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Vel møtt!

Årsrapporten for 2018



Hovedstyret har hatt  
følgende gjøremål som 
sine hovedprosjektet i 
2018.

- Mye arbeid har gått med på å få gjen-
nomslag for nye kunstgressbane, og vi har 
fått bevilgning på plass til å bytte ut gress-
banen med kunstgress.

- Solsletta klubbhus har fått renovert golv i 
andre etasje.

- VIP brakka og Solsletta klubbhus har gitt oss 
litt ekstra inntekter pga. litt ekstra utleie til 
eksterne.

- Økonomisk har det vært et år med lite over-
raskelser, det meste er ihht. til budsjettet for 
2018.

- Hovedstyret har sammen fotballgruppen 
vært med å kjøpe inn «3 bane» til å spille for 
de minste.

- Hovedstyret var også med på å ta litt av 
«kosten» sammen med håndball gruppa for 
et foredrag med Anja Edin i den nye Ve-
hallen.

- Hovedstyret er fornøyd med samarbeidet 
med de andre gruppene for 2018.

Mvh
Frode Selstø
Styreleder Tveit IL



Saksliste årsmøte Tveit I.L 2018.
Kl 18.00  onsdag  27 . februar 2019

Sted: V.I.P Brakkene på Solsletta

1.Velkommen / godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av dirigent og referent.
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
4. Årsmøte Hovedlaget.
   -fastsettelse av kontingent- 2019 .styrets forslag : kontingent som      
tidligere år.  Gruppene selv bestemmer treningsavgiften som fremgår av 
deres budsjett.
Innkomne forslag.
A. Honorar til styreleder.
B. Honorar, oppdatering av nettsider/medlemsoppdatering/NIF
C. Avsette noe av årlig overskudd til et sikkert fond med bedre avkast-
ning. Årsmøte har fullmakt og vedtar årlig avsatt  beløp og ved disponer-
ing av disse midler med  et årsmøtevedtak.
(Nye forslag sendes inn til styret innen  10. februar /  evnt. benkeforslag 
på styret)

  5.Valg av nytt hovedstyre for 2019 :
 Styret i 2018:
Frode Selstø styreleder , Odd Byberg daglig leder/markedssjef ,
Rolf Sannes, Per S. Løyning, Bendik Bigset, Lisbeth J. Haugen, Sara-Ann 
Simonsen ,  Joakim Krossen , Torbjørn Hangeland, Kjell Tvedt (regnskap)
6. Budsjett for 2019
7. Årsmøte Fotballgruppa.
8. Årsmøte Håndballgruppa.
9 . Årsmøte Brettgruppa.
10 . Årsmøte Skigruppa.
11. Årsmøte Barneidrettsgruppa.
12. Årsmøte Tur- løypegruppa
13. Årsmøte sykkelgruppen
14. Årsmøte Dronegruppen

Vel møtt
Odd Byberg
Tveit I.L



Årsmelding turgruppa
 

 

Årsmelding 2018 
 

Styret i 2018 har bestått av Lars Jøran Sundsdal (leder), Øyvind Brennsæter (sekretær / 
infoansvarlig) Richard Aasrum (kasserer), Torgny Bøhn (styremedlem) og Ole Jørgen Hasle 
(styremedlem). Det har vært avholdt 2 styremøter i 2018. Ut over dette har mye planlegging 
skjedd over E-post og rundt kaffebålet på dugnadene. 

 
Aktiviteter  
Organiserte dugnader har det ikke vært mange av, men mye arbeid har vært gjort ved at en 
eller flere har tatt initiativ en tur ut i løypene. Dugnadene har dreid seg om rydding, merking, 
klopping og skilting av turløyper. En del ekstra rydding ble det etter hogst i Lømslandsheia og i 
Buheia. I tillegg til disse dugnadene har flere personer i gruppa på egen hånd gjort mangfoldige 
timer med dugnadsarbeid. Det er også gjort en god del arbeid med rydding og klopping i 
Sannesheia. En har også hatt en felles dugnad med sykkelgruppa med rydding og skilting av 
turløyper/sykkelløyper på Dønnestad. 

En har i løpet av 2018 fått etablert løype fra Plassen via Sjømyr, Sjøhei og tilbake på hovedstien 
nær Øygardstjønn. En har nå en rundløype i dette området. Siste del med merking blir gjort i 
2019. 

Rett før jul fikk turløypegruppa en hyggelig hilsen da en ble trukket ut som vinner i Jernia sitt 
Vaffelfond. En fikk her ett gavekort på 20.000 kroner som en vil benytte til verktøy m.m. 

Når det gjelder aktivitet i området Hamrevann ligger dette litt i ro, da det fortsatt arbeides 
politisk rundt denne utbyggingen.  

Årets utgave av «Til topps i Tveit» ble populær og vi presenterte 10 forskjellige turmål i egen 
guide som ble delt ut i bygdas postkasser. Nytt av året var at en også tok i bruk Appen «Sjekk 
UT», og deltakere kunne registrere turmål via smart-telefon. 

Nytt turkart over Tveit der vi har vært involvert ble også lansert i 2018. Her fikk vi en del kart for 
salg samt en del kart til redusert pris. Totalt ble det solgt ca. 230 kart, noe som gav oss en god 
del inntekter. 

En har også anskaffet T-skjorter med logo til alle i styret. 

 
 

Informasjon/PR  
I løpet av 2018 hadde vi 67 innlegg eller delinger på Facebooksida gjort av oss som administrerer sida. 
Innlegg av andre kommer i tillegg. Av disse hadde 16 innlegg mer enn 1000 visninger, 2 mer enn 3000, 
Ved årsskiftet 2018-19 hadde vi om lag 1120 tilhengere av siden (Tallet ved sist årsskifte var ca 1070).  

 
 
 
Når det gjelder nettsida så har vi følgende tall for 2018: 
Antall innlegg: 15 
Antall besøkende: 1972 
Antall sidevisninger: 5077 
 
Tilsvarende tall for 2017: 
Antall innlegg: 7 
Antall besøkende: 2778 
Antall sidevisninger: 8268 
 
Tilsvarende tall for 2016: 
Antall innlegg: 13 
Antall besøkende: 2024 
Antall sidevisninger: 6729 
 
Tilsvarende tall for 2015: 
Antall innlegg: 14  
Antall besøkende: 1566  
Antall sidevisninger: 6968 
 
 
Støtte 
Vi søkte kommunal støtte for løyperydding og fikk vi kr. 7612 til vedlikehold av løypene 
 
Økonomi 
Se vedlagt regnskap.  
 
Tveit, 06.02.2018  
Øyvind Brennsæter 
Sekretær/infoansvarlig 
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Årsberetning Tveit Skisenter 2018!

Styret i Tveit Skisenter har i 2018 bestått av følgende personer:
Leder:                            Anders Hodne
Nestleder:                      Erlend Røinaas
Driftsleder:                    Widar Nyhus
Styremedlem:                Morten Ryen
Styremedlem:                Ståle Kristiansen
Styremedlem:                Trond Egil Kristensen
Styremedlem:                Trygve A Jensen
Følgende stiller til valg i 2018:
Widar Nyhus

Kandidater:
Geir Nygård

Tveit Skisenter:
Skisenteret hadde ca 45  driftsdager for Ski samt ca 25 driftsdager for sykkel i 
2017. Relativt ok interesse for skisporten, men noe variasjon fra dag til dag 
medførte at vi valgte å kutte ned til hver andre dag en periode.

Det har vært utført normalt vedlikehold på maskiner og utstyr. En hoveddugnad 
Høsten 2018 sammen med ROC. 
Vi ser for oss at i 2019 skal vi drive normalt vedlikehold. 
Morten Ryen (assisterende Driftsleder) vil overta som Driftsleder for Tveit 
Skisenter fra Årsmøte. Widar Nyhus takker av etter 33 År som Driftsleder i 
Tveit Skisenter. Dette står det stor respekt av, å vi takker Widar for innsatsen. 
Trond Egil Kristensen planlegger å avlegge driftsleder eksamen i løpet av 2019, 
å vil gå inn i rollen som assisterende driftsleder. 

BUDSJETT TVEIT IL SKI 2019
Budsjettforslag 2019 Status pr 31/1

Kommunalt tilskudd:                        48000,00 0,00
Andre Tilskudd:                          0,00 0,00
Billettintekter:                                   70000,00 0,00
Kontigenter:                
MVA Refusjon : 30000,00 0,00
Totalt inntekter:                                148000,00 0,00

Utgifter:
Strøm:                                               60000,00 20000,00
Vann/Kommunale                        20000,00 2500,00
Forsikring:                                     17000,00 0,00
Vedlikehold snøkanoner:                  5000,00 0,00
DNV Godkjenning:                           10000,00 0,00
Ny snøscooter:  0,00 0,00
Ny snøkanon:  0,00 0,00
Vedlikehold Trekk:                           10000,00 0,00
Vedlikehold tråkkemaskin/Scooter:  10000,00 0,00
Vedlikehold Bygninger:                    30000,00 0,00
Telefon/ISDN                                      1000,00 200,00
Diesel/Bensin                                   5000,00 1000,00
Diverse/Markedsføring:                                               0,00 0,00
Sportslig avd:                                       0,00 0,00

Totalt utgifter:                                           168000,00 23700,00

BUDSJETT -20000,00 23700,00



Sykkelgruppa ROC  2018
TVEIT IL sykkel ROC 2018  

  
  

Sykkelgruppa i Tveit IL har i løpet av sesongen 2018 vært en aktiv gjeng.  

Gjennom vinteren i fra oktober til april har vi hatt spinnings økter i egen sal på Solsletta med over 30 stk på 
treningene. Ca 1 april startet utesesongen for noen. Og vi har trillet mange km gjennom sommersesongen.  

Enkelte av medlemmene har passert over 10 000km i løpet av sesongen.  

Det ble kjørt organiserte treninger 2 ganger i uka. Der vi har delt gruppen etter nivå og hvilken gruppe man 
skulle sykle i rittet Kr.sand-Hovden, ColorlineTour. I 2018 ble gruppene fordel på 5,30 – 7 timer og 8 timers lag. 
Og alle lagene klarte sine mål. 

Mange av våre medlemmer har deltatt i ritt også denne sesongen. Nytt i år er at vi har hatt mange som har 
deltatt i Off-Road ritt som Nordsjørittet, Grenserittet og Birken. 

Medlemstallet er dessverre noe dalende slik alle andre klubber også opplever. Men har vært rett over 60 
betalende medlemmer som har vært synlige langs veiene.  

Landeveissyklingen har de siste 4-5 årene hatt en synkende kurve med tanke på antall aktive. Men vi ser nå at vi 
har klart å snu dette internt i klubben. Og tror at vi i 2019 vil ha et økt medlemstall for første gang siden 2014. 

I forbindelse med at Tour of Norway passerte gjennom bygda i mai, så fikk nok mange med seg at sykkelgruppa 
bød opp til fest ved Joker på Solsletta. Og vi tror det er mange år siden så mange har vært samlet på et 
idrettsarrangement i Tveit. Dag Otto tok seg også tid til å stoppe for en prat med de fremmøtte. 

Mvh Sykkelstyret  



Årsberetning Bretgruppa 2018

Bretgruppen styre 2018: 

Leder/kasserer: Jan Erik Jensen

Nestleder: Johan Selmar

Styremedlem: Jan Erik Jensen, Johan Selmar, Remi Brækken

Trenere: Johan Selmar, Remi Brækken, Mats Søfing

Hjelpetrenere/assistenter ved behov: Jan Erik Jensen, Tom Erik Ryen, Thor Ryen, Marius 

Smith, Philip Thomassen

Forslag tl nye styremedlem og trenere 2019: 

Ingen

Medlemstall 2018:

1 medlemmer under 12 år.

24 medlemmer (inkl. trenere og styre) over 12 år. 

Totalt 25 medlemmer. 

Gjennomsnitsalder 21 år. 

Grunnet ingen planlagte aktviteter i klubben sendes det ikke ut faktura for sesongen 2018-

2019. Dersom aktviteten ikke tar seg opp vurderer vi å legge ned bretgruppa. 

Ny vurdering gjøres på sluten av året. 

Wakeboard: 

Det blei ikke kjørt turer eller treninger. 

Skateboard: 

Det blei ikke kjørt turer eller treninger.

Ryen skatepark er fremdeles i god stand. 

Snowboard:

Vi fkk kjørt en snowboard treninger i 2017. Det var labert oppmøte, og det blei derfor ikke 

sat opp noe ny trening. 

Annet:

Vi sliter med at mange medlemmer faller av, og lite nye kommer tl. Dete anses å være i 

sammenheng med: 

• Laber aktvitet i gruppa og få treninger da fere av trenerne er bortreist, og opptat. 

• Dårlig vintersesong og få treninger i Tveit skisenter. 

• Lite arbeid rundt rekrutering av ny medlemmer. 

Vi har dessverre ikke anledning tl å gjøre så mye med overnevnte, og har derfor beslutet at 

vi inntl videre er en lavaktvitetsgruppe. Det føles feil å drive rekrutering når aktviteten er 

såpass lav. Håper på å få opp aktvitetsnivået når trenerne eter hvert kommer tlbake og får 

mer ledig td, og ved å la fere av medlemmene fungere som trenere når de blir eldre. 

På vegne av styret:

Jan Erik Jensen 

Tveit IL Brettgruppen K-Town budjsett 2019

Inntekter
Treningsavgift 0
Tilskudd Tveit IL / Grasrotandelen 0
Turer til div. resiemål 0
Sum inngående 0

Utgifter 
Turer til div. resiemål 0
Subsidiere turer så de blir rimligere 0
Domene til web side (k-townbk.com, k-townbg.com, k-townbk.no) 450
NSBF medlemskap (Norges Snowboard Forbund) 500
NORB (Norsk Org. for RulleBrett) 50
Annet / sparing 0
Sum utgifter 1000

Resultat -1000



Tveit IL Brettgruppen K-Town budjsett 2019
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IDRETTSLAGET FOR ALLE!

MEDLEMSFORDELER: 

• RABATT I TVEIT SKISENTER.

• GODE RABATTER HOS MACRON VÅR SAMARBEIDSPARTNER 
PÅ DRAKTER OG KLUBBUTSTYR.

• MEDLEMSTILBUD KLUBBDRESS.

• 50% PÅ LISTEPRIS PÅ DEKK HOS DEKK 1,BURÅSEN 18  GIR 
OGSÅ GODE PRISER PÅ FELGER OG TILHENGERE

• STEINSPRUTEN SOM HOLDER TIL  I SAMME LOKALET TIL 
DEKK 1 HAR GODE  PRISER FOR VÅRE MEDLEMMER PÅ 
BILRUTER.

• MÆGLERHUSET SÆDBERG - TILBUD PÅ 
MEGLERTJENESTER!

BLI MEDLEM!

TVEIT IDRETTSLAG - SOLSLETTA IDRETTSPLASS - P.B 17, 4658 TVEIT
Mail: odd@oddbyberg.no    WWW.TVEITIL.NO

KR 200,-
KR 315,-

KONTINGENTER   2019: 
MEDL. BARNEIDRETT:  
MEDL U/17 ÅR:          
MEDL O/17 ÅR:        KR 325,-
MEDL. TRENERE OG LEDERE: KR 115,-
STØTTEMEDLEM:     KR 100,-

DET BETALES KUN EN  MEDLEMSAVGIFT I TVEIT I.L PR MEDLEM. 
TRENINGSAVGIFT TILKOMMER  EKSTRA  HVIS MAN DELTAR I 
FLERE ULIKE GRUPPER , FOTBALL, HÅNDBALL, BRETT M.M



ÅRSRAPPORT FRA FOTBALLGRUPPA SESONGEN 2018

Fotballstyret 2018
Leder: Maria Ottosen

Økonomiansvarlig: Kjell Egil Tvedt

Materialforvalter: Lisbeth Haugen

Styremedlem Geir Rom 

Styremedlem Per Sigurd Løyning

Styremedlem Geir Westermann

Nok en sesong er over. Vi tror at spillere i alle aldere har hatt en sesong med stor aktivitet og 

mye moro. Vi har stilt lag i klassen for 7 år og oppover til veteran (Veteranlaget ble 

seriemestre for andre år på rad). 

Fair Play er fremdeles et viktig satsningsområde for oss. Vi ønsker at alle skal oppfatte Tveit 

IL som en ærlig og inkluderende klubb. 

Økonomisk ser det ut som om vi har lagt et tøft år bak oss. Vi prøver å være så forsiktige vi 

kan på utgiftssiden, men ser at vi likevel ender opp med å gå i minus. Her har vi en stor 

utfordring i årene som kommer.

Den største utfordringen i 2018 var baneforholdene. Gressbanene på Dønnestad åpnet i juni, 

mens Solsletta åpnet i august. Fotballgruppa i Tveit IL vil ikke kunne fortsette å eksistere 

dersom vi får flere slike sesonger. Heldigvis så er det nå vedtatt kunstgressbane på Solsletta i 

2019.

Vi i styret oppfordrer alle spillere, ledere og trenere til å være med på å ta vare på drakter, 

baller og annet utstyr vi bruker i forbindelse med treninger og kamper. Vi oppfordrer også alle

til å være flinke til å holde orden på Solsletta. 

Til slutt vil jeg nok en gang få lov til å takke alle trenere, foreldrerepresentanter og 

representanter i fotballstyret for den jobben som gjøres. Jeg vil også takke for godt samarbeid 

med hovedstyret og de andre gruppene i idrettslaget. 

Forslag til fotballstyret 2019
Leder: Per S. Løyning

Økonomiansvarlig: Kjell Egil Tvedt

Materialforvalter: Lisbeth Haugen

Styremedlem Geir Westermann

Styremedlem Geir Rom 

Styremedlem Maria Ottosen

Styremedlem Cay B. Moen

Styremedlem Terje Leonardsen



Kode Post Kommentar/forklaring Sum
3120 Sponsorer Vår del av avtalen med Sp.banken 24 000 24 000

3810 Overføringer Grasrot/LAM/regnskap 54 000
3920 Treningsavg.

307 400
Tilskudd Fra kommunen for trening inne i hall 15 000

400400

Post Kommentar/forklaring Sum
Forsikringer (A, V og K)
Krets (kont. adm og avgift)
Kommune (avg)
Diverse (evt bøter)

4020 Overganger 12 overganger a kr 600 =7200 7 200
4110 Turneringer 50 000

4200 Trenerutgifter 74 000
4205 Treningskamper 4 000
4210 Talentarbeid Bylagssamlinger, kretslag o.l 2 000
4215 Med.utgifter Vi dekker 50% mot innlevert bilag 3 000

Totalt 230 200

6310 Hall og baneleie Ve hallen 25 000 45 000
Sørlandshallen 20 000

6555 Matr v/matrforv. Diverse 40 000
6705 Regnskapstj. 4 000
6730 Id.fagl bistand Kurs o.l 0
6740 Dommerutgifter Inkl treningskamper 50 000
6745 Dommermatriell 8 stk dommere a 2000 16 000
6860 Møter Styremøter, trenermøter, komitemøter 4 000
6940 Porto 2 000
7420 Gaver/premier Diverse, avslutninger o.l 8 000

Aktivitetsdag
8140 Finansutgifter 200

169 200

Inntekter 400400
Utgifter 399 400
Resultat 1 000

Inntekter sesongen 2019

Utgifter sesongen 2019

4015 Påmelding, 
avgifter krets, 
kampavgifter

90 000



Årsberetning Tveit Håndball 2018  
Styret i 2018 besto av:

Styreleder Ole Byberg

Nestleder Bendik Bigset

Materialforvalter Jørgen Egeberg

Dugnadsansvarlig Andreas Nygård

Kasserer Anne Helene Kahrs

Styremedlem Justyna Strømmen

Styremedlem Jorunn Fure

Sekretær Maria Ottosen

Vi har i 2018 gjennomført 8 styremøter og 2 utvidete møter med trenere og foreldrekontakter.

Medlemstall 2018:
I 2018 har vi i håndballen 110 registrerte medlemmer fordelt på 7 lag. Dessverre en nedgang 

på 35 medlemmer fra rekordåret 2017.

Vi har 23 trenere og 18 foreldrekontakter. Vi har en god balanse mellom oppgavene til trenere

og foreldrekontakter, der trenere får fokuser på treningene og treningsmiljøet, og 

foreldrekontaktene står for planleggingen rundt ulike arrangementer, dugnader og den daglige

driften av et lag.

Nytt fra høsten av er 18 spreke kvinner som har startet damelag i Tveit Håndball. 

Vi i Tveit Håndball er stolte over å ha et medlemsregister som strekker seg fra 6 år til 35 år.

Trening:
Alle håndballens treninger foregår i Tveit Idrettshall. 

Cuper:
Her styrer lagene fritt. Håndballstyret oppfordrer alle lag å dra på cup og bygge opp rundt det 

sosiale innenfor laget og klubben.

Dugnad:
Vi har avholdt 2 stk. av de årlige toalettpapirdugnadene, en på våren og en på høsten. Gode 

rutiner, positive foreldre og et etablert samarbeid med Coop Obs gjør at håndballgruppa 

driftes godt. Utover dette har alle lag mulighet til å tjene inn til lagskonto gjennom egne 

dugnader som kiosksalg, loddsalg, osv. 

Økonomi:
Økonomien er veldig god.

På grunn av den gode økonomien har håndballstyret valgt å budsjettere med underskudd i 

2019. Det er bestemt at overskuddet fra vårdugnaden går direkte til lagene.

Håndballstyret håper at ekstra penger til lagene kan brukes til turneringer, treningsleir eller 

sosiale aktiviteter, som vil bidra til sosial tilhørighet i laget og klubben. 

Valg:
Maria Ottosen går ut etter 2 år.

Geir Thomas Nordskog går inn fra 2019 – i minst 1 år.

06.02.19 | Bendik Bigset | Nestleder Håndballgruppa



kto kto navn Budsjett 2019
3400 Offentlig tilskudd
3442 Tilskudd øremerket
3810 Tilskudd fra Hovedstyret 10 500,00               
3920 Treningsavgift 73 000,00               
3950 Dugnadsinntekter 147 000,00            
3990 Diverse inntekter/gaver

Sum inntekter 230 500,00            

4110 Stevne utgifter
4230 Rekvisita/kontorutstyr.
4990 Dugnadsutgifter 74 000,00-               
6310 Halleie
6550 Driftsmatriell 35 000,00-               
6705 Regnskapstjenester 4 000,00-                  
6740 Dommerutgifter 6 000,00-                  
6860 Møter/kurs/oppdatering etc 14 400,00-               
6861 Arrangement/foredrag
7411 NHF kontingenter etc 83 000,00-               
7413 Gebyrer/lisenser/cup/kamper 24 000,00-               
7420 Gaver/premier/utmerkelser 22 000,00-               

Sum kostnader 262 400,00-            

8040 Finansinntekter
8170 Finanskostnad

Årsresultat 31 900,00-               

Tveit IL Håndball
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www.tveitil.no

Idrettslaget for hele familien

Organisasjonsnummer:  
984367562

Vil du gi din støtte til  
TVEIT IDRETTSLAG?

Grasrotandelen er en ordning  
fra Norsk Tipping, hvor du som 
registrert spiller kan velge ett lag 
eller én forening som du ønsker  
å støtte - din Grasrotmottaker.  

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i 
TVEIT IDRETTSLAG!
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