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Sak  1 - Velkommen - Godkjenne de stemmeberettigede. 

  

 

       

       

       

 

 

Sak  2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

  

 Innkalling ble kunngjort på  http://www.bagn.no/  og idrettslagets Facebooksider. 

Varsel om dato for årsmøtet ble også gitt til medlemmene på blanketten som ble utsendt for betaling av 

medlemskontingent, i midten av januar. 

 

Frist for forslag var satt til  13. mars 2018, og saksdokumentene ble lagt ut på bagn.no, 20. mars 2019. 

  

Saksdokumentene er sendt til de medlemmene der vi har registrert e-postadresse. 

Vi oppfordrer flere til å oppgi epostadresse.  

 

 

 

 

   Sakliste: 
 

Sak   1  Velkommen - godkjenne de stemmeberettigede. 

Sak   2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Sak   3  Konstituering: 

• Valg av møteleder 

• Valg av referent  

• Valg av 2 til å underskrive protokollen. 

Sak   4  Godkjenne årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper. 

Sak   5 Godkjenne idrettslagets regnskap for 2018. 

Sak   6  Behandle forslag og innkomne saker. 

Sak   7 Fastsette medlemskontingent for 2020. 

Sak   8 Vedta idrettslagets handlingsplaner og budsjett for 2019.  

Sak   9 Behandle Bagn idrettslag’s organisasjonsplan. 

Sak 10  Utbyggingen på Fossvangområdet. 

Sak 11  Valg. 
 

 

Sak  3 - Konstituering. 

  

• Valg av møteleder Forslag: 

• Valg av referent Forslag: 

• Valg av 2 til å underskrive protokollen Forslag: 

 

http://www.bagn.no/
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Sak  4 - Godkjenne årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper. 

 

 

Årsmelding 2018 - Hovedstyret Bagn Idrettslag 

 

Styret har i 2018 bestått av: 
 

Leder:    Steinar Skjerve  
Nestleder:   Morten Bellika Johansen  
Sekretær:   Tore Skjerve   
Styremedlem:  Oddvin Sørbøen 
Styremedlem:  Anne Dyve  
Styremedlem:  Mette Haugrud 
Styremedlem:  Karsten Øyhus 

 
Bagn idrettslag har i 2018 hatt aktive grupper innen ski, fotball, innebandy, sykkel og idrettskole.  
 
Bagn idrettslag hadde i 2018,  602 medlemmer medregnet stort og smått. De mest aktive gruppene er 
fotball og ski.  
 
Idrettslaget bruker Klubbadmin til administrasjon av medlemsregisteret og oppfyller dermed kravet til 
elektronisk medlemsregister.  
 
Mye av styrets arbeid i 2018 har dreid seg om den store anleggsutbyggingen på Fossvang. I løpet av 
2018 har vi blant annet bygd ny kunstgressbane, treningsfelt, gjort grunnarbeidet for friidrettsbane. 
Det har vært relativt mye jobb i forhold til anleggsarbeid, søknader og oppfølging.  
 
Idrettslaget tok over Fossvangbygget i 2018. Etter å ha vært i kommunalt eie siden 1969 eier vi nå 
bygget. Bygget er i dårlig forfatning, men vi fikk kr 350.000 fra Sparebankstiftelsen DNB til å sette i 
stand i 1. etasje. Det ble gjennomført el-kontroll samt gjort utvidelse av brannvarslingsanlegget som 
gjorde at deler av bygget kunne gjenåpnes.  
 
Litt overraskende var det at Frivilligsentralen flyttet ut omtrent samtidig som vi tok over bygget. 
Spesielt siden vi hadde brukt mye tid og penger for tilpasninger for at de skulle kunne  være der. 
 
Svært gledelig er det at oppstarten for bygging svømmebasseng og idrettshall har startet. Bygget 
kommer mellom i skråningen mellom fotballbanen og Sør-Aurdalsheimen. Sandvolleyballbanen og 
garasjen måtte dermed fjernes.  
 
Fra august 2018 har vi leid ut kontor- lagerplasser i 2. etasje på Fossvang. Sanne Hauglid AS leier 
lokalene ut 2019, når nybygget skal stå ferdig. 
 
Økonomien i Bagn Idrettslag er tilfredsstillende.  Det er viktig å tenke framtidsrettet, og bruke penger 
for å skape aktivitet. Anleggsutbygginger krever en sunn og solid økonomi.   Det solide økonomiske 
fundamentet har gjort det mulig å gjennomføre investeringene i anlegg på Fossvang. Det er ingen tvil 
om at anleggsutbyggingen har vært et stort løft for idrettslaget som vil prege økonomien i mange år 
fremover. Fra å ha god egenkapital i banken vil vi nå gå over til å ha lån som skal nedbetales og 
betjenes med renter.  
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Viktige inntektskilder er sponsormidler, grasrotandelen, kommunale tilskudd, LAM midler, egne 
arrangementer, adventskalender, Tur og informasjonsguiden, medlems- og aktivkontingent mm.  
Hovedsamarbeidspartnere 2018 har vært Bagn Byggsenter, Spar - Valdrestunet Matsenter, Sporten 
Bagn, FG Bygg, Isachsen, Brødrene Dokken AS, Sparebank1 Hallingdal Valdres og Valdresskigard. I 
tillegg har vi mange som støtter med annonser på nettsiden www.bagn.no, reklameskilt på Fossvang, 
premier og tjenester ellers.  Takk for støtten!  
 
Et viktig arbeid for Bagn idrettslag blir å legge til rette for mest mulig aktivitet blant barn og unge, men 
også tilby lavterskeltilbud i alle aldersgrupper. Mye av dette handler om evnen til å involvere og 
engasjere medlemsmassen i større grad enn i dag. En av de store utfordringene er å holde på 
ungdommen. Det blir et viktig arbeid for idrettslaget at flest mulige er aktive lengst mulig.  
 
”Flest mulig – lengst mulig – best mulig”.   
 
«Grasrot» engasjement er utrolig viktig i ett idrettslag: Det er drivkraften til hele virksomheten. Styret 
ønsker å rette en stor takk til alle frivillige og jobben dere gjør. Vi kan alle være stolte av å være 
engasjerte medlemmer i Bagn IL.  
 
Takk til alle positive og engasjerte medlemmer. Takk til våre sponsorer! Lykke til med alle flotte 
utfordringer som kommer i 2019.  
 
 
Bagn 11. mars 2019 
 

 

 

Styret i Bagn Idrettslag 
 

 

 

Steinar Skjerve   Morten Bellika Johansen   Anne Cathrine Dyve 

  (sign.)    (sign.)          (sign.) 

   

 

 

 

 Tore Skjerve      Karsten Øyhus     Mette Haugrud    Oddvin Sørbøen 

             (sign.)         (sign.)   (sign.)   (sign. 
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Bagn Idrettslag 

 
stiftet    5. mars 1911 

 

Medlemmer  pr.   31. desember  2018 

 

Antall medlemmer 2018  : 602 

Derav æresmedlemmer  :     4 

 
       KVINNER:      MENN:   TOTALT: 

  

 0 -   5 år  :   17 ( 17)    16  ( 20)  =    33 (  37) 

 6 - 12 år  :   48 ( 44)    59  ( 54)  =  107 (  98) 

13 - 19 år  :   51 ( 60)    52  ( 56)  =  103 (116) 

20 - 25 år  :     6 ( 13)    19   ( 30)  =    25 (  43) 

26 - 64 år  : 128   (138)  142 (143)  =  270 (281)   

65 -  :   29 ( 31)    35 (  36)  =    64 (  67) 

     ___________________________________________ 

TOTALT: : 279 (303)  323 (339)  =  602 (642) 
 

MEDLEMMENE FORDELT PÅ KRETSER: 

 

Bagn -   374 (361) 

Reinli - 111 (117) 

Leirskogen - 39         ( 56 ) 

Hølera - 45 ( 60 ) 

Garthus - 7  ( 13 ) 

Begnadalen/Begna - 3  (   8 ) 

Andre - 23 ( 28 ) 

 

Tallene i  (   )   er for 2017. 
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Årsmelding 2018 – Brukt & loppebutikken  

 

 

I 2018 flyttet bruktbutikken fra gamle samvirkelaget til kiosken ved meieriet. Bakeriet hadde bruk for 

lokalene selv så vi var heldige som fikk lokaler tvers over veien.  

En takk til Helge Holthe for den tiden vi fikk bruke lokalene. 

 

 

 
 

 

Kiosken kan brukes men det er ikke stor plass der. I forhold til den mengde varer vi får inn skulle vi 

ønsket oss større lokaler slik at vi kunne vise frem det vi har til salgs, blant annet møbler. Vi har nå 

lagret varer forskjellige steder i Bagn, som vi prøver å selge via bruktbutikkens web side som har 

adresse:  Bagnil.no 

 

Vi opplever god respons fra både fastboende og hytteeiere. Vi får inn mye flott. Utfordringen er at vi 

ikke har plass til å vise frem alt. Vi håper at det fortsatt blir god trafikk og at folk leverer inn sine brukte 

ting. 

 

I 2018 ble overskuddet på kr 100 501.- på tross av at vi holdt stengt i ca. 2 mnd. på grunn av flyttingen. 

Overskuddet settes inn på innsamlingskontoen til Fossvangområdet.  

 

Betjeningen av bruktbutikken har stort sett vært de samme. Dette har vært Torhild Kollsgård, Astrid 

Hansen. Kjellaug Hagadokken, Ragnhild Dokken, Sigrid Marit Frøislihagen og Torhild Skjerve . 

En stor takk til disse som står på for en samfunnsnyttig innsats som skaper inntekter for idrettslaget. 

 

Er det noen som kan tenke seg å ta i ett tak i bruktmarkedet er de hjertelig velkomne.  

Kontakt en av disse ovenfor. Bruktmarkedet er åpent fra 11.00 til 15.00 fredag og lørdag. 

  

 

 

http://bagnil.no/
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Innsamling til Fossvangområdet 

 

Arbeidet med innsamling til Fossvangområdet fortsetter. I 2018 var de største bidragene fra overskudd 

bruktmarkedet med  kr 100 501.-  og ¼ av grasrotandelen til Bagn IL med kr 22 600. 

Ved årsskiftet 2019  har Bagn idrettslag kr. 1 539 100  øremerket utbygging på Fossvang. 

 

 

Inngående saldo 01.01.2018 Kr        1 400 772,00 

  

Overskudd loppemarked / bruktmarked 2018 Kr           100 501,00 

Grasrotandelen Bagn IL Kr             22 599,00 

Tilført rente Kr             15 228.00 

  
Sum innskudd 2018 Kr          138 328,00  

  

Sum innsamlede midler pr. 01.01.2019 Kr        1 539 100,00 

  

Tidligere solgt 201 andeler hver på 500 kroner  Kr          100 500,00  ** 

 

** Midlene tilhører formelt Bagn IL, men skal kun brukes til realisering av idrettsbygg på Fossvang i 

Bagn.  Styret jobber ut fra at midlene kan brukes på klubblokaler på Fossvang. 

 

 
Årsmelding fotball 2018 
  
Vi hadde påmeldt lag i de fleste årsklasser i 2019. I 

ungdomsklassene var det samarbeidslag med Hedalen og 

Begnadalen. Dette samarbeidet har fungert godt. De siste årene 

har fotballsesongen gått «rundt» slik at flere lag ikke har hatt 

pause. Det har vært treninger i Valdres storhall som medfører at 

fotball er blitt en helårsidrett for de som ønsker det. Den 

ordinære sesongen startet Etnedalscup og den tradisjonelle DNB 

cupen i Valdres storhall. Bagn idrettslag hadde med mange lag på 

begge steder. Siden Fossvang ikke kunne brukes til fotball ble det 

laget baner for trening og kamp på Vangen. Det var relativt mye 

jobb med klipping, gjødsling og rydding før banene ble bra. Svein 

Granås og sønner bidrog stort til at banene ble veldig fine. Tror 

mange har satt pris på at det har vært aktivitet på Vangen. Takk til 

soknerådet som ga oss tillatelse.  

For de større lagene har vi fått låne baner av Hedalen og 

Begnadalen. Dette har fungert utmerket.  Banene på Fossvang ble 

klare til at vi fikk gjennomført grendacup i oktober. Det blir et 

stort løft for fotballen at vi kan forlenge sesongen betydelig i begge ender. 
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Også i 2018 hadde vi med lag på Lerum Cup i Sogndal. 

På Norway Cup hadde vi i 2018 med hele 5 lag. Både 

Lerum Cup og Norway Cup er fine turneringer som 

bygger vennskap og samhold.  

Vi har siste året benyttet Valdres storhall til trening. 

Selv om det er litt å kjøre, synes det fleste at dette er 

en utmerket ordning.  

Fotballavslutningen med premieutdeling ble 

arrangert i oktober. Det ble også gitt påskjønnelse til 

andre som har stått på sent og tidlig for at alt skal 

være klart til fotballkamper.  

Sesongen 2018 ble dermed gjennomført på 

tilfredsstillende måte selv uten bruk av 

Fossvangområdet. Vi takker spillere, dommere, 

trenere, lagledere, foreldre og alle andre for en vel 

gjennomført sesong! Det blir spennende å se hvordan 

«nye» Fossvang blir med kunstgress og lysanlegg i 

2019.  

Etter ett års «nomadetilværelse» kan vi igjen ønske 

velkommen til aktivitet og kamp nå som det er klart 

på Fossvang. Det blir en del jobb før alt er på plass på 

hele Fossvang, men i løpet av 2019 vil mye av 

området rundt bli laget med gressbaner og ballnett  

Vi gleder oss til å ønske velkommen på «eget gress» i 2019 

Med vennlig hilsen Fotballen i Bagn Idrettslag                                                                          

Gutter 10, Bagn Messis og Bagn Real Madrid - sesongen 2018 
Trenere: Geir Arild Dahlen og Per Tørris Holde  Oppmenn: Nina Stensæter og Gro Merete Holde 

Det var mange som meldte interesse ved oppstart, men vi valgte likevel å melde opp bare to lag til sesongspill. I 

løpet av sesongen var det 23 gutter med, noen spilte hele sesongen, andre spilte deler av sesongen. Vi hadde 

utfordring med å stille lag på noen kamper, så det var rett avgjørelse å melde på to lag. 

Vi delte gruppa i faste lag og hadde to trenere/ lagledere og to oppmenn. Dette fungerte godt. Trenerne tok 

annenhver trening og fulgte hvert sitt lag gjennom sesongen. Vi hadde på vårsesongen treninger annenhver uke 

i gymsalen på SAUS og i hallen på Leira. Oppmennene delte seg også og fulgte hvert sitt lag. Kampene i 

vårsesongen var ok, ganske jevne, med noen målrike kamper med negativt resultat for vår del. 

I sommerferien tok lagleder for annen klubb kontakt og etterspurte om vi kom til å stille samme lag i 

høstsesongen. Da svaret var ja, justerte den klubben på sine lag og vi spilte jevnere kamper i høstsesongen, med 

noen flere seiere. Siden vi hadde noe frafall ble det gjort små justeringer i vår lagsammensetning for at lagene 

skulle bli mer likeverdige og stabile. Treningene for høstsesongen ble holdt på Vangen. Gutta virket fornøyde og 

vi avsluttet begge sesongene med internoppgjør der vi meldte inn uavgjort resultat. 

G10 deltok på 4 cuper, DNB-cup, Etnedalscup, Slidrefjordcup og sparebankcup. Der lagledere var forhindret stilte 
andre foreldre opp som lagledere.  Med sportslig hilsen  Gro Merete Holde 
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Rapport fotball G12 – J12 – G14 – J14 / 15, sesongen 2018 
 

 

Gutter 12 Bagn IL sesongen 2018 
 

I sesongen 2018 har det vært 14 stk som har spilt på G 12. 12 gutter fra Bagn + 2 fra Begnadalen. I 

tillegg har vi hatt med to G10 spillere på enkelte treninger og kamper for hospitering. På to cuper og 

Norway-Cup, har vi i tillegg hatt med tre spillere fra Fagernes IL. Vi har delt inn i to lag, Bagn 1 med 

hovedsakelig 2006 gutter, og Bagn 2 med hovedvekt på 2007 gutter. Men det har til enhver tid spilt 

gutter på tvers av lagene. Vi har hatt 7 hjemmekamper, med bane i Begnadalen stort sett, og ett par i 

Hedalen. Samt 6 bortekamper. Trenere i år har vært Gøran Østgård, og Roar Nerli. De har fordelt 

treninger og kamper seg imellom. Samt delt inn lagene. Lagleder har stått for info ut til foreldrene, 

skrevet kjørelister, og påmeldinger til cuper. 

G12 har hatt to felles treninger pr uke. Inne i gymsalen, og i storhallen på vinterhalvåret, og ute på 

Vangen i sommersesongen. Samt kamper for Bagn 1 og Bagn 2 henholdsvis onsdager og torsdager. 

Vi har vært på flere cuper. Etnedalscup, Dnb-cup, Lerumcup, Norway-Cup, Slidrefjord-cup, Gran-cup, 

oppmøte har vært supert på de «lokale cupene», men også en stor gjeng som reiste både på lerum-cup og 

Norway-cup i tillegg😊 

Vi hadde dugnad til inntekt for Norway-Cup, samt salg i loddbøker. Egenandel på 2000kr. Lerum-cup 

ble betalt av foreldrene. De andre cupene har Bagn IL sponset. 

Det har vært en veldig ivrig guttegjeng i året 2018, der det har vært bra oppmøte på treninger og 

kamper. Spillergruppa er ivrige, sosiale, og glad i fotballen. Foreldrene stiller opp, og har vært lette å 

samarbeide med. 

Vi ser fram til et like flott 2019, med mange timer på det flotte anlegget på Fossvang😊  

 

Mvh Anette  
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J12 Årsmelding jenter 12 år sesongen 2018  

 

Vi startet spente denne våren, med både med tanke på nivå og samspill. Jentene kosa seg fra starten, de har vist 

stor fotballglede og interesse. Vi hadde meldt på ett lag. Vi starta med 10 spillere, noe som var veldig passe til 7 

spillere 

Utover våren så viste det seg at det var spillere som ikke ble med, av forskjellige grunner, både med tanke på at 
det var vanskelig å kommunisere treningstider og kamptider for noen av spillerne. Dette medførte at det ble få 
reserver på noen kamper, og dette var ikke det vi ønsket. Derfor ble det fra høsten hospitering fra J10, dette 
dreide seg i hovedsak om to spillere. Men jentene på J12 har fått spille mye fotball, da vi ikke har hatt mange 
innbyttere, og at vi har sett det på utviklinga på de spillerne som hadde minst erfaring fra før. Når det gjelder 
jentene med erfaring, så har disse også kunnet utvikle seg, både ved å spille forskjellige steder på banen, samt 
lengde på spilletid. Vi har fått tilbakemelding på at dette var positivt for jentene. Det må bare planlegges i godt 
ihht. om J 11 og J14/J15 har nok spillere selv på lagene.  
 
Jentene har for det meste vunnet kampene overlegent, nesten så vi var redde for at det ikke skulle bli 
spennende og utfordrende for dem, men vi så at de ble flinke til å utnytte dette til å trene på sentringer og godt 
lagspill. De har møtt motstand fra ett lag, så det er bra at de har fått utfordringer også. Fremover må vi fokusere 
på keepertrening, da det ikke er alle som tørr eller vil stå i mål. Det tror vi kan være positivt for hele laget.  
 
Vi har deltatt på en cup noe som var veldig positivt. På Etnedalscup var vi ett lag. Vi vurderte flere cuper, blant 
annet Slidrefjord Cup  
Norway Cup, MCash cup Leira, men det var ikke nok interesse blant jentene eller foreldregruppa. Vi hadde 
derfor et par sosiale arrangement i stede, blant annet spise pizza på Fagernes, og dette var positiv opplevelse for 
jentene.  
 
Jentene er blitt flinke til samspill og det er en flott gjeng å ha med seg. De viser omsorg og viser en god lagånd. 
Vi ønsker fremover at vi får holdt interessen oppe og at mange av jentene fortsetter spille fotball fremover.  
 
Spillere: Amalie Hansebakken, Anelia Skaro Dokken, Hanna Kristensen, Tuva Skaret, Eilin Kvaal, Elise Brekken 
Aasen, Amanda Børsting,Lulya, Rayan og Rahaf.  
 
Trener Victoria Elise Granås, lagleder og Silje L. Skaro Dokken. 

 

Rapport Gutter14 – sesongen 2018 
 
G14 har vært et samarbeidslag mellom Bagn, Begnadalen og Hedalen.  

Trenere har vært Geir Vegger Bergsrud og Oddvin Sørbøen.  

Lagleder Marit Hougsrud. 

 

Det har vært 15 spillere på laget i sesongen.  

Vi har spilt 9 kamper i serien, med fem seiere og fire tap, som resulterte i 4. plass.  

Ellers har vi deltatt på Etnedal cup, DNB Nor cup, Sognsdalscup, Norway Cup og Sparebank 1 cup.  

Vi har hatt trening en gang i uka og det har foregått i hallen på Leira og på grasbanen i Begnadalen. Alle 

hjemmekamper er spilt i Begnadalen. 

Nå etter sesong-slutt har vi hatt treninger sammen med G16.  

5 - 6 stykker av gutta har også spilt noe på G16 laget i serien.    

Det har vært en fin sesong, og gutta ser ut til å trives veldig godt sammen. Fin gjeng! 

 

Fra: Marit Hougsrud <hougsrud@bbnett.no> 

 

 

mailto:hougsrud@bbnett.no
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Årsrapport J14/15 
 

Sesongen 2018 var vi mellom 16-18 spillere i fordelt på årstrinn  03,  04 og 05. Hadde også med ei 

02 på disp. 

Vårsesongen hadde vi to lag J14 og J15 

Trente begge lagene i sammen og hadde to treninger i uka hele vinteren, Ei trening i storhallen og ei i 

gymsal på saus. 

J14 vårsesong havnet på 3 plass i 2 div 7er 

J15 vårsesong havnet på 2 plass i 2 div 11er 

Bestemte å bare ha ett lag på høstsesongen da dere ble for mange kamper på våren å lite treninger,så vi 

hadde J15 11er som også ble nr 2 i 2 div høst. 

Vi har hatt med lag på på 4 cuper: 

Etnedal Sparebank cup : 2 lag J14 ,der ble det 2 og 3 plass på lagene. 

DnB cup Fagernes. : 2 lag J15 ,der ble begge lagene nr 3  

Sparebank 1 cup Valdres. : 1 lag J15 der ble det 1 plass. 

Vi hadde også ett J14 lag med på Norway Cup,der kom vi til 1/4 finale i B-sluttspill. 

Sesongen har vært utfordrende på vårsesong med bare 1 trener,så j14 laget 

Har hatt noe foreldre trenere på kampene.  

Sesongen har vært veldig bra og overgangen til 11er har gått veldig fint. 

Spillerne har hatt veldig bra utvikling,så det har bare vært moro være trener for en så fin gjeng. 

Trener har vært Geir Ståle Bjørnstad med Oppmenn Beate Stensæter Bøhn(J14) og Lene Manuela 

Nybråten (J15) 
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Rapport fra sesongen 2018 for G. 16 

 

Undertegnede startet oppdraget som trener for G.16 mandag 26.mars i Storhallen på Leira. Det ble 

raskt økt med en trening pr. uke til, og denne ble holdt i gymsalen ved SAUS. 

Laget deltok i en turnering i Storhallen 12.april. Denne turneringen vant laget til tross for en dårlig 

innledning. 

I mai ble treningen avsluttet i Storhallen og flyttet utendørs. Serien startet opp 9.mai, og resten av 

sesongen foregikk treningen noe i Hedalen men mest på banen i Begnadalen. 

Hjemmekampene ble avviklet på gressbanen i Hedalen, og den banen må være av kretsens aller beste. 

Gjennom vårsesongen ble laget gradvis bedre da vi endret formasjon i pausen på første seriekamp. Vi 

spilte deretter bare 4-4-2 etter å ha startet bortekampen mot Søndre Land i 4-3-3 formasjon. 

Problemet gjennom hele vårsesongen var at mange spillere ikke møtte på treningen og var kun med på 

kamp. Flere spillere valgte tidlig å slutte slik at det ble færre og færre spillere i laget gjennom 

sesongen. På høstsesongen måtte laget melde på 9-er, og det greide vi så vidt. 2 spillere ekstra ble 

flyttet opp fra G.14 og en spiller begynte i laget på høsten. 

Vårsesongen endte med at vi kom på 2.plass i serien, og det ble spilt dobbelt serie. Vi slo alle lagene i 

minst ett oppgjør. 

Laget deltok i Norway Cup. Vi kom i en for sterk gruppe, og resultatene ble et bilde av den satsingen vi 

hadde. Lagene vi møtte hadde trent 3 ggr i uke eller mer. Vi valgte å trene på Vangen i forkant av 

Norway Cup for ved det å være litt forberedt på ujevne baner. 

Som nevnt måtte vi melde på 9-er på høstsesongen. Vi fortsatte med å trene 1 gang i uka. Det var 9-11 

spillere på treningen. Kampresultatene var ujevne, noen gode prestasjoner og noen mindre gode. I 

siste seriekamp måtte en utespiller stå i mål. 

Som trener har jeg prioritert teknisk trening som skuddtrening, keepertrening, kort- og lang pasning og 

fotballbevegelser. Taktiske valg har også vært sentralt på trening og i kamp. På høsten trente laget på 

øvelsene i NFF s merkeøvelser. Dette resulterte i at 6 spillere greide bronsemerket, og 3 spillere greide 

sølvmerke. 

I spillergruppa er det flere bra talenter, og noen har hatt stor framgang til tross for at sesongen har 

vært et lavterskeltilbud. 

7 spillere valgte å slutte i løpet av sesongen. Dette opplevde jeg som svært skuffende og 

energitappende. 

De som fullførte sesongen var : Vetle L. Johansen, Eirik Haugrud, Kristian Strømmen, Markus Kjensrud, 

Mikkel Brager, Iver Skinningsrud, Ådne Holm, Thomas Sørbøen, Herman Kvaal, Zakaria, Wegger 

Bergsrud, Andreas Haugen. 

Vi har vært to trenere, Magnus Rolfsen Bruskerud og jeg, mens Hanne Haugrud har lagt ned en 

formidabel innsats som oppmann. Vi fikk 10 nye baller i ballnett, samt nye vester og kjegler i løpet av 

sesongen. 

 

 

Bagn, 4.desember 2018 

 

Finn O. Teslo, trener    Hanne Haugrud, oppmann 
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Årsmelding sesong 2017 / 2018 skigruppa 

 

 

Styret i skigruppa har bestått av:   på valg 

Oddvin Sørbøen  Leder   2019 

Ole Jørgen Bergene  Kasserer  2019 

Merethe Lundene  Styremedlem  2018 

Anette Dokken  Styremedlem  2018 

Egil Moen   Ansvarlig hopp ? 

 

Vinter 2017/2018: Vi arrangerte 10 klubbrenn, 5 på Leirskogen, og 5 på Åsemyra sammen med de 

andre idrettslagene. 3 av rennene var langrennscross med egen premiering.. Totalt var det 143 

forskjellige deltakere på årets klubbrenn Man måtte delta på 5 renn for å få hovedpremie i klubbcupen. 

Klubbmesterskapet ble arrangert på Leirskogen, med null-løp for alle. Grilling og mye moro. 

 

En helg i januar ble det arrangert skisamling på Leirskogen med overnatting. Dette ble vellykket, med 

vel 50 deltakere. Vi hadde invitert Hedalen, litt kort frist, men de kom med noen utøvere og en 

instruktør. Skøytetrening fredag kveld. Klassisk lørdag morgen, litt balanse/styrke inne på dagen før vi 

var ute med aking og leik på jordet. Det var ei helg med mye moro, lett å rekruttere voksne til å hjelpe 

til. Even Hippe og Jostein Strandbråten hjalp til som instruktører på ei økt. Vi tok 200 kr i 

deltakeravgift.  

  

Vi var medarrangører på et kretsrenn i Hedalen, litt dårlig deltakelse ,og vi arrangerte DNB - 

Valdresstafett på Åsemyra, sammen med de andre lagene i Sør Aurdal. Begge arrangementene gikk fint 

for seg. Vi arrangerer også Ellingsæterrunden skjærtorsdag som er et kjærkomment bidrag i kassa. Litt 

krevende å få funksjonærer med på laget. 

 

Even Sæteren Hippe har hatt plass på det sprintlaget Team Jobzone ut skisesongen, og Bagn IL støtter 

han med klubbavgiften der, i tillegg sitter leder i skigruppa som styremedlem i Team Jobzone. 

 

Vi har hatt løpere som har deltatt på kretsrenn rundt i kretsen, totalt 12 forskjellige løpere. Mikkel L 

Johansen tok seieren i den jeve Totenbankcupen, som bevis på at han har vært den beste løperen i 

Oppland i sin klasse. 

 5 av løperne er også fast med på Valdres Ski treninger. 

 

Når det gjelder egne treninger for de eldste har det vært barmarkstrening en dag i uka fra  høstferien. 

Dette er det Morten Bellika Johansen og assistent Oddvin Sørbøen som har hatt ansvar for. Rundt 25 

deltakere. Når det kom snø har det fortsett med skitrening, 10-15 deltakere 

 

HOPP: Det har ikke vær noe aktivitet i hoppbakkene i vinter 

 

Leder vil tilslutt få takke de andre i styret for alltid å være lettvinde og positive. Foreldre stiller også 

villig opp på det de blir satt opp til. 
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Gull og bronse til Even – verdensmester fra Bagn IL 

 

Even Sæteren Hippe imponerte med 

gull og bronse under rulleski-VM i 

svenske Sollefteå i august 2017. 

 

Even satser hardt på langrenn for 

Team Jobzone, og imponerte stort i 

sitt første mesterskap på rulleski. 

Det ble VM-bronse på 22,5 km 

Menn senior, og VM-gull i 

teamsprint sammen med Ragnar 

Bragvin Andresen.  

 

Gratulerer!       

På bildet får Even en påskjønnelse for den flotte innsatsen 

Bagn treningssenter Raventola. 

 

Bagn treningssenter Raventola, ble åpnet i 2014 og  har jevnt antall brukere. Mellom 40 og 60 mer eller 

mindre faste som bruker senteret. Vi har i 2018 hatt noen fra Skanska som har brukt treningssenteret. 

Det er imidlertid vanskelig å få parkert ved treningssenteret på grunn av at alle parkeringsplassene er 

opptatt. 

 

     
 

Det er kjøpt inn noe brukt utstyr men ellers er det ikke gjort noen større anskaffelser i 2018.  

Når den nye Sør-Aurdalshallen tas i bruk i 2020 så er det planlagt treningsrom der så mye vil avhenge 

av det, hvorvidt vi skal fortsette på Raventola.  

 

Treningssenteret hadde i 2018 ett underskudd på ca. kr. 9 000. Prisene på treningssenteret har vært 

uforandret siden starten, men fra februar 2019 må vi justere prisene noe. Dette blant annet på grunn av 

økte strømpriser. Prisøkningen blir størst på månedsleie da det er mest arbeid å administrere disse. 
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Årsrapport idrettsskolen høsten 2018  - våren 2019                                           
   

 

Fra høsten 2018 var det en ny gruppe med russ som har vært instruktører 

på idrettsskolen. Dette fungerer veldig bra og er veldig populært hos barna. 

Årets gruppe består av 9 gutter fra hele Valdres. Antall barn påmeldt er ca. 80, men en del har deltatt 

uten å være registrert. Nytt av året var at vi fjernet aktivkontingenten slik at idrettsskolen har gratis 

deltagelse. Samlet er antall deltagere er godt over 100 i løpet av året.           

        

Høsten 2018 ble det arrangert klatring på idrettsskolen i Valdres Storhall.  Det er tydelig at klatring er en 

aktivitet som populært 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmøte 28. mars 2019 Side 17 
 

Årsmelding 2018 - Bagn IL sykkel 
 

Sykkelaktiviteten i Bagn IL er i hovedsak Kongsvegrittet. Det gjennomføres ikke organiserte treninger 

eller annen sykkelaktivitet.  

 

Arrangement:  

 

 

St.Hansrittet: 

Ble ikke arrangert i 2018 og er sannsynligvis ute for godt… 

 

 

Kongsvegrittet: 

 

Kongsvegrittet ble arrangert 11.august 2018, start og mål på Hellebekken.  

Det var totalt 110 deltagere fordelt på lang og kort løype, og med/uten tidtaking. Dette er litt færre enn 

det var i 2017. Antall deltagere var litt under det vi hadde håpet på. Det kan skyldes manglende 

annonsering, plakater ble hengt ut sent og rittet var ikke i terminlista.  

Det er kapasitet til en del flere deltagere i forhold til den organisasjonen vi har rundt rittet nå. Om vi 

ønsker å øke antall deltagere mye bør vi også øke antall funksjonærer.  

Tilbakemeldinger fra deltagere er utelukkende positivt.  

 

Det ble en strålende sykkeldag på 

Hellebekken da det 10. Kongsvegrittet ble 

avviklet.   

Som vanlig var det konkurranseklasser både 

i langløypa på 46 km og en kortere trasé på 

16 km, i tillegg til trimklasse uten tidtaking 

og et barneritt på 1,5 km.   

Noe for enhver smak altså.   

Eivind Botten fra CK Valdresekspressen / 

Andebarkji TSK vant i år, foran Roar Sollie 

(Gjøvik og Raufoss CK) som har vunnet de 

to foregående årene.   

I dameklassen vant Hege Christin Aamodt 

fra Follo for 3. år på rad, denne gangen med 

ny rekord.  

 

 I ungdomsklassen som gikk i 16 kilometerstraséen, vant Oliver Lysne Kolsrud foran Mikkel Lysne 

Johansen, mens Kamilla Aasebø og Anna Lysne Johansen fikk de to raskeste tidene totalt. I trimklassen 

stilte litt færre enn før, men de som var med, hadde en fin sykkeltur rundt Bukfyll og langs Hølervatnet. 

 

Aktivitet: 

Det har vært organisert spinning på Raventola treningssenter vinter og vår 2018.  

Instruktør May Brekken. Mellom 3-7 deltagere hver gang. Kapasitet ca.8 stk.  
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Årsmelding 2018 - anleggsansvarlig Bagn IL 
 

 

Generelt:  

 

2018 var et annerledes år i forhold til anleggssituasjonen i Bagn IL. Det er selvfølgelig på grunn av 

Fossvangutbyggingen. Det gjorde jo at vi ikke kunne bruke området på Fossvang i hele 2018, hverken 

sommer eller vinter. Alternativet for en del av sommeraktiviteten var Vangen.  

Anleggene for øvrig ble ikke berørte av dette.  

 

 

Fossvang – erstatning sommer 2018: Vangen 

 

Drift/vedlikehold:  

- Vangen ble klargjort våren 2018 for fotball. Deretter ble Vangen vedlikeholdt og merket for 

fotballaktivitet helt fram til høsten.  

- Svein Granås m.fl. gjorde en kjempejobb med å gjøre det mulig å bruke Vangen.  

- Volleyball: Det ble laget en sandvolleyballbane på Vangen. Sanda fra de gamle banene på 

Fossvang ble flyttet og brukt der. Nettløsning var midlertidig, altså ikke støpte fundament til 

nettstolper.  

 

Fossvangutbygging: 

 

- Kunstgressbanene (både 11-er og 7-er) ble ferdigstilt.  

Ballnett bak 11er-målene ble montert.  

Inngjerding av banene ble påbegynt.  

Asfalt til løpebanene ble lagt.  

 

- Skøytebane var det ikke mulig å lage vinteren 2018 pga oppfylling og anleggsarbeid.  

 

 

Ski/skileik/hopp: 

 

Drift/vedlikehold: 

- Leirskogen ble preparert fra jul-2017 og ut mars-18. Dialog med grunneier er relativ grei.  

- Haugajordet ble benyttet til skileik. Preparert fra jul-2017 til mars-2018. 

- Haugakollen ble ikke benyttet sesongen 2018.  

- Tråkkemaskin: Ok. Det blir gjort innkjøp av ny tråkkemaskin jan-2019.  

- Snøskuter: Ok.  

 

 

For øvrig: 

 

Bagn skule:  

- Tippemiddelanlegget ble ferdigstilt og overlevert SAK som har ansvaret for videre drift og 

vedlikehold. Sluttrapport og sluttregnskap ble levert februar-2019.  

I tillegg ble det gjort noe planlegging av flere apparater for å gjøre anlegget mer komplett. Dette 

videreføres av FAU ved Bagn skule.  

 

 

Morten Bellika Johansen 
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Årsmelding tur og trim - 2018 

 

 

Turkarusellen 
Primært er det Turkarusellen som sorterer inn under Tur og  trim i Bagn IL.  Undertegnede sitter i 

turkarusell-gruppe med representanter fra hhv Begna IL, Begnadalen IL, Hedalen IL og kommunen.  

Sammen har vi ansvar for 38 turmål i Sør-Aurdal.  Bagn IL har ansvar for registreringsbøker og evt. 

merking til 10 turmål:  Bergatn, Fiskebufjellet, Makalaus, Kjeldeknatten, Bjødalskampen, Langeberg, 

Storsvingen, Brattrudsvingen, Londonberget og Barnefeten. 

Karusellåret går fra oktober til oktober, og de fleste registreringsbøkene byttes ut i løpet av uke 40, - 

høstferien.   

Sør-Aurdal friskusen trekkes ut blant de 

som registrerer seg (og teller selv) minst 

10 ganger på ett eller flere turmål.  I 2018 

var det 124 personene som hadde 

registrert seg minst 10 ganger, og 

friskusen som ble trukket ut ble  

VETLE LYSNE JOHANSEN. Han 

mottok et trefat der Tutta Solberg hadde 

malt vinneren på tur.   

Blant de 10 T-skjortevinnerne ble 2 

trukket ut fra Bagn ILs turmål.  Det ble 

Ole Kristian Dokken på Brattrudsvingen 

og Jon Amrud på Langeberg.    

Sør-Aurdal friskusen 2018 – Vetle Lysne Johansen 

 

 

 

 

Stolpejakten 
 

Stolpejakten er et svært populært tiltak, og har hatt stor 

oppslutning også denne andre sesongen vi har arrangert det i 

samarbeid med hytteforeningen på Ølnesseter.   Totalt hadde vi 

60 stolper utplassert i Bagn og på Ølnesseter.  29 personer er 

registrert på samtlige stolper, og 314 personer har registrert seg 

på 10 stolper eller flere i løpet av barmarksesongen.   

Både Turkarusellen og Stolpejakten vil videreføres i 2019 

 

Bagn, den 17/3 – 2019 

Anne C. Dvye 
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Sak  5 - Godkjenne idrettslagets regnskap for 2018 

 

 

 

 

Balanse    
     

Eiendeler IB 01.01.2018 Bevegelser 2018 UB 31.12.2018 

  Anleggsmidler       

1150 Tomt Fossvang gnr. 31 bnr. 24 1 0 1 

1204 Nytt idrettsanlegg under utførelse (kunstgressbane) 180 263 6 244 411 6 424 674 

1200 Telt 61 300 -13 700 47 600 

1201 Trampoline 24 100 -5 000 19 100 

1203 Ishockeyvant 1 0 1 

1205 Restaurering Fossvang 0 0 0 

1241 Massey Ferguson 1984-mod DF5271 1 0 1 

1242 Gressklipper Rider R422TS AWD 2013-mod 1 0 1 

1243 Snøscooter Ski-Doo Alpina 3 1999-mod JR9381 1 0 1 

1244 Tilhenger Tysse transporter 1986-mod JR5921 1 0 1 

1245 Løypemaskin Kassborer Pisten Bulli 1 0 1 

1246 Plentraktor Honda 2005-mod 1 0 1 

1350 2 andeler i Hellebuklia løypelag 8 000 0 8 000 

1351 Aksjeinnskudd, storhall Leira 5 000 0 5 000 

1352 1 andel i Sør-Aurdal Energi 12 770 0 12 770 

1353 2 andeler i Makalaus Løypelag SA 8 000 0 8 000 

  Sum anleggsmidler 299 441 6 225 711 6 525 151 

     
     

  Omløpsmidler       

1510 Kundefordringer 62 725 4 175 66 900 

1590 Påløpt inntekt 40 907 7 834 48 741 

1595 Aktivitetspark Bagn skule kostnader (går mot konto 2904) 157 676 -112 676 45 000 

1598 Inn bank - Kontantsalg loppemarked 0 2 866 2 866 

1790 Forskuddsbetalt kostnad 11 246 5 400 16 646 

1910 Kasse 0 5 145 5 145 

1930 DnB 2073.07.00939 (Brukskonto) 45 652 -34 253 11 399 

1935 DnB 1604.08.89489 (Treningsstudio) 905 1 697 2 601 

1937 DnB 1204.04.51704 (Flerbrukshall) 379 39 379 39 758 

1938 DnB 2073.07.03709 (Lyd/Lys) 9 573 3 806 13 379 

1939 Spb1 2320.17.79421 (Hallkonto) 1 363 479 -905 380 458 099 

1940 Spb1 2320.17.76708 (Sparekonto) 1 589 342 -975 482 613 860 

1944 Spb1 2320.17.76716 (Brukskonto) 1 3 539 3 540 

1945 Spb1 2320.17.93327 14 403 309 643 324 046 

1946 Spb1 2320.18.04272 (uteanlegg Bagn Skule) 11 855 -8 706 3 149 

1947 Spb1 2320.18.11902 (Skigruppa) 26 000 -4 050 21 950 

1949 Spb1 2320.18.24222 (Anlegg kunstgress) 49 577 -15 943 33 634 

1951 Spb1 2320.18.58917 (Anlegg skatepark) 0 2 560 2 560 

1955 Spb1 2320.19.96414 (Skattetrekkskonto) 0 6 997 6 997 

  Sum omløpsmidler 3 383 718 -1 663 448 1 720 270 

     

Sum eiendeler 3 683 159 4 562 262 8 245 421 
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Egenkapital og gjeld    

  Egenkapital       

2050 Egenkapital -3 103 140 0 -3 103 140 

2060 Avsetning til løypemaskin -200 000 0 -200 000 

 Udisponert resultat 0 -382 378 -382 378 

  Sum egenkapital -3 303 140 -382 378 -3 685 519 

     

  Gjeld       

2410 Leverandørgjeld -64 344 -3 487 509 -3 551 853 

2610 Skattetrekk 0 -6 997 -6 997 

2750 Oppgjøskonto MVA -71 945 -13 534 -85 479 

2901 Forskudd medlemsavgift treningssenter -9 200 1 400 -7 800 

2902 Forskuddsbetalt medlemskontingent -3 600 3 600 0 

2903 Akt.midler Utlendingsdirektoratet -50 000 0 -50 000 

2904 Aktivitetspark Bagn skule inntekter (går mot konto 1595) -180 000 180 000 0 

2905 Bufdir 0 -221 668 -221 668 

2906 Fossvang 0 -600 000 -600 000 

2990 Påløpt kostnad -930 -35 175 -36 105 

  Sum gjeld -380 019 -4 179 884 -4 559 902 

     

Sum egenkapital og gjeld -3 683 159 -4 562 262 -8 245 421 

     

 

Driftsresultat      

  Resultat 2018 Resultat 2017 Budsjett 2018  Budsjett 2019 

  Driftsinntekter           

3010 Medlemskontingent 70 300 74 700 75 000  75 000 

3020 Aktivkontingent 35 950 46 850 60 000  36 000 

3022 Idrettsskole 3 800 7 200 7 000  0 

3023 Medlemskap treningssenter 107 070 115 850 138 000  107 000 

3110 Andre tilskudd 200 000 0 0  150 000 

3200 Lokale aktivitetsmidler (LAM) 113 890 108 241 108 000  114 000 

3220 Momskompensasjon 72 288 67 559 68 000  72 000 

3230 Utstyrsordningen 13 832 8 844 0  30 000 

3250 Kommunale tilskudd (kulturmidler) 65 000 69 000 59 000  65 000 

3260 Komm. driftstilskudd - anlegg 26 637 25 500 25 000  27 000 

3330 Startkontingent/påmeldingsavgift 33 458 22 850 24 000  33 000 

3365 Egenandel Norway Cup/Lerum Cup 130 318 75 965 76 000  100 000 

3400 Revy, inntekter 0 2 000 0  0 

3405 Stolpejakten 29 000 75 000 25 000  29 000 

3420 Leieinntekt - bygg/anlegg 0 0 0  119 000 

3421 Leieinntekt - utstyr 6 000 12 637 0  6 000 

3500 Salgsinntekter treningsdresser 21 400 23 750 24 000  21 000 

3510 Kiosksalg 3 720 41 457 22 000  30 000 

3600 Inntektsbringende tiltak 5 950 4 943 5 000  6 000 

3601 Arrangement støttegruppa, inntekter 5 145 210 082 75 000  5 000 

3603 Grendacup inntekter 14 090 86 990 50 000  14 000 

3610 Julekalender 25 600 34 050 35 000  30 000 

3611 Link Bingo 39 461 56 473 40 000  39 000 

3612 Grasrotandelen 90 397 45 516 60 000  90 000 

3700 Turguide 187 600 0 200 000  183 000 

3701 Annonser "SA Posten" 0 28 900 30 000  0 

3710 Reklameskilt 0 28 500 29 000  50 000 

3711 Knapp Bagn.no 0 9 000 9 000  0 

3751 Sponsor/samarbeidsavtaler avg.pl. 223 000 308 000 310 000  275 000 

3901 Loppemarked 100 501 150 327 50 000  50 000 

3902 Andeler idrettsanlegg 0 1 900 0  0 

3903 Andeler kunstgressbanen Fossvang 2 500 0 0  0 

3910 Gaver/bidrag 5 500 0 0  0 

3960 Innt. egne arrangement 8 650 6 890 20 000  9 000 

3991 Andre inntekter (avg.fri) 0 8 454 0  0 

3992 Salg gresstorv 8 700 12 655 10 000  0 

  Sum driftsinntekter    1 649 757     1 770 083     1 634 000       1 765 000  
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  Resultat 2018 Resultat 2017 Budsjett 2018  Budsjett 2019 

  Driftskostnader           

4010 Startbrikker 0 -2 204 0  0 

4020 Startkontingent/Påmeldingavgift -51 575 -78 585 -79 000  -52 000 

4025 Innkjøp varer -13 934 -80 885 -46 000  -24 000 

4040 Norway Cup -172 050 -106 450 -106 000  -130 000 

4090 Revy, utgifter 0 0 -10 000  -10 000 

4110 Utgift egne arrangementer -1 806 -6 852 -10 000  -2 000 

4150 Dommerutgifter -24 645 -23 479 -25 000  -25 000 

4210 Trenerutgifter -3 390 0 -10 000  -3 000 

4230 Treningssamlinger -11 250 -13 350 -14 000  -12 000 

4310 Trenerutdanning -6 600 -6 050 -6 000  -7 000 

4330 Dommerutdanning -6 000 -8 652 -9 000  -6 000 

4341 Utøverstøtte -5 000 -10 940 -8 000  -5 000 

4380 Varekjøp fra utlandet - avgiftsfritt 6 655 7 323 0  0 

4381 Motkonto 4380 - Beregning av innførselsavgift 25% -6 655 -7 323 0  0 

4400 Drakter -11 585 -21 528 -22 000  -12 000 

4401 Arrangement støttegruppa, utgifter 0 -108 798 -50 000  0 

4403 Grendacup utgifter -15 424 -39 568 -30 000  -15 000 

4405 Stolpejakten -37 502 -49 685 -20 000  -30 000 

4406 Kostnader gresstorv 0 -25 000 0  0 

4410 Klubbklær -18 679 -58 612 -50 000  -30 000 

4420 Profilering/trykk -10 552 -2 276 -2 000  -11 000 

4500 Materiell, utstyr -26 204 -37 229 -40 000  -26 000 

4502 3v3 bane 0 -41 500 0  0 

4510 Førstehjelpsutstyr -1 413 -3 747 -7 000  -1 000 

4600 Vaskehjelp 0 -4 700 -3 000  0 

4700 Premier -21 412 -30 186 -31 000  -22 000 

4801 Kostnader turguide -66 805 0 -100 000  -70 000 

  Sum driftskostnader     -505 826      -760 275      -678 000        -493 000  

       

  Lønns- og administrasjonskostnader           

5020 Gressbane, banemester -24 029 -25 000 -20 000  -25 000 

5030 Instruktører idrettsskolen -19 000 -27 000 -27 000  -30 000 

5040 Vaskehjelp treningssenter -18 000 0 0  -18 000 

5110 Styrets møteutgifter -2 104 -2 281 -2 000  -2 000 

5200 Administrasjonsutgifter -7 335 -7 185 -7 000  -7 000 

5210 Kontorrekvisita -697 -4 521 -5 000  -1 000 

5220 Porto/telefon -1 130 -4 170 -4 000  -1 000 

5221 Internett - Net2you -7 412 -7 412 -7 000  -7 000 

5250 Annonser 0 0 -2 000  0 

5260 Utstyr administrasjon -18 605 -951 -1 000  -5 000 

5400 Markedsføringstiltak Bagn.no og egne arrangement -4 734 -17 626 -18 000  -5 000 

5401 Kostnader "SA Posten" 0 -71 419 -30 000  0 

5500 Leie av anlegg/haller -43 400 -38 715 -39 000  -60 000 

  Sum lønns- og administrasjonskostnader     -146 446      -206 280      -162 000        -161 000  
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  Resultat 2018 Resultat 2017 Budsjett 2018  Budsjett 2019 

  Andre driftskostnader           

6000 Avskrivning bygninger og anlegg 0 0 0  -150 000 

6030 Avskrivning maskiner og utstyr -18 700 -18 700 -18 700  -70 000 

6105 Fossvang, drift/vedlikehold -214 288 -48 081 -40 000  -165 000 

6116 Diverse anlegg Vangen -3 249 0 0  0 

6117 Skateanlegg 0 -20 180 0  0 

6122 Leirskogen: Lysløype/skileik, investering 0 0 -50 000  -50 000 

6123 Sykkelstiprosjekt 0 -5 450 -5 000  0 

6124 Skøytebane/traktor skøytebane 0 -455 -10 000  0 

6127 Treningsutstyr - Kjøp/vedlikehold -2 000 -29 990 -20 000  0 

6128 Gapahuk Haugakollen 0 0 -10 000  0 

6131 Aktivitetspark Bagn skule -7 784 0 0  0 

6141 Hoppbakke, drift/vedlikehold -1 000 -6 728 -5 000  -1 000 

6142 Strømutgifter hoppbakke -5 371 -7 850 -6 000  -5 000 

6250 Drivstoff -4 702 -6 569 -7 000  -5 000 

6300 Husleie -144 400 -128 400 -104 000  -95 000 

6360 Renhold -3 600 -22 762 -23 000  -4 000 

6540 Lyd/lysanlegg -2 200 -5 420 -2 000  -2 000 

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger -3 730 -7 465 -57 000  -4 000 

6610 Leirskogen: Lysløype/skileik, drift/vedlikehold 0 -1 996 -5 000  0 

6615 Traktor skigr. - Inv./drift -7 804 -692 -10 000  -8 000 

6620 Leirskogen, strømutgifter -7 899 -5 535 -7 000  -8 000 

6630 Forsikringer anlegg/ansvar/huseier/yrkesskade -43 976 -28 778 -26 000  -44 000 

6640 Dugnadsutgifter -3 651 -2 508 -5 000  -10 000 

6650 Fossvang, strøm -24 767 -4 281 -6 000  -25 000 

6670 Gressbane, vanningsanlegg/gjødsling/merking -15 493 -23 554 0  -15 000 

6700 Regnskapshonorar -30 000 0 -30 000  -30 000 

6705 Revisjon/rådgivning -2 422 -4 656 -5 000  -2 000 

6710 Gressklipper, drift/vedlikehold -4 213 0 -10 000  -4 000 

6740 Tråkkemaskin, drift/vedlikehold 0 0 -10 000  0 

6750 Snøskuter, drift/vedlikehold 0 -25 103 -5 000  0 

6810 Tomte-/festeavgifter -2 200 -2 200 -2 000  -2 000 

7150 Kjøregodtgjørelse -12 131 -6 025 -11 000  -11 000 

7210 Kontingent særkretser -32 719 -39 670 -40 000  -40 000 

7230 Overgangsavgifter fotball 0 -2 300 -2 000  0 

7610 Utgifter lotteri/kalender -7 861 -7 733 -8 000  -8 000 

7770 Bank og kortgebyrer -7 021 -5 872 -6 000  -7 000 

7771 Gebyr Deltager.no -6 129 -4 365 -4 000  -6 000 

7772 Betalingsterminal nets -12 814 -11 716 -12 000  -13 000 

7773 Gebyr Vipps -2 012 -1 383 -1 000  -2 000 

7774 Gebyr mCash 0 -11 0  0 

7790 Diverse kostnader -12 161 -39 347 -32 000  -13 000 

7820 Tap på fordringer -1 200 -15 200 0  0 

  Sum andre driftskostnader     -647 495      -540 974      -594 700        -799 000  

       

  Finansinntekter og finanskostnader           

8010 Renteinntekter 31 351 37 072 20 000  10 000 

8060 Kundeutbytte Gjensidige 1 096 302 0  1 000 

8071 Aksjeutbytte 0 156 0  0 

8160 Rentekostnader -59 0 -150 000  -180 000 

  Sum finansinntekter og finanskostnader         32 389          37 530      -130 000        -169 000  

       

  Årets resultat       382 378        300 084          69 300          143 000  

       

  Disponering av årets resultat           

8980 Overskudd overført til egenkapital 0 -300 084 0  0 

  Sum disponering av årets resultat 0     -300 084  0   0 
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Noteopplysninger Bagn idrettslag 2018 
        

         
Regnskapsprinsipper        
         
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.  

         
Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, men ved større beløp kan det likevel foretas  

avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på ”riktig år”.     
         
         
Note 1 Lønnskostnader       
    2018 2017    
Lønninger                 61 029                74 700     
Arbeidsgiveravgift                       -                         -       
Påløpne feriepenger og arb.giv.avg. av pål. feriep.                     -                         -       
Sum lønnskostnader                61 029                74 700     
          
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  

         
         
Note 2  Varige driftsmidler       
   Telt Trampoline Benker, stoler, bord Sum  

Anskaffelseskost            137 280               49 724                33 806              220 810   

Akkumulerte avskrivninger             75 980               25 624                33 805              135 409   
Bokført verdi pr. 
01.01.18              61 300               24 100                         1                85 401   

Årets ordinære avskrivninger             13 700                 5 000                       -                  18 700   
Bokført verdi pr. 
31.12.18              47 600               19 100                         1                66 701   

         
%   10 % 10 % 0 %    
 
Det begynner ikke å avskrives noe på kunstgressbanen før hele anlegget er ferdig og alle kostnader er ført inn i regnskapet. 
 Pr. 31.12.2018 regnes kunstgressbanen derfor som anlegg under utførelse og står der bokført med en saldo på 6 424 674. 

         
Note 3 Kundefordringer       
Av kundefordringer på kr 66 900 er kr 40 000 innbetalt pr. 17.03.2019.     
         
         
Note 4 Skyldige offentlige avgifter      
Merverdiavgift                85 479      
Arbeidsgiveravgift                       -        
Forskuddstrekk                       -        
                 85 479      
         
         
Note 5 Bundne midler       
Minnegave Astrid Bang                14 060      
Minnegave Magne Dølvesæter               13 630      
Minnegave Frank Fjeld                  5 429      
Kjøpt pokalskap i 2017               -15 900      
Kjøpt stadionur i 2018               -32 250      
Sum bundne midler               -14 031      
 
Minnegavene er nå brukt opp til å kjøpe pokalskap i 2017 og stadionur i 2018. 
 

         
Note 6 Disponering av årets resultat      
Årets resultat på kr 382 378 foreslås overført til egenkapital.     
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Revisjonsberetning 
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Sak  6 - Behandle forslag og innkomne saker. 

 

Frist for å komme med saker som ønskes behandlet på årsmøtet var  13. mars 2019.  

 

Forslag til årsmøtet 2019, fra styret i Bagn idrettslag:  
Bagn idrettslag søker om å bli opptatt i Norges klatreforbund, Norges svømmeforbund og Norges 

turnforbund. 

Bakgrunnen er at en kan forvente større aktivitet i disse idrettene når Sør-Aurdals hallen står ferdig. 

 

Sak  7 - Fastsette medlemskontingent 2020 

 

Medlemskontingenten er nå: 

 

Enkeltmedlemmer barn og voksen   kr 200.- 

Familiekontingent  (hjemmeboende barn inntil 20 år) kr 400.- 

Pensjonister  (fra 65 år)    kr 100.- 

  Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. 

 

Medlemskontingenten er ikke blitt regulert siden 2015, så for å være i takt med prisutviklingen ellers er 

det tid for en justering av kontingenten.  

 

Styrets forslag til vedtak:  Medlemskontingenten for 2020.  

 

Enkeltmedlemmer barn og voksen   kr 300.- 

Familiekontingent  (hjemmeboende barn inntil 20 år) kr 500.- 

Pensjonister  (fra 65 år)    kr 200.- 

  Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. 

 

Sak  8 - Vedta idrettslagets handlingsplaner og budsjett for 2019: 

Handlingsplan 2019 - Overordnet 

 
Bagn idrettslag skal legge til rette og videreutvikle seg innen de idrettene vi tilbyr: Fotball, ski, sykkel, friidrett og 

idrettsskole. Bagn IL skal skape holdninger slik at flest mulig kan drive den idretten de ønsker. Vurdere om det er 

hensiktsmessig for idrettslaget med innmelding i flere forbund enn i dag når anleggene på Fossvang blir bygd. 

Bagn IL må tilby et mangfold av aktiviteter. Utfordringen er å ha ildsjeler som kan holde i aktiviteten over tid. 

Mange av de mindre aktivitetene kan tilbys gjennom idrettsskolen. Når svømmehall/idrettshall står feridg vil det 

være enklere å tilby mer variert 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 positive 

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. Veteraner skal søkes til å bidra med sin erfaring. Etablere en seniorgruppe som kan delta 
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aktivt i idrettslagsarbeid. Med veteraner menes tidligere utøvere, ledere som kommer tilbake og andre ildsjeler. 

Kartlegging og plan for kompetanseutvikling. Sørge for kontinuitet med banemester/vaktmester/vedlikehold. 

Fossvangbygget kan være en sosial møteplass for mange aldersgrupper.  

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 

kostnadene Følge opp våre avtaler med samarbeidspartnere og andre. Tilby klubbprodukter som skidress, 

gensere, luer, vester, buffer etc. Se på nye inntektsmuligheter og videreutvikle de vi har. 

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. 

Aktivt bruke Facebook og andre medier for å nå medlemsmassen og andre.  

5. Anlegg  

Vi skal gjennom kvalitetsmessig vedlikehold av anleggene sikre at vi ikke påfører laget unødvendige utgifter. 

Være aktiv pådriver for utvikling av hensiktsmessige anlegg i vårt nærmiljø. Utvikle Fossvangområdet til et 

helhetlig anlegg. Anleggene skal være attraktive og godt vedlikeholdt. Klubblokaler må prioriteres for å øke 

samholdet og klubbfølelsen. Ta aktiv del i utviklingen av Fossvangområdet.  

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. God informasjon, samt å få flere 

generasjoner aktivt med i laget vil bidra til økt interesse i bygdene. Bagn IL skal ivareta sine æresmedlemmer på 

en god måte.  

7. Idrettslig aktivitet og andre aktiviteter  

Trenere og ledere skal stimuleres for å skape aktivitet som øker rekrutteringen. Husk! Det er de aktive vi skal 

realisere, ikke trenere og ledere. (heller ikke foreldre) Samordning mellom gruppene slik at det ikke oppstår  

”kamp” om de aktive utøverne. Det skal vises forståelse og legges til rette 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. Engasjere veteranene i laget og samarbeide med andre lag/foreninger. 

 8. Trener-/lederutvikling 

 Lage trenerforum 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. Økonomisk kompensasjon til 

yngre trenere Gjennomføre utdanning av trenere og ledere. Bagn Idrettslag skal oppfordre til å delta på kurs. 

Kostnadene ved kurs dekkes av hovedlaget. Synliggjøre at kompetanse gjennom idretten er viktig kompetanse 

også i arbeidslivet.  

9. Idrettslige målsettinger  

De idrettslige målsetningene bør utarbeides i gruppene der hvor aktiviteten er. Hovedlaget skal støtte opp om 

de idrettslige målsettingene 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. Idrettslaget 

skal jobbe for å få med flest mulig og ha de med lengst mulig.  

10. Integrering/involvering og klubbfølelse  

Bagn Idrettslag må fortsatt ta et større ansvar for å integrere våre «nye landsmenn», enten det er flyktninger, 

bosatte eller asylsøkere. Vi må også jobbe aktivt for å integrere/involvere/invitere innflyttere uansett 

bakgrunn/nasjonalitet. Det er også viktig å inkludere andre som flytter til bygda slik at de føler samhold og 

tilhørighet.  
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Handlingsplan 2019 - fotball 

 

Cupdeltagelse (utvalgte cuper)  

• Etnedalscup februar  

• DNB Cup (Valdres storhall)  

• Hallingcup på Gol (www.hallingcup)  

• Lerum Cup Sogndal Klasser fra 2003-2007 modeller (7er/9er)  

• Norway Cup  

• Slidrefjorden Cup  

 

Det har vært drøftet om vi skal lage en 3 v 3 cup på Fossvang i slutten av mai.  

Vi har 2 stk 3-er baner 10 x 15 meter og en bane 13 x 21 meter. I tillegg så har vi nå det nye anlegget på 

Fossvang så rammene for å arrangere en cup er gode. 

Trener og oppmannsmøter gjennomføres inntil 4 ganger i løpet av sesongen. Bedre kommunikasjon 

rundt hospitering mellom lagene er viktig.  

Aktiv bruk av Facebook gruppe og Bagn.no siden til Bagn idrettslag på Facebook.  

Aktivkontingent: kontonummeret er 2320 18 12720. Her kan foreldrene betale rett inn.  

Lage et bedre organisert opplegg og informasjon rundt oppstart på knøtt. (for de som går i barnehagen)  

Vi er avhengig av at vi lager en egen fotballgruppe for at fotballen i Bagn IL skal være levedyktig 

organisatorisk fremover. Det betyr 3-5 personer som fordeler oppgaver og informerer foreldre, spillere, 

trenere osv. En møter på vegne av fotballen i hovedstyret i Bagn IL. 

 

Vi har de siste årene hatt godt samarbeid med Begnadalen og Hedalen. I 2019 er også Etnedal med på 

samarbeidet rundt G16. Det er viktig å videreutvikle samarbeidet slik at vi får gitt alle et godt tilbud. 

Nøkkelen til høy aktivitet innen fotball i søndre del av valdres de neste årene er samarbeid. Det er derfor 

ønskelig å holde samarbeidsmøter mellom idrettslagene 2-3 ganger pr år. 

 

Handlingsplan 2019 - Bagn IL sykkel 
 

Arrangement: 

 

Kongsvegrittet skal arrangeres lørdag 10.august 2019. 

Det blir nytt sted for start og mål pga ombygging på Hellebekken.  

Målsetning om å ha økning i antall deltagere enn forrige år.  

Markedsføring må gjøres bedre enn i 2018. Plakater tidlig, registrering i terminliste, aktiv på FB. 

Rekruttere funksjonærer senest juni, tidtaking – resultatføring må gjøres lettere.  

 

 

Aktivitet: 

Det bør arbeides med å etablere spinning på Raventola treningssenter igjen.  

 

Våren 2019 blir det noen sykkeløkter i forbindelse med idrettsskolen.  

Det er ikke planlagt organiserte treninger hverken for barn, unge eller voksne sesongen 2019.  

 

Foreløpig kan barne- og ungdomstilbudet som CK Valdres har på Leira ukentlig gjennom våren og høsten anbefales 

(sannsynligvis mandag eller tirsdag).  

 

Morten Bellika Johansen 

http://www.hallingcup/
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Handlingsplan for anleggsansvarlig Bagn IL 2019 

 
En handlingsplan er en ønskeliste for hva man ønsker skal bli gjort det nærmeste året. Det viser seg derimot alltid 

at det er en del som ikke blir gjennomført, av ulike årsaker. Derfor er det noen gjøremål som videreføres fra 

forrige års handlingsplan.  

2019 blir nok et utfordrende år i forhold til anleggssituasjonen i Bagn IL. Vi er midt i Fossvangutbyggingen, samt 

at vi bør ha fokus på de øvrige anleggene i tillegg. Det er lett å glemme de når det skjer så mye på Fossvang.  

  

Fossvangutbygging: 

 

Vi fikk gjort kunstgressbanene ferdige høsten 2018. Men det er fremdeles mye arbeid rundt banene som gjenstår.  

Tilhørende kunstgressbanene skal det gjøres følgende:  

- Investere i anleggstraktor for vedlikehold av kunstgressbanene.  

- Inngjerding av kunstgressbanene med tilhørende porter (både kjøreporter og gangporter) 

- Ballnett mot c-blokka 

- Støttemur mot Sør-Aurdalhallen 

- Granulatrister i kjøreporter og gangporter 

- Innbytterbuer til 11er- og 7er-baner 

- Resultattavle/stadionur 

- Reklameskilt 

 

Videre arbeid med området fortsetter: 

- Pumpehus bygges 

- Planering av øvrig område ut mot flomvollen og tilsåing av naturgressområder.  

- Legge friidrettsdekke, med tilhørende lengdegrop og satsplanke. 

- Friområde ved Fossvangbygget settes i stand.  

 

Fossvangbygget: Bagn IL har fra 2018 overtatt drift av Fossvangbygget. Entreprenør for Sør-Aurdalhallen Sanne-

Hauglid leier bygget ut 2019. Bagn IL må i løpet av 2019 avklare hva som skal gjøres med bygget etter dette, og 

hva som eventuelt skal etableres «på toppen». Det må prosjekteres klubbhus/garasjebygg/lagerbygg – utarbeide 

tippemiddelsøknad.  

 

Fossvang, drift/vedlikehold: 

- APRIL: Engasjere banemester for vedlikehold av kunstgressbanene.  

- APRIL: Vask av garderober mai-okt 

- MAI-OKT: Rydding Fossvangbygget. 

- MAI: Sykkelcrossløypa: sprøyte mot ugress 

- SEPT: Ishockeyvant repareres 

- SEPT: Gjøre klart utstyr for islegging 

- SEPT: Gjøre klart utstyr for brøyting og børsting av skøytebane 

- OKT: Service på gressklipper 

 

Ski, Leirskogen: 

- Tråkkemaskin: Innkjøp ny mars 2019  

- Avtale med grunneiere vestover mot kirka, rydde trasé, planere ut for «tidligløype» 

- Lyspunkter, nye + bytte ut ødelagte 

- Tråkkemaskin: årlig service.                             

 

Haugakollen/Haugajordet: 

- Etablere rutiner og mannskap i forhold til bruk av tråkkemaskin i Haugakollen/Haugajordet: 

Gjøre avtaler med grunneiere, mannskap for drift/preparering, servicepersonell, lagringsplass for 

tråkkemaskin 

- Spormal i K-25 (og evt. K-15) 

- Rydding K-43, og vedlikehold trapp 

- Gapahuk ferdig (ildsted)  

- Service snøskuter 
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Sykkel: 

- Omlegging av trasé til Kongsvegrittet pga nytt sted for start/mål.  

- Sykkelstier: Merke stier med merkebånd. GPS-registrering. 

 

 

Administrasjon: 

- Detaljplanlegge årshjul for anleggsansvarlig 

- Lage årsmelding for 2019, samt handlingsplan og budsjett for 2020. 

- Sluttføring av gjennomførte tippemiddelanlegg 2019 (kunstgressbaner, naturgressbaner, pumpehus, 

friidrettsanlegg) 

- Planlegge eventuelle tippemiddelsøknader for 2020 (klubbhus, garasje- lagerbygg, sandvolleyballbaner) 

 

 

Bagn idrettslag - budsjett 2019 
Det budsjetteres i 2019 med et overskudd på 143.000. I 2019 vil kjøp av ny lysløypemaskin på 

Leirskogen være et sentralt punkt. 

Det er viktig at vi har god kostnadskontroll samtidig som vi har gode rutiner på innkreving og purring. 

Med tanke på arbeidet med Fossvang og Fossvangområdet, og andre større anlegg er det viktig å ha et 

økonomisk handlingsrom. Vi budsjetter forsiktig på inntektssiden. Flere av undergruppene budsjetterer 

med underskudd. Dette skyldes i stor grad at fellesinntekter føres på hovedlaget (sponsorinntekter, 

kommunale tilskudd, LAM midler mm). 

Hovedlaget. Største inntektspostene er sponsoravtaler, LAM midler, momskompensasjon, 

medlemskontingent, egne arrangement og kommunale kulturmidler. Utgifter til plakater og 

markedsføring av undergruppene arrangementer føres på hovedlaget. Det budsjetteres også med 

rentekostnader på kunstgressbanen som vil bli ført på hovedlaget. 

Treningssenteret er budsjettert med underskudd på 9.000. Her er det viktig med stabil og helst økende 

medlemsmasse. I løpet av 2019 må det avklares videre drift av treningssenteret når treningsrommet i 

den nye hallen åpner. Det er ikke marked for 2 treningstilbud i Bagn. 

Bruktmarkedet har vært en stor suksess siden oppstart. Vi budsjetter med et lite overskudd. 

Bruktmarkedet flyttet til nye lokaler i 2018. Inntektene er bundet opp til idrettsutbygging.  Eventuelle 

utgifter føres på hovedlaget, slik at alle inntekter går til Fossvangområdet. 

Revyen. Det budsjetteres ikke med oppsetning av revy i 2019. Vi budsjetterer med 10.000 i utgifter om 

noen vil ta kurs, eventuelt sette opp revy. 

Fotballgruppa er budsjettert med underskudd på 64.000. Største utgifter er påmeldingsavgifter 

(Etnedalscup, DNB Cup, seriespill osv).  . Egenandel og støtte til Norway Cup føres på hovedlaget. For 

ungdomsfotballen er det samarbeidslag med Hedalen og Begnadalen. Her er det en kostnadsdeling 

som vi ikke har budsjettert med. 

Idrettskolen har øremerkede LAM midler som største inntektspost. Største utgiftsposter er 

godtgjørelse til instruktører og leie av anlegg. 

Skigruppa budsjetterer med underskudd 16.000. Aktivkontigent og påmeldingsavgifter er største 

inntektsposter. Skigruppa har de siste årene stått for salg av julekalenderen. 
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Sykkel. Inntekter omtrent som tidligere år. Avhenger i stor grad av påmelding til Kongsvegrittet. Det 

ble i 2015 kjøpt inn premier mm for flere år.  

Anlegg drift. Her ligger alle utgifter til drift og vedlikehold av våre anlegg. Største utgiftene kan knyttes 

til drift av anleggene på Fossvang generelt og fotballbanene spesielt. Kostnader til bygging av 

kunstgressbane og kjøp av ny løypemaskin på Leirskogen balanseføres og det budsjetteres med 

avskrivninger på dette i 2019. Andre avskrivninger er knyttet til telt og stoler/bord og er på samme 

nivå som i 2018. 

Anlegg investering. Det budsjetteres med kostnader til utvidelse av lysløype på Leirskogen. (oppsett av 

lys) Dette er samme som det har vært budsjettert med de siste årene. 

Nøkkeltall Bagn Idrettslag budsjett 2019 

  Inn Ut 
Budsjettert 

Resultat Regnskap 2018 

Hovedlaget* 1 114 000 444 000 670 000 582 584 

Støttegruppa 19 000 15 000 4 000 3 811 

Fotballgruppa 53 000 117 000 -64 000 -72 721 

Skigruppa 35 000 51 000 -16 000 -15 256 

Revy 0 10 000 -10 000 0 

Friidrett 4 000 5 000 -1 000 -313 

Sykkel 14 000 10 000 4 000 5 408 

Treningssenter 107 000 116 000 -9 000 -9 973 

Idrettsskolen 58 000 37 000 21 000 36 530 

Anlegg - drift 361 000 598 000 -237 000 -172 296 

Anlegg - investering 0 50 000 -50 000 -7 784 

Driftsresultat  1 765 000 1 453 000 312 000 349 990 

        

Finansinntekter/kostnader* (føres hovedlaget)   

Finansinntekter    11 000 32 447 

Finanskostnader    -180 000 -59 

     

Resultat     143 000 382 378 

 

Detaljert  budsjett, se bakerste kolonne i regnskapet, sidene 21, 22 og 23. 

 

 

Sak  9 - Behandle Bagn idrettslag’s organisasjonsplan. 

 

Se vedlegg: 

` 

Styrets forslag til vedtak: Organisasjonsplan vedtas som fremlagt.  

Det foretas nødvendige oppdateringer etter vedtak på årsmøte. 
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Ett knippe veteraner i Bagn idrettslag fotografert på Grendacupen 2018. 

 

 
 

          Foto: Anne Dyve
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Sak 10 - Utbyggingen på Fossvangområdet 

Fossvang forsamlingshus 

Kommunen ønsket plutselig å rive Fossvang forsamlingshus i januar/februar 2018. Dette kom som en 
overraskelse da vi tidligere hadde forespurt kommunen om hvilke planer de hadde med bygget. Da var 
svaret at det var uavklart.  
Frivilligsentralen ønsket å være på Fossvang og vi hadde behov for en plass å være til et eventuelt nybygg 
kom på plass. Flere møter ble gjennomført med blant annet Frivilligsentralen. Resultatet ble at idrettslaget 
overtok bygget slik at vi, og ikke minst Frivilligsentralen, hadde ett sted å være.  
Det ble satt i gang arbeid for å sikre at bygget var godkjent ved blant annet å gjennomføre el-kontroll 
(inkludert retting av avvik) utvidelse av brannalarmanlegget samt gjenmuring av vinduer mot grusbanen.  
Frivilligsentralen bestemte seg plutselig for at de ikke skulle være på Fossvang lengre og flyttet ut 
sommeren 2018, rett etter at vi overtok bygget. Vi fikk godkjent gjenåpning av 2. etasje som kontor/lager 
og i august 2018 leide vi ut 2. etasje til entreprenøren for Sør-Aurdal hallen,  
Sanne Hauglid AS. De skal disponere 2. etasje og garderoben frem til sesongstart for fotballen. 
 
Noe av arbeidet som er gjennomført på Fossvang i 2018: 

• Tettet lekkasje på taket i salen mot tårndelen. Her ble det lagt på plater samt satt i forsterkning slik 
at taket skal holde seg oppe. 

• Murt igjen og tettet alle vinduer mot grusbanen. Satt på isolasjon og papp utvending og fylt inntil 
med steinmasser.  

• Tak på baksiden på lite utbygg er byttet ut med nytt. Her var det lekkasje. Her blir lys/lydutstyr 
lagret 

• Pyntet til på innsiden med utforinger og muring på noen av vinduene. 

• Montert varmepumpe til oppvarming 

• Rom innenfor kontoret tømt og klargjort for å bli lager. Her var det mye skrot samt store mengder 
sagflis. 

 
Det er gravd nye trekkerør for strøm til baksiden Fossvang. I forbindelse med lysanlegget på 
kunstgressbanen som krever 400V må inntaksskapet på Fossvang byttes.  
 
Samlet er det benyttet ca kr. 200.000 på Fossvang. Dette er finansiert med tilskudd fra Sparebankstiftelsen 
DNB på kr. 350.000. Her gjenstår det 150.000 som ikke er utbetalt/benyttet. 
 
I 2019 skal strømskapet skiftes. Det skal graves ny vann og kloakk inn på bygget. Dette går som en del av 
vann/avløp i hele området. Vi skal fylle inntil garderobedelen slik at mer av området kommer på samme 
plan som kunstgressbanen 
 
Bygget er gjennomgått av bygningsingeniør og konklusjonen er at murene i 1. etasje (nå kjeller) er gode 
nok til å bygge nytt oppå. Planen er å rive alt over betongdekket mellom 1. og 2. etasje og så bygge nytt 
oppå der. Hva denne nye delen skal inneholde er fortsatt på planstadiet.  
Det er ikke planlagt oppstart av dette før etter at en har ferdigstilt en del andre anlegg på området.  
Det vil stå slik det er nå i hvert fall til nybygget står ferdig og er tatt i bruk, - så tidligste oppstart er 2020. 
Vann/avløp må skiftes og det elektriske må skiftes.  Det må lages en god plan for dette, samt undersøkes 
om det er andre brukere som kan være aktuelle i et slikt bygg.  

 

Styrets forslag til vedtak:  

Planer for Fossvangbygget utarbeides og en tar sikte på å søke om spillemidler i 2020. 
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Sak 11 - Valg 

 
Tillitsvalgte Bagn idrettslag, - forslag til årsmøtet 28. mars 2019. 
(endelig liste legges fram på årsmøte) 

 

 

Hovedstyret: 

Leder      Steinar Skjerve 

  Nestleder     Morten Bellika Johansen 

  Styremedlem    

  Styremedlem / sekretær   Tore Skjerve 

  Styremedlem / materialforvalter  Anne Cathrine Dyve 

  Styremedlem     Karsten Øyhus 

  Styremedlem     Oddvin Sørbøen 

1. varamedlem     

 

Undergrupper: 

  Fotball 

  Ski      Oddvin Sørbøen 

  Allidrett / barneidrett     

  Friidrett / idrettsmerkekontakt /   

  Turkarusellen     Anne Cathrine Dyve 

Sykkel / innebandy    Morten Bellika Johansen   

Revy      

  Bagn treningssenter, Raventola  Karsten Øyhus 

 

Revisorer:       Silje Skaro Dokken 

        Tommy Bjørke 

       

Representanter til Sør-Aurdal idrettsråd:   

        Morten Bellika Johansen 

        Anne Cathrine Dyve 

        Karsten Øyhus 

 

Valgkomite:        

Monica Synnøve Juvkam 

? 

? 

    Varamedlem   ? 

 

 

§ 5  Kjønnsfordeling  (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 

representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at 

ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. 

Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 

ved beregningen av kjønnsfordelingen. 


