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Årsmelding for Bagn Idrettslag 2012

Styret har i 2012 bestått av:
Leder:
Nestleder/Anleggsleder:
Sekretær:
Kasserar:
Materialforvaltar:
Tur & trim:
Økonomi/arrangement

Steinar Skjerve
Morten Bellika Johansen
Anita Vangen Lindelien
Vidar Gabrielsen
Anne Dyve
Tove Slettebråten Haugen
Åse Kristin Granås

Undergruppeledere:
Allidrett:
Ski:
Fotball:
Friidrett:
Sykkel:
Turkarusellen:

Gro Merete Holde
Oddvin Sørbøen
Stig Solbrekken/ Berit Dokkebakke Navrud
Kim Tronrud
Emil Listerud
Marit S. Brustad

Hovedstyret har vært samlet 9 ganger i 2012. Viktige saker for styret i 2012 har vært Fossvangbygget,
realisering av flerbrukshall i Sør-Aurdal, Bygdeutviklingsprosjektet ble startet opp i August, samt gjennomføre
arrangementsprogrammet på en god måte. Bagn IL tok initiativet til en innsamling for idrettshall i Sør-Aurdal
ved å sette av 200.000 til formålet. Som største grunneier på Fossvangområdet blir dette en viktig sak for
styret fremover.
Bagn idrettslag har i 2012 hatt aktive grupper innen ski, fotball, innebandy, sykkel og idrettskole. Se de ulike
gruppers årsmeldingar for meir informasjon.
Jørn Damslora begynte i August i 70% stilling i bygdeutviklingsprosjekt. Idrettslaget mottar støtte fra Oppland
fylkeskommune og Sør-Aurdal kommune til dette prosjektet. Se egen årsmelding for meir informasjon.
Bagn idrettslag har 534 medlemmer medregnet stort og smått. De mest aktive gruppene er allidrett, fotball
og ski. Viktige inntektskilder er grasrotandelen, kommunale tilskudd, egne arrangementer, Link Bingo,
adventslotteri osv. Bagn idrettslag er så heldige å ha en rekke samarbeidspartnere.
Hovedsamarbeidspartnere i er Bagn Byggsenter, Spar Valdrestunet Matsenter, Expert Stensrud Elektro, Bagn
Sport, FG Bygg, Østgård anlegg, DNB og Valdresskigard. Takk for støtten!
I tillegg har vi fleire som støtter med annonser på nettsiden www.bagn.no, reklameskilt på Fossvang og
tjenester elles. Styret og idrettslaget møter stor velvilje blant lokale bedrifter.
For 5. år på rad ble det arrangert revy med Kari Sørbøen som revygeneral. ”Heilt utta mening” ble vist over
3 forestillinger med ca 700 solgte billetter. Revyen ble filmet og det ble produsert DVDer for salg. Denne og
tidligere års revyforestillinger er å få kjøpt blant annet på Valdrestunet. Revyen er blitt en viktig del av
idrettslagets aktiviteter.
Det ble arrangert St. Hansfeiring med Mø tre/Sie Gubba på kvelden. På dagtid var det aktiviteter for hele
familien med klovn, sykkelritt mm. Sjølv om det var dårlig vær ble det godt oppmøte og pluss i regnskapet.
St. hansfeiring på Fossvang blir en årlig arrangement
Grendatreffen ble arrangert i nydelig vær på Fossvang 1. September og hadde mange deltagere frå alle
bygder. Nytt av året var at Begnadalen deltok med lag. På kvelden var det tradisjonell utefest på Fossvang.
Overskuddet gikk til innsamlingsaksjonen for idrettshall.
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Vi arrangerte utdeling av idrettspris og kulturprisen 2012 sammen med frivilligsentralen. Staut og Kristin
Nerødegård fikk prisene.
Den tradisjonell andredagsfesten ble i år av arrangert på Sadel Pizza og Valdres Mathus. Godt oppmøte med
nytt konsept (Fossvang er som kjent stengt)
I løpet av 2012 investerte idrettslaget i rammetelt 9x18 meter til bruk på Fossvang. I tillegg ble det innkjøpt
bord og benker. Dette gjør fremtidige arrangement mindre væravhengige. Teltet er også leid ut blant annet
under rakfiskfestivalen. Bagn idrettslag støtter også andre organisasjoner. I 2012 støttet vi løypelagene i
kommunen samt ga bidrag til hallplanene på Leira. Vi har også satt opp 2 webkameraer på Ølnesseter og i
Stavadalen. Bildene ser du på www.bagn.no. Det er gjort oppgraderinger på Fossvangområdet, lysløypa på
Leirskogen og i Haugakollen. Vi fikk tippemidler til det viktige sykkelstiprosjektet som er omtalt som egen
sak.
Nettstedet www.bagn.no drives på dugnad og organisert gjennom idrettslaget. Antall besøkende på sidene
har vært jevnt økende og endte på 132.000 i 2012. Dette er 43% mer enn året før. Bagn idrettslag entret i
Mars 2012 sosiale medier med egen side på facebook. Denne har hatt jevnt tilsig og det er ca 330 ”likes” på
denne siden. Facebook er etter hver blitt en viktig markedsføringskanal for våre aktiviteter. For 2013 vil vi
også iverksette tiltak for å treffe de som ikkje er så mye på internett.
I den landsomfattende kampanjen ”klubben i mitt hjerte” fikk Bagn IL 3. Plass i november 2012. Vi mottok
25.000 i premie for innsatsen.
Et viktig arbeid for styret i Bagn idrettslag blir å legge til rette for mest mulig aktivitet blant barn og unge,
men også tilby lavterskeltilbud i alle aldersgrupper. Det må jobbes med bedre rutiner og oppfølging av disse
slik at man får bedre kontiunitet i arbeidet. Mye av dette handler om evnen til å involvere og engasjere
medlemsmassen i større grad enn i dag.
Regnskapsmessig overskudd i 2012 ble på kr 431 618,76. Av dette er kr 233 444,89 avsatt til innsamling
allidrettshallen. Resterende overskudd på kr 198 173,87 foreslås overført til egenkapital.
Økonomien i klubben er god. Et viktig spørsmål framover blir hvordan vi skal forvalte denne økonomien. Her
er det viktig å tenke framtidsrettet, og bruke penger for å skape aktivitet.
En viktig økonomisk faktor for Bagn Idrettslag er grasrotandelen og vi setter pris på alle som har meldt fra om
at de vil støtte Bagn idrettslag. (25 % av grasrotandelen til Bagn Il settes av til å realisere idrettshall i
kommunen) Tusen takk for støtten!
Takk til alle positive og engasjerte medlemmer. Takk til våre sponsorer!

Steinar Skjerve
Leder
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Årsmeldinger
Årsmelding 2012 anleggsansvarlig Bagn IL
Fossvang sommer:
- Gressbanen ble bedre og bedre i løpet av sommeren. Den fikk svært hard medfart i 2011, noe den
bar preg av i vårsesongen. Få 11’er-kamper, mange 5’er og 7’er-kamper. De ble stort sett spilt i
lengderetningen.
-

Gressklipperen var mye på Promek. Det skyldtes absolutt ikke sommel fra gutta på Promek, de var
kjappe med reparasjonene. Men det var mye småkluss med klipperen, det gjorde det vanskelig å
holde gresset jevnt nede.

-

Vanningsanlegget ikke i drift i 2012 heller.

-

Nett mot elva ble satt opp.

-

PARKANLEGG: Det ble pyntet opp langs løkka, trimløypa ble knyttet sammen med gruslagt gangsti.
Og parkeringsplassen på utvidet/pyntet opp.

Fossvang vinter:
-

Skøytebanen: Det ble lagt is rundt jul 2011. Den var i bruk så lenge været tillot det, midten av mars
2012.

-

Grusbanen ble brøytet i slutten av mars 2012. Da begynte fotballag å trene ute.

Skiløype/skileik:
-

Løypa på Leirskogen ble preparert hele vinteren 2012. Avtalen med grunneier ble videreført uten
endringer.

-

Skileikanlegget på Leirskogen ble preparert hele vinteren.

-

Skileikområdet på Haugajordet ble tråkket opp og brukt hele vinteren.

Hoppbakken:
-

Det var stor aktivitet i hoppbakken hele vinteren, både med treninger og renn.

-

Ny trapp ble bygd.

-

Det ble gjort noe planarbeid med tanke på en utbedring av anlegget. Det er levert
tippemiddelsøknad for de små bakkene. Nærmiljøanlegg-søknad med kostnadsramme på 370000.

For øvrig:
-

Sykkelorientering: Fortsatt 20 poster ute. Vi fikk inn kun 7 stemplingskort.

-

Anleggsansvarlig var i 2012 fremdeles mye involvert i koordinering av innetider og treningstider. Slik
bør det ikke være…

Utstyr:
-

Stor trampoline + ekstra tjukkas og matter ble kjøpt inn for å etablere «turn og akrobatikk-gruppa»

-

4 nye 5’er-mål, kjøpt men ikke montert.

-

Mye småtteri til gymsal.

Deltagelse:
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KOPI AV 2011: VIDEREFØRES…
«Anleggsansvarlig delegerte også i 2011 for få oppgaver til andre. Det har blitt en belastning å spørre folk om
å utføre arbeid. Resultatet av det er at det både blir gjort mindre totalt sett, og at undertegnede gjør for
mye selv. Det er uheldig både for undertegnede, men ikke minst for medlemsmassen som blir for lite
involvert i anleggene til Bagn IL.»

Morten Bellika Johansen

Årsmelding allidretten 2012
Allidretten starter etter høstferien og avløses av skisesongen i begynnelsen av desember.
Det ble 8 økter denne gangen og de fordeles på svømmehallen, gymsalen og ute. Denne sesongen var det 60
barn som betalte aktivkontingent og trolig enda noen flere som var innom en økt eller to. Det har vært
variert aktivitet på tre grupper og det ser ut til at aldersinndelingen har fungert bra. Yngste gruppa bestod av
de to siste årsklassene i barnehagen, mens skolen ble delt inn i 1-2. klasse og 3.-7. klasse. Det ble i år utvidet
fra å gjelde tom 4. klasse til å gå helt opp tom 7. klasse. Det kan virke til at de som hadde allidrett i 4. klasse
fortsatte og et par nye kom til. Det har vært bra innsats fra flere voksne som har tatt på seg økter og sørget
for trygge og godetilbud. En takk til alle frivillige! Satser på at det blir noen skøyteøkter i løpet av februar.
Sesongen ble avsluttet med nissemarsj 1. desember. Det var samme rute som tidligere og vi var heldige og
fikk tre jenter med hest til å lede toget. Julegrana på Valdrestunet ble tent og det vanket gløgg og
pepperkaker i glasshuset etterpå. Det var mange som ga positiv respons på at det ble holdt i glasshuset der
det er muligheter for å sitte ned og være sosiale. Nissen kom og det ble delt ut 87 nisseposer.
For allidretten
Gro Merete Holde

FRIIDRETTSGRUPPA – ÅRSMELDING 2012
Friidrettsgruppa har ikke eget styre og fungerer, på den måten, ikke som ”fullverdig” undergruppe av
idrettslaget. Undertegnede er kontaktperson for gruppa og inn mot den delen av miljøet i Valdres som driver
løping og kondisjonstrening.
Rekruttering t.o.m. 12 år til friidretten lokalt skal organiseres gjennom barneidretten i idrettslaget. Gruppa
har ikke fokus på de tekniske friidrettsøvelsene. Fagernes IL har egne treninger for tekniske øvelser og etter
12 år finnes det beste miljøet i Valdres innenfor denne delen av friidretten her. Vi formidler kontakt. Se også
http://home.online.no/~arthagen/FIL/.
Valdres Langløparlag (VLLL) ble startet i 2008. VLLL er ikke registrert i Norges Friidrettsforbund, men fungerer
som en overbygning for løpere i Valdres over 12 år. Se også http://www.langloparlaget.com/. Trener er Tor
Erik Nyquist. Roar Aamodt og undertegnede er med i støtteapparatet. VLLL har oppnådd sterke resultater
også i 2012. Kjernen i laget består av 7 – 8 løpere. Vi har noen lokale utøvere som har deltatt i ett eller flere
løp på friidrettsstevner, i gateløp eller terrengløp. I 2012 har dette vært Endre Aamodt, Even Sæteren Hippe
og Martin Stensæter.
I september 2012 ble terrengløpet/mosjonsløpet Kongsvegrunden arrangert for tredje gang, i samarbeid
med Begna IL, som en del av Kongsvegtrippelen. Deltakerantallet var ca. 35 og på nivå med forrige år. Det var
med flere deltakere utenfor vårt distrikt. Dette ga inspirasjon til å fortsette videre.
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Friidrettsgruppa krever ikke aktivkontingent eller har andre ”egenproduserte” inntekter utover evt. inntekter
fra Kongsvegrunden. Likeledes belastes ikke kostnader utover medlemskapet til Norges Friidrettsforbund.
Kostnader/inntekter ved Kongsvegrunden forventes å gå i balanse, og skal også deles med Begna IL.
Bagn, 18.02.2013
Friidrettsgruppa Bagn IL
Kim Tronrud

Årsmelding - skigruppa.
Styret i skigruppa har bestått av:
Oddvin Sørbøen
Leder
Arnt Magne Stensæter Kasserer
Merethe Lundene
Styremedlem
Anette Dokken
Styremedlem
Egil Moen
Ansvarlig hopp

på valg
2013?
2013
2014
2014
aldri på valg

Vinter 2011/2012: Vi arrangerte 10 klubbrenn, 5 på Leirskogen, og 5 på Åsemyra sammen med de andre
idrettslagene. 3 av rennene 7 langrennscross med egen premiering.. Totalt var det 132 forskjellige deltakere
på åres klubbrenn. Man måtte delta på 5 renn for å få premie i klubbcupen. Klubbmesterskapet ble arrangert
på Leirskogen, og pga veldig lite snø ble det laget en liten rundløype på stadion. Grilling og godt vær med
premieutdeling til slutt
Vi var medarrangører på et kretsrenn i Hedalen, Vi arrangerte Valdresstafett på Leirskogen sammen med de
andre lagene i Sør Aurdal. Begge arrangementene gikk fint for seg. Henholdsvis 65 deltakere på kretsrenn og
47 lag på stafetten
Vi har to løpere som er med i TeamValdres Ski, Even Sæteren Hippe og Endre Aamodt. Begge de to har vært
med på Norgescuprenn i vinter. Even har gjort det aller skarpest med flere topp 10 plasseringer. I tillegg ble
han kretsmeser i sprint. En del yngre løpere har nå begynt å bli med på noen kretsrenn i nærområdet. Vi har
også hatt deltakere med på turrenn med gode resultater.
Når det gjelder egne treninger for de eldste har det vært skitrening en dag i uka fra høstferien. Dette er det
Morten Bellika Johansen og Oddvin Sørbøen som har hatt ansvar for.Fra 10-15 deltakere. Når det kom snø
har det fortsett med skitrening, 10-25 deltakere
Leder vil tilslutt få takke de andre i styret for alltid å være lettvinde og positive. Blir i godt humør av å
samarbeide med dere!
HOPP: Det ble ikke arrangert klubbrenn i hopp, men med fast fredagstreninger der har det vært med 8-12
stk fra egen klubb pluss 10-15 gjestehopper fra naboklubber. Vi har også arrangert et renn i
Valdreskarusellen og et kretsrenn i hopp og kombinert, der langrennet foregikk på Haugajordet. Totalt 40
deltakere. Fikk gode tilbakemeldinger fra kretsen.
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ÅRSMELDING FOR REVYGRUPPA I BAGN IL
Antall forestillinger: Fredag 24. februar (19.30) og lørdag 25.februar (16.30 og 19.30)
Antall skuespillere: 15 stk (inkludert revysjef som ikke var på scene + 2 som kun var med på dans)
Mengde publikum: 670 gjester fordelt på 3 forestillinger.

Antall dvd-er solgt:

Hvordan arbeidet frem til revyen var organisert:
- Idemyldring, dato-setting av revy-helgen og utvalg av forfattergruppe ble gjort 20. November 2011.
- Forfattergruppa møttes 2-3 ganger i løpet av des/jan + de skrev på hjemmebane og noen manus ble også
tatt imot fra bygdefolket, når all manus var på plass, ble det utdeling av manus til skuespillerne og øving frem
til revy-helgen (det ble arrangert noen felles øvingkvelder, mens noen øvde hjemme eller hjemme hos
skuespiller-samarbeids-partneren)
- I samme periode ble det også tatt kontakt med nødvendig mannskap for å avtale lys, lyd osv..
- Rigging av utstyr og scenen, organisering av scene-innslagene og øving skjedde helga før og på ukedagene
frem til fredagens forestilling.
Personer som bør trekkes fram ekstra: Kari Albertsen Sørbøen var revy-leder dette året. Vi fikk hjelp med
tilbakemeldinger på scene-innslagene fra Gunn Kjensrud, Edvin Fossholt og Arnstein Kjensrud fra Hedalen
under øvingshelga.

Tilbakemeldinger etter forestillingene:
- Etter de tilbakemeldingene jeg har fått, var det noen folk som mente det var mange innslag som var kjente:
På Gamleheimen hadde blitt dramatisert i Begnadalen noen år tidligere, Lennsmannen har blitt sendt på TV
mange ganger, Doris er også kjent via Hege Skøyen.. Det å kopiere andre innslag, er noe vi har gjort i alle år,
men 2012 utmerket seg antageligvis fordi vår kopi rett og slett var dårligere enn originalen.
- Noen av innslagene, som jeg har lagt merke til på DVD-en i ettertid, ble ødelagt fordi skuespillerne var for
stressa, konklusjon: det var med for få skuespillere.

Tidspunkt det skjedde noe:
Etter de negative tilbakemeldingene, var ikke engasjementet og motivasjonen for å starte i gang med
arbeidet med en ny revy til 2013 stort. Det ble (i oktober) sendt ut e-post fra Mirian Øyhus Mikkelsgård om
hva hver enkelt i revygruppa tenkte om en revy i 2013, og responsen hun fikk var at de var veldig få
engasjerte. Det ble innkalling til et møte 1. November for å bestemme hva som skulle gjøres: forslagene var
blant annet å bare vente et år, leie inn flere skuespillere fra andre steder (Begnadalen, Hedalen f. eks) og å få
til et kurs for å rekruttere flere unge skuespillere, men også for å gi motivasjon til de erfarne. Det siste
forslaget ble vedtatt.
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Turkarusellen 2012, årsrapport Bagn IL
Bagn IL har ansvaret for turmålene Bjødalskampen, Fiskebufjellet, Langebergvarden, Kjeldeknatten,
Storsvingen, Brattrudsvingen, Båtnfeten, Bagnsbergatn og Makalaus. Medio oktober hvert år blir
Turkarusellboka på turmålene byttet ut med ny, slik at vi får registrert de som har holdt orden på antall de
har. Anne Grethe Aamodt, Sissel Dokken og Marit Sundvold Brustad deler på denne jobben for Bagn IL.
De som har ti turer eller flere til sammen på turmålene, er med i trekningen på å bli Sør Aurdals Friskus. Det
var mange ivrige turgåere på våre turmål. Antall besøkende pr turmål er ikke registrert, men det er utskrevne
bøker på både Makalaus og Bergatn. Mye turglede kommer til uttrykk i bøkene, samtidig som bøkene
bevitner mye vær. Spesielt veteskader på bøkene er synlige bevis. Turmålene er populære både sommer som
vinter, samtidig som noen skiller seg ut som større besøkt enn andre. Turmålet Kjeldeknatten er tydelig
fortsatt ukjent for mange.
Som beskrevet er det summen over ti turer som gjelder for å være med i trekningen, og hele 58 personer
hadde oppnådd dette.
Vi har i tillegg registrert hvor mange som har over 10 turer pr mål. Bergatn har 36 personer over 10 turer.
Rekorden har Anne Grethe Aamodt med 201 turer, samtidig som det er hele seks personer som har over 100
turer. Dette er helt klart Bagns store hverdagsturmål, som gleder mange ofte. Makalaus har 7 personer over
10 turer, der Gerd Hagene har flest med 161. Langeberg har 3 personer over ti turer, der Jon Amrud har hele
47. Bjødalskampen har 3 stk, Fiskebufjellet har en, Brattrudsvingen har 5 stk over 10 turer, mens
Kjeldeknatten var ikke besøkt av samme person mer enn ti ganger.
Det har blitt prioritert å bestille skilt til turmålene Makalaus, Bagnsbergatn, Båtnfeten og Langeberg. Disse
ble klare på seinhøsten 2012. Vi prioriterer å bruke sommeren 2013 på å få disse godt på plass, i stedet for å
bestille flere skilt på nye turmål.
Flere av turmålene har dårlige kasser. Spørsmålet er om det skal være samme type kasse ved turmålene i
Valdres? Vi har erfaring med at trekassene holder dårlig.
Turkarusellen har sin trekning av Sør Aurdals-friskus på sitt årlige møte mellom idrettslagene, idrettsrådet og
friklivskoordinator, der kommunens representant Gunvor Elene Thorsrud kaller inn. Det blir også drøftet
utfordringer og muligheter.

Årsmøte 13.03.13

Side 9

Årsmelding for prosjektet bygdeutvikling som inntektsbringende tiltak
Grunnet endringer i styret etter årsmøtet med påfølgende endring av kursen i idrettslaget har prosjektet fått
en tyngre start enn forventet, men enkelte ting er likevel gjennomført.
-

-

Det mangler nå bare litt ryddig og mye markedsføring for Friarvegen er kjent som en av Norges
lettest tilgjengelige ekstremfjellturer.
Arbeidet med å binde seterveier, skogsveier og hytteveier sammen til et fantastisk sykkelveinett er
godt i gang. Det mangler noen underskrifter fra grunneiere, men største utfordringene nå er mangel
på sommerføre.
Det er laget et førsteutkast til en reklamevideo for Sør-Aurdal. Videoen går på tvskjermene på den
lokale Expertbuytikken.
Det første møtet der alle lag er invitert til møte med kommunen har funnet sted. Oppmøtet var 19
lag, men tilbakemeldingen var ønske om årlig møte.
Det er i ferd med å utarbeides en felles søknad for Gjensidigestiftelsen der kulturminnestedet SørAurdal er fokuset.
Turguiden er i ferd med å endre karakter til kjentmannsprøven slik livssyklusen til denne
inntektskilden er forlenget med mange år.
Det er etablert et godt samarbeid med VNK og Fønhusgruppen.
Turguiden for 2013 har med 3 turer fra Fønhuskoia for å tydeliggjøre at vi ønsker DNT-ruten videre
gjennom Valdres.
Initiativ til felles utstyrsliste for skoler og lag og foreninger i Sør-Aurdal er tatt.
Det kommunale registeret for lag og foreninger er ajourført og utvidet med hyttevel og løypelag.
Det er startet på bedre markedsføring av Kongsvegtrippelen.
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Handlingsplaner
Handlingsplan – overordnet styret
Bagn idrettslag skal legge til rette og videreutvikle seg innen de idrettene vi tilbyr: Fotball, ski, sykkel, friidrett
og allidrett/idrettskole. Bagn IL skal skape holdninger slik at flest mulig kan drive den idretten de ønsker på
ønsket nivå. Legge til rette for nye aktiviteter
Målområde/Aktivitet
1. Verdigrunnlag/holdninger
Bagn IL er et idrettslag for utøvere, trenere, ledere og foreldre som viser respekt for hverandre i lek og fysisk
aktivitet. Bagn IL skal gi utøvere, trenere og ledere opplevelse av samhørighet, trivsel og glede.
Lek og fysisk aktivitet i fellesskap med andre skal skape holdninger, utvikle kunnskap og ferdigheter som har
betydning for mestring og sosial kompetanse.
Vi skal være bevisste på å gi utøvere, trenere og ledere positiv tilbakemeldinger.
2. Organisasjon/administrasjon
Yngre aktive utøvere søkes inn i styrer og utvalg. Ungdom under 20 år skal rekrutteres som trener/ leder/
dommer hvert år. I tillegg kan ungdom forespørres om kioskdrift.
Veteraner skal søkes til å bidra med sin erfaring. Etablere en seniorgruppe som kan delta aktivt i
idrettslagsarbeid. Med veteraner menes tidligere utøvere, ledere som kommer tilbake og andre ildsjeler
Håndbok, årshjul osv ajourføres. Organisasjonsplan samordnes med tidligere instrukser og vedtak
Kartlegging og plan for kompetanseutvikling.
Sørge for kontinuitet med banemester/vaktmester/vedlikehold
3. Økonomi
Styrets hovedoppgave vil være styring av økonomien og godkjenning av prosjekter.
Følge opp kriterier/frister for off. tilskudd.
Det må være et overordnet mål å skape aktiviteter på anleggene for å øke inntektene og redusere
kostandene
Sponsortreff ved behov
Legge til rette for mest mulig aktivitet
Tilby klubbprodukter som overtrekksdress, gensere, luer, vester, buffer etc.
4. Markedsføring/informasjon
Laget må være på offensiven gjennom synliggjøring av aktivitetene ved å:
Videreutvikle og fortsette å informere om lagets aktivitet gjennom nettsider og media.
Informere om hvilke tilbud og arrangementer som laget til enhver tid har.
Profilere Bagn IL og informere om hvilke tilbud og arrangementer som laget til enhver tid har.
Holde informasjonsmøter for foreldre før sesongstart
Aktivt bruke facebook og andre medier for å nå medlemsmassen og andre
5. Anlegg
Vi skal gjennom kvalitetsmessig vedlikehold av anleggene føre en forsvarlig økonomi uten å måtte påføre
laget uforutsette utgifter.
Være aktiv pådriver for utvikling av hensiktsmessige anlegg.
Utrede og være pådriver for allidrettshall & kulturhus på Fossvang.
6. Medlemsmasse
Vi er avhengig av en solidarisk medlemsmasse. Dette betyr:
Alle trenere, ledere og tillitsvalgte skal ha gyldig medlemskap.
Eventuell treningsavgift skal betales av alle i de grupper som dette gjelder.
Det skal være fordeler ved å være medlem. Eks. rabatter på noen av våre arrangementer.
Vi kan øke medlemsmassen ved å holde lav kontingentpris
God informasjon, samt å få flere generasjoner aktivt med i laget vil bidra til økt interesse i bygdene
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Bagn IL skal ivareta sine æresmedlemmer på best mulig måte.
7. Idrettslig aktivitet og andre aktiviteter.
For å lykkes med lagets idrettslige intensjoner, er det viktig at ord blir til handling.
Dette ønsker vi å gjøre ved at:
Trenere og ledere må stimuleres for å skape aktivitet som øker rekrutteringen.
Husk! Det er de aktive vi skal realisere, ikke trenere og ledere.
Samordning mellom gruppene slik at det ikke oppstår en ”kamp” om de aktive utøverne. Det skal vises
forståelse overfor utøvere som ønsker å utøve flere idretter eller om de vil kombinere med andre
fritidsaktiviteter.
Vi vil sørge for at det er et mosjonstilbud for alle i bygda. Dvs. aktiviteter for hele familien: Eks.
turorientering/trimturer
Engasjere veteranene i laget
8. Trener-/lederutvikling
Lage et trenerforum som møtes minst 2-3 ganger årlig. (på tvers av undergruppene)
Vi skal sørge for at det blir enklere å skaffe ledere i laget gjennom et godt arbeidende styre og organisasjon.
Kartlegge trenernes kompetanse og derigjennom skaffe en oversikt over hva vi trenger av ny kompetanse.
Gi ros og oppmerksomhet til trenerne.
Gjennomføre utdanning av trenere og ledere.
9. Idrettslige målsetninger
De idrettslige målsetningene bør utarbeides i gruppene der hvor aktiviteten er. Hovedlaget skal støtte opp
om de idrettslige målsetningene ved å:
Ta vare på de som vil satse og gi dem et tilpasset tilbud.
Gjennom samarbeid med naboklubber øke de sportslige prestasjonene der hvor ikke laget selv kan tilby nok
utfordringer
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Handlingsplan for anleggsleder Bagn IL 2013
Fossvang:
- Parkanlegg: finpuss++ (megahuske)
- ”Opprydding” av uteområde, stolper-grøntareal-pynting
- Få vanningsanlegget i drift
- Forlenge ballfangernett mot Begna
- Innkjøp ny klipper
- Sand i lengdegrop må jevnes + grus i tilløp
- Lysanlegg i sykkelløype + ute Fossvang
- Skaterampe
Arbeidsavtaler:
- Banemester fra 1.mai til 1.okt
- Vask av garderobe/do, hvem??
Administrativt:
1. Anleggsgruppe etableres.
2. Fossvang-gruppe + banemester etableres.
3. Følge opp hallsaken
Lage gode arbeidsinstrukser/oversikter/planer for anleggsansvarlig.
Sykkel:
- Sykkelorienteringskartet, nye stemplingskort + markedsføring
- Sykkelstiprosjektet (med Reinsjødalshytta)
- Skilte Kongsvegrittet
Ski:
-

Ferdigstille speakerbu på Leirskogen
Ny trasé Leirskogen – rydding + lys
Lys på Haugajordet (evt. lys, benker, søppelkasser)
HAUGAKOLLEN

For øvrig:
- Innledende arbeid med orienteringskart
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Når

Mars

April

Mai

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov/des
Jan

Kva
Brøyte grusbanen + ballbingen
Idrettshall: kontakt med kommunen ang. løsninger
ANLEGGSGRUPPE!!!
Fossvang-gruppe på ca. 5 personer dannes.
Garasjen ryddes grundig (kast mye)
Isflate holdes i live så lenge det går.
Hoppbakke, Haugajordet, Leirskogen prepareres så lenge som
mulig.
Sykkelorienteringskart: trykke opp nye stemplingskort
Bestille nye søppeldunker

Detaljer

Utført

Banemester og renholder ansettes fra 1.mai til 1.okt.
Dugnadsoppdrag formuleres og fordeles.
Klipper, ”ekstrautstyr til klipper”
Klargjøre grusbanen
Klargjøre gressbanen, kalking-gjødsling
Sykkelløypa: montere lys, søppeldunker + benker
Skaterampe: skifte ut plater
Gjennomføre DUGNAD på Fossvang
Klargjøre sandvolleyballbanen.
Vanningsanlegg
Sette i stand lengdegropa
Ballfangernett mot Begna forlenges
Sykkelstiprosjekt
Skilte Kongsvegrittet
Haugakollen - oppstart
Vedlikehold gressbanen
Megahuske, div.div klar senest 17.juni
Bytte ut gamle og slitte poster sykkelorientering
Sykkelstiprosjekt - Reinsjødalshytta
Trimme kratt og kjerr i trimløype + sykkelløype Fossvang
Vedlikehold Fossvang.
Sykkelstiprosjekt
Innetider
Stenge gressbanen
Sykkelstiprosjekt
Vinterklargjøre Fossvang
Haugajordet, klargjøring
Hvem legger is/brøyter skøytebanen + brøyter grusbanen?
Avklare hvem som kjører skiløyper (Leirskogen, Haugajordet).
Administrativt arbeid
Dialog med grunneiere Leirskogen, Haugajordet ang.1.kjøring
Søknad utstyrsmidler.
Administrativt arbeid
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Handlingsplan allidretten 2013
Først kan nevnes at vi kan smykke oss med tittelen idrettsskole.
Neste sesong kan enten gå som tidligere sesonger, eller vi kan komme i gang med idrettsskole inn i SFO
tidspunkt. Det er da foreslått at vi legger inn allsidig idrett fra 15.00/15.30 til 16.30 en dag i uka for å se hvordan
det mottas. Det vil da kunne legges inn fotballtreninger og skileik også som i dag har hatt egne treningstidspunkt.
Mellom skoleslutt og oppstart idrett er det rom for leksehjelp og en matbit. Enten man har med niste,
frivilligsentralen ordner mat eller det blir en kombinasjon er ikke avklart. Tanken er at det skal være for hele
grunnskolen, 1.-7. trinn.
Blir dette løsningen for neste sesong skal to siste års barnehagebarn tilbys økter i bassenget. Denne
aldersgruppen er mer aktive i barnehagehverdagen, men trenger vanntilvenning.
Siden nissemarsjen er blitt en ung tradisjon, satser vi på videreføring.
For idrettsskolen
Gro Merete Holde

FRIIDRETTSGRUPPA – HANDLINGSPLAN 2013
Friidrettsgruppa har ikke eget styre og fungerer, på den måten, ikke som ”fullverdig” undergruppe av
idrettslaget. Undertegnede er kontaktperson for gruppa og inn mot den delen av miljøet i Valdres som driver
løping og kondisjonstrening. Rekruttering t.o.m. 12 år til friidretten lokalt skal organiseres gjennom
barneidretten i idrettslaget. Gruppa har ikke fokus på de tekniske friidrettsøvelsene. Fagernes IL har egne
treninger for tekniske øvelser og etter 12 år finnes det beste miljøet i Valdres innenfor denne delen av
friidretten her. Vi formidler kontakt. Se også http://home.online.no/~arthagen/FIL/.
Planer for sesongen 2013:
1. Treningsopplegg og planer legges innenfor rammene til Valdres Langløparlag.
2. Delta i ulike løp og stevner i løpet av sesongen (NM, UM, mosjonsløp, terrengløp, baneløp, osv.)
3. Arrangere Kongsvegrunden 07.09.12.
Bagn, 18.02.2013
Friidrettsgruppa Bagn IL
Kim Tronrud
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OPPLEGG OG RESULTATER FOR ENDRE AAMODT I 2012
I sesongen 2012 satset Endre både på langrenn og løping, men med løping som hovedidrett.
Etter junior NM på ski ble skiene byttet ut med joggesko. I forkant av vårsesongen ble det bl.a. gjennomført en
treningsuke i Italia.
Valdres Langløperlag (overbygning på treningssiden) har ukentlige treninger gjennom sesongen, men de fleste
treninger gjennomfører Endre alene.Tor Erik Nyquist er for øvrig primus motor/trener i Valdres Langløparlag.
I sesongene 2010 og 2011 fikk ikke Endre satset for fullt grunnet en kneskade, men denne sesongen har Endre i
liten grad hatt problemer med kneet. Endre har imidlertid måttet bruke deler av 2012 sesongen for å bygge seg
opp igjen etter skadeperioden, men han har gjennomgående oppnådd gode resultater og spesielt på de lengre
distansene. Han fikk dessverre ikke deltatt på NM i terrengløp, som var et av hovedmålene denne sesongen,
grunnet en strekk.

Noen resultater i 2012:

Løp
Sentrumsløpet, 10 km
Råskinnet, terrengløp
Hank Williams Minneløp, terrengløp
Fjellmaraton, halvmaraton
Molden Opp, terrengløp
Rosendal NutenOpp, NM motbakkeløp
Nordmarkstraveren (halv), terrengløp
Birkebeinerløpet
Kongsvegrunden, terrengløp
Furumomila

Plassering
Klasse: Nr. 4
Klasse: Nr. 1, totalt nr. 5
Klasse: Nr. 1, totalt nr. 2
Totalvinner
Klasse: Nr. 1
Klasse: Nr. 1, nr. 4 i juniorklassen
Klasse: Nr. 1
Klasse: Nr. 1, totalt nr. 13
Totalvinner
Klasse: Nr. 1

Videre satsing
I inneværende sesong satser Endre kun på løping og han har bl.a. trent fast med Lillehammer Friidrettsforening
i vinter. I sesongforberedelsen er det også lagt inn en 14 dagers treningssamling i Portugal.
Målet er å kunne hevde seg i sin aldersklasse i både gate, terreng- og baneløp (langdistanse). NM i både terreng
og motbakke blir to prioriterte løp inneværende sesong. Ellers vil satsingen i høstsesongen justeres i forhold til
at Endre skal i millitæret.
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Handlingsplan - skigruppa
LANGRENN:
Skigruppa har grodd fast i et mønster som sier klubbrenn hver tirsdag vinteren gjennom og klubbmesterskap
med premieutdeling som avslutning. Vi kommer til å fortsette dette mønsteret til vinteren også. Vi vil å lage
nulløp konkurrranse som et ekstra tilbud for å se om det vil holde på løpere litt lenger.
Vi vil vi starte med litt allsidig trening på barmark fra høstferien fra 8 års alderen og oppover. En skitrening i
uka på vinteren i tillegg til klubbrenn.
Vi vil fortsette med å prøve å reise på kretsrenn, med noe sosialt innlagt i tillegg rennet. Dette har vi gjort litt av
i vinter også, og de som har vært med på renn har synes det har vært stas.
Vi vil også arrangere ei skisamling med overnatting
HOPP:
Vil fortsette med treninger fredager, samt arrangere kretsrenn og valdreskarusell renn med innlagt
jentekonkurranse, der Johanne Kolstads minnepokal blir satt opp. Det vil da bli invitert jenter fra hele Oppland.
Johanne Kolstad var en foregangskvinne i norsk kvinnehopp og var fra Dokka. Familien har da satt opp denne
pokalen.

Revygruppa Handlingsplan:
Etter vedtak på planleggingsmøtet som revygruppa hadde 1. November, ble det bestemt at det skulle
organiseres et teaterkurs for å rekruttere nye unge skuespillere, men også gi motivasjon til de erfarne. Ansvaret
for å sette i gang dette kurset ble gitt til Malin Haugen og Mirian Øyhus Mikkelsgård, som begge har bestått
modul 1 på teaterinstruktør-kurs.

Dette kurset skal inneholde:
Trygghet på scene (fokusering, samarbeid)
Dans og koreografi
Opptreden på scene (plassering, stemmebruk, bevegelse)
Improvisasjonsteater
Høy- og lavstatus-teater + forumteater
Manusskriving
Teatersminke
(Lyd- og lyskurs)
Kurset skal være for alle i Sør-Aurdal fra 7. klasse og oppover, og alle kveldene skal skje på Bagn (Bagn
Barneskole). Det skal ikke være noe påmelding eller kostnader for kurset og det skal også være valgfritt hvilke
dager man ønsker å delta på.
På alle kurs-kveldene skal det være frukt og drikke. Det ønskes også at det skal være en slags avslutningstur
etter kurset, der de nye og de som har vært med før, kan bli bedre kjent med hverandre før jobbing med en
revy-oppsetning skal skje.
I samarbeid med Hedalen UL skal det arrangeres en teaterhelg med en erfaren teater-instruktør fra Noregs
Ungdomslag, som hovedsakelig skal gå gjennom det samme som det som skal være på kurs-kveldene på Bagn.
Dato for denne helgen er 16. -17. Mars og skal avholdes i Hedalen, hvor påmeldingen må skje fra revygruppa i
Bagn og teatergruppa i Hedalen.
Etter vinterferien (uke 9) og etter ønsket bli-kjent/avslutnings-tur, bør planleggingen for en eventuell revy-
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oppsetning i Bagn for 2013 skje. Hvis ikke, starter vi med samme prosedyre som de forrige årene:
planleggingsmøtet i begynnelsen av November og revy i Februar.

Handlingsplan for prosjektet: Inntektsbringende arbeid som bygdeutvikling.
I løpet av 2013 har prosjektet:
-

Gjennomført en samling med ungdom i den alderen som er på tur inn i høyskolesystemet.
I samarbeid med andre lag og foreninger arrangert en sykkeltur på Veståsen.
Gjennom et prøvearrangement funnet ut om det er marked for gaida bussturer i Sør-Aurdal.
Fått på plass minst 3 av sykkelrundene i det nye stiprosjektet.
Fått minst 2 medieoppslag i riksdekkende aviser.
Undersøkt markedet for quiz gjennom 4 prøvekvelder.
Arrangert et andre møte mellom lag og foreninger og kommunen.
Laget en reklamevideo for aktiviteter i Sør-Aurdal.
Undersøkt om det kan bli økonomi i flåteturer på Begna.
Lagt grunnlaget for kjentmannshåndboken de neste 10 årene.
Laget et lite tømmerfløtermuseum og en hvilebu i Reinsjødalen.
Fått på plass en ressursgruppe for å holde Fossvang og Bagn pent.
Laget ti Sør-Aurdalnytt og distribuert.
Laget årshjul for søknadsfrister til stiftelser
Fått på plass håndbok for vervene i Bagn IL.
Fått på plass en funksjonell inntekts- og arrangementskomite
Medvirket til at det finnes en oversikt over idretts- og friluftsutstyr de forskjellige lag og foreninger har
til utlån eller utleie.
Etablert en kommunikasjonskanal med hytteinnbyggerne våre.
Laget en hjemmeside som viser ledige hus og hytter og tomter til slikt.
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Regnskapsoversikt med revisjonsberetning 2012:
Periodeutvalg

Periodeutvalg i fjor

Budsjett denne periode

Driftsresultat
Driftsinntekter
3010 Medlemskontingent
3020 Aktivkontingent
3100 Sykkelkart
3110 Andre tilskudd
3200 Lokale aktivitetsmidler (LAM)
3210 Statlige tilskudd - tippemidler
3220 Momskompensasjon
3250 Kommunale tilskudd (kulturmidler)
3260 Komm. driftstilskudd - anlegg
3265 Komm. tilskudd - anlegg
3270 Komm. tilskudd – skiløyper
3330 Startkontingent/påmeldingsavgift
3365 Egenandel Norway Cup
3400 Revy, inntekter
3401 100 års jubileum
3402 Revy DVD, inntekter
3420 Leieinntekt - anlegg
3500 Salgsinntekter treningsdresser
3510 Kiosksalg
3520 Mobilretur
3600 Inntektsbringende tiltak
3601 Arrangement, inntekter
3610 Julekalender
3611 Link Bingo
3612 Grasrotandelen
3613 Skilodd
3630 Valdres Destinasjon - Bygdeutviklingsprosjektet
3650 Inntekter - snøscooter
3700 Turguide
3710 Reklameskilt Fossvang
3711 Knapp Bagn.no
3750 Sponsor/samarbeidsavtaler
3751 Sponsor/samarbeidsavtaler avg.pl.
3910 Gaver/bidrag
3960 Innt. egne arrangement

Driftsinntekter

45 600,00
24 900,00
0,00
144 507,00
47 969,00
39 000,00
40 110,00
69 000,00
12 685,00
0,00
0,00
27 770,00
0,00
111 694,50
0,00
27 150,00
17 500,00
37 250,00
25 541,00
8 435,00
27 419,83
352 462,40
28 213,00
62 558,11
54 672,68
14 400,00
0,00
0,00
181 200,00
13 000,00
7 000,00
95 000,00
92 000,00
0,00
3 894,00
1 610 931,52

33 200,00
60 532,00
700,00
337 816,00
0,00
157 222,35
0,00
57 500,00
4 230,00
108 091,28
0,00
20 920,00
0,00
106 568,50
287 210,
0,00
0,00
26 500,00
40 229,40
0,00
13 148,27
0,00
44 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
14 000,00
0,00
228 684,02
0,00
14 060,00
17 655,50
1 573 167,82

33 000,00
58 500,00
0,00
278 000,00
0,00
409 000,00
0,00
57 500,00
4 000,00
153 000,00
3 000,00
29 000,00
20 000,00
90 000,00
50 0,00
0,00
0,00
25 000,00
33 000,00
4 000,00
10 500,00
200 000,00
30 000,00
0,00
0,00
14 400,00
15 000,00
0,00
60 000,00
8 000,00
0,00
242 000,00
0,00
0,00
33 000,00
1 809 900,00

-54 200,99
-10 000,70
-4 500,00
-3 278,40
-30 392,71
-20 360,46
-17 216,24
-465,00
-4 610,00
-2 125,00

-51 457,00
-9 188,17
0,00
0,00
0,00
-11 688,21
-15 880,00
0,00
-8 910,00
-1 500,00

-51 500,00
-11 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
-20 000,00
-16 000,00
0,00
-12 000,00
-2 000,00

Driftskostnader
Driftskostnader
4020 Startkontingent/Påmeldingavgift
4025 Innkjøp varer
4040 Norway Cup
4070 Revy DVD, utgifter
4090 Revy, utgifter
4110 Utgift egne arrangementer
4150 Dommerutgifter
4210 Trenerutgifter
4230 Treningssamlinger
4330 Dommerutdanning
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4340 Talentutvikling
4350 Kurs/kompetanse
4401 Arrangement, utgifter
4700 Premier
Driftskostnader
Lønnskostnader
5010 Faste lønninger
5190 Påløpne feriepenger
5410 Arbeidsgiveravgift
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.
5510 Div. ut Valdres Destinasjon
- Bygdeutviklingsprosjektet
Lønnskostnader
Administrasjonskostnader
5110 Styrets møteutgifter
5200 Administrasjonsutgifter
5210 Kontorrekvisita
5220 Porto/telefon
5250 Annonser
5260 Utstyr administrasjon
5270 Gaver/bidrag
5280 Brosjyrer
5400 Markedsføringstiltak Bagn.no og egne arr.
5500 Leie av anlegg/haller
Administrasjonskostnader
Avskrivninger
6030 Avskrivning
Avskrivninger
Annen driftskostnad
6631 Forsikringer
7210 Kontingent særkretser
7230 Overgangsavgifter fotball
7600 Utgifter - innteksbringende tiltak
7610 Utgifter lotteri/kalender
7770 Bank og kortgebyrer
7771 Deltager.no/betalingsterminal
7790 Diverse kostnader
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Utstyr
4400 Drakter, klubbklær
4410 Treningsdresser, personlige
4500 Materiell, utstyr 4510 Førstehjelpsutstyr
Utstyr
Drift Fossvang
4600 Vask Fossvang
6105 Fossvang, drift/vedlikehold
6106 Fossvang, investering
6645 Fossvang, kiosk/garderobe/møterom
6650 Fossvang, strøm
Drift Fossvang
Fotball
5020 Gressbane, banemester
6110 Grusbane, drift
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-38 679,00
-11 266,71
-225 950,20
-23 691,00
-446 736,41

0,00
0,00
-205 699,41
-24 346,42
-328 669,21

-30 000,00
-50 000,00
-200 000,00
-28 000,00
-450 500,00

-121 625,00
-12 405,75
-7 784,00
-793,95
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00
0,00

210 000,00
0,00
0,00
0,00
-15 000,00

-142 608,70 1)

0,00

-225 000,00

-1 307,57
-23 560,12
-2 416,70
-2 542,00
-3 048,50
-28 575,00
-7 701,00
0,00
-17 668,82
-14 035,00
-100 854,71

-6 259,03
-2 872,75
-809,00
-911,00
-1 666,25
0,00
-3 306,00
0,00
-7 394,25
-2 273,00
-25 491,28

-1 500,00
-3 000,00
-6 000,00
-2 000,00
-2 000,00
0,00
-3 500,00
-4 000,00
-5 000,00
-20 000,00
-47 000,00

-11 809,75 2)
-11 809,75

0,00
0,00

0,00
0,00

-9 897,00 -14 860,00
-1 100,00
0,00
-11 891,77
-1 473,54
-6 419,65
-19 379,56
-65 021,52
-767 031,09

13 000,00
-4 600,00
-1 575,00
-135,00
-10 715,00
-1 249,50
0,00
-4 611,64
-35 886,14
-390 046,63

-13 000,00
-18 000,00
-1 000,00
-2 000,00
-12 800,00
-1 500,00
0,00
-119 000,00
-167 300,00
-889 800,00

-17 360,00
-6 200,00
154 497,00
-2 104,60
-180 161,60

-52 682,00
0,00
-135 151,98
-1 273,35
-189 107,33

-25 000,00
-20 000,00
-80 000,00
-5 000,00
-130 000,00

-3 000,00
-68 300,65
0,00
-20 279,90
-3 167,90
-94 748,45

-7 750,00
-68 903,00
0,00
-35 907,71
-3 083,72
-115 644,43

-10 000,00
-20 000,00
-60 000,00
-10 000,00
-5 000,00
-105 000,00

0,00
-8 094,00

0,00
-2 324,75

-15 000,00
-5 000,00
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6210 Gressklipper, investering
0,00
6655 Snøbrøyting, Fossvang
0,00
6670 Gressbane, vanningsanlegg/gjødsling/merking -6 217,15
6710 Gressklipper, drift/vedlikehold
-20 152,99
Fotball
-34 464,14
Diverse anlegg
6118 Ballbinge
0,00
6120 Flerbruksflate sommer
0,00
6124 Skøytebane
-23 850,50
6125 Parkanlegg
12 971,00
Diverse anlegg
-10 879,50
Sykkel
6123 Sykkelstiprosjekt
0,00
6126 Sykkelorientering
-1 145,00
Sykkel
-1 145,00
Hopp
6140 Hoppbakke, investering
0,00
6141 Hoppbakke, drift/vedlikehold
-36 618,59
6142 Strømutgifter hoppbakke
-5 080,14
6615 Traktor skigr. - Inv./drift
-6 153,48
Hopp
-47 852,21
Ski
6122 Leirskogen: Lysløype/skileik, investering
0,00
6610 Leirskogen: Lysløype/skileik, drift/vedlikehold -2 405,60
6620 Leirskogen, strømutgifter
-4 063,61
6740 Tråkkemaskin, drift/vedlikehold
-19 263,50
6750 Snøskuter, drift/vedlikehold
-405,00
Ski
-26 137,71
Diverse
6540 Lyd/lysanlegg
-35 599,00
6630 Forsikringer anlegg/ansvar/huseier/yrkesskade -14 541,00
6640 Dugnadsutgifter
0,00
6810 Tomte-/festeavgifter
-1 950,00
7630 Utgifter dugnadsvirksomhet
-595,36
Diverse
-52 685,36
Anlegg
-448 073,97
Driftsresultat
395 826,46

0,00
0,00
-10 876,50
-1 731,97
-14 933,22

-1,00
-5 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-50 001,00

0,00
-11 312,50
0,00
-276 693,50
-288 006,00

-1,00
-1,00
-5 000,00
-10 000,00
-15 002,00

-10 000,00
0,00
-10 000,00

-453 000,00
-5 000,00
-458 000,00

-4 157,50
0,00
0,00
-18 001,17
-22 158,67

-100 000,00
-10 000,00
-5 000,00
0,00
-115 000,00

0,00
-19 171,25
-11 480,86
0,00
-2 650,00
-33 302,11

-1,00
-10 000,00
-7 000,00
-20 000,00
-7 000,00
-44 001,00

-272 489,72
-9 865,00
-78 441,75
-1 950,00
-761,70
-363 508,17
-1 036 659,93
146 461,26

-1,00
-10 000,00
0,00
-3 000,00
-3 000,00
-16 001,00
-933 005,00
-12 905,00

23 889,24
23 889,24
23 889,24
23 889,24
170 350,50
170 350,50

0,00
0,00
0,00
0,00
-12 905,00
-12 905,00

170 350,50
-170 350,50
0,00
-170 350,50
-170 350,50
-170 350,50

-12 905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt
8010 Renteinntekter
Annen renteinntekt
Finansinntekter
Finansinntekter og finanskostnader
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader
Resultat før skattekostnad

Årsoverskudd / Underskudd

35 792,30
35 792,30
35 792,30
35 792,30
431 618,76
431 618,76

431 618,76 3)
8980 Overskudd overført til egenkapital
0,00
8981 Overskudd overført til innsamling flerbrukshall -233 444,89
Annen egenkapital
-233 444,89
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) -233 444,89
Disponeringer
-233 444,89
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Balanse
Periodeutvalg Hittil i år

Periodeutvalg i fjor

’Hittil i fjor

Eiendeler
Varige driftsmidler
Utstyr
Udisponert resultat
-198 173,87
1200 Telt
129 800,00
1201 Trampoline
49 100,00
1202 Benker, stoler og bord (til telt)
30 100,00
Sum Utstyr
10 826,13
Sum Varige driftsmidler
10 826,13
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
1350 2 andeler i Hellebuklia løypelag 8 000,00
1351 Aksjeinnskudd, storhall Leira
5 000,00
Sum Investeringer i aksjer og andeler 13 000,00
Sum Finansielle anleggsmidler
13 000,00
Sum Anleggsmidler
23 826,13
Omløpsmidler
Fordringer
1510 Kundefordringer
92 600,00
1590 Påløpt inntekt
42 540,51
1790 Forskuddsbetalt kostnad
4 800,00
Sum Fordringer
139 940,51
Bankinnskudd, kontanter o.l.
1930 DnBNOR 2073.07.00939 (Brukskonto)48 590,45
1931 DnBNOR 2073.09.60701 (Sparekonto) 1 114 692,55
1933 DnBNOR 1594.44.55679 (Skileik) 0,90
1934 DnBNOR 1604.02.79427 (Freesbegolf) 0,11
1935 DnBNOR 1604.08.89489 (Anl.-friidrett) 33,86
1937 DnBNOR 1204.04.51704 (Flerbrukshall) 272 963,39
13 136,00
1950 1503.29.06459 (Skattetrekkskonto)
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
1 449 383,40
Sum Omløpsmidler
1 589 323,91
Sum Eiendeler
1 613 150,04

-198 173,87
129 800,00
49 100,00
30 100,00
2) 10 826,13
10 826,13

0,00
0,00

0,00
0,00

8 000,00
5 000,00
13 000,00
13 000,00
23 826,13

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 110,00

1 110,00

1 110,00

1 110,00

4) 92 600,00
42 540,51
4 800,00
139 940,51
48 590,45
1 114 692,55
0,90
0,11
33,86
5) 272 963,39
13 136,00
1 449 383,40
1 589 323,91
1 613 150,04

168 446,93
168 446,93
838 251,61
838 251,61
853,64 853,64
101,29
101,29

1 007 687,33
1 008 797,33
1 008 797,33

1 007 687,33
1 008 797,33
1 008 797,33

-940 511,90
-940 511,90

-940 511,90
-940 511,90

-940 511,90
-940 511,90

-940 511,90
-940 511,90

-13 136,00
-20 949,00
-3 115,00
-793,95
-37 993,95

-13 136,00
-20 949,00
-3 115,00
-793,95
-37 993,95

0,00

0,00

-135 000,00
-153 000,00
-288 000,00

6) -135 000,00
6) -153 000,00
-288 000,00

0,00

0,00

Gjeld og egenkapital
Egenkapital
2050 Egenkapital
Sum Egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldig offentlige avgifter
2610 Skattetrekk
2750 Oppgjøskonto MVA
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.
Sum Skyldig offentlige avgifter
Periodisering tilskudd
2980 Tilskudd bygdeutviklingsprosjektet
2981 Tilskudd sykkelstiprosjektet
Sum Periodisering tilskudd
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2800 Innsamlingsaksjon flerbrukshall
2920 Skyldig feriepenger
2990 Påløpt kostnad

-272 963,39
-12 405,75
-61 275,05

Sum Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld
Sum Gjeld og egenkapital

-346 644,19
-672 638,14
-672 638,14
-1 613 150,04

5) -272 963,39
-12 405,75
-61 275,05

-346 644,19
-672 638,14
-672 638,14
-1 613 150,04

-68 285,43

-68 285,43

-68 285,43
-68 285,43
-68 285,43
-1 008 797,33

-68 285,43
-68 285,43
-68 285,43
-1 008 797,33

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.
Note 1 – Lønnskostnader
Lønnskostnader består av følgende poster:
2012
2011
Lønninger 1
21 625
0
Påløpne feriepenger og arb.giv.avg. av pål. feriep.
13 200
0
Arbeidsgiveravgift
7 784
0
Pensjonskostnader
0
0
Andre personal-/lønnskostnader
0
0
Sum lønnskostnader
142 609
0
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP):
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Antall ansatte:
1 person i 70 %-stilling f.o.m. 1.8.2012.
Note 2 - Anleggsmidler og avskrivninger
Telt
Årets tilgang
137 279,50
Avskrivningssats
10 % i 6,5 mnd
Avskrivning beløp
7 479,50
Bokført verdi 31.12.12
129 800

Trampoline
49 724
10 % i 1,5 mnd
624
49 100

Benker, stoler og bord
Sum
33806,25
220 809,75
20 % i 6,5 mnd
3 706,25
11 809,75
30 100
209 000

Note 3 - Disponering av årets resultat
Årets resultat er på kr 431 618,76. Av dette er kr 233 444,89 avsatt til innsamling allidrettshallen. Resterende
overskudd på kr 198 173,87 foreslås overført til egenkapital.
Note 4 – Kundefordringer
Av kundefordringer pr. 31.12.2012 på kr 92 600 er kr 90 600 innbetalt i januar 2013. Resterende kr 2 000
vurderes sendt til inkasso.
Note 5 – Innsamling til flerbrukshall
Disponering resultat Bagn IL Kr 233 444,89 (oppstart innsamling, 25 % av grasrotandelen, overskudd grendatreff)
+ Innbetalt av privatpersoner Kr 39 518,50
Avsatt beløp pr. 31.12.2012
Kr 272 963,39
Note 6 – Tilskudd
Følgende tilskudd er balanseført siden de gjelder 2013 selv om de er utbetalt i 2012:
Bygdeutviklingsprosjektet
kr 135 000
Sykkelstiprosjektet
kr 153 000
Sum
kr 288 000

Budsjett for 2013: Se vedlegg eget hefte
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