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Sak  1 - Velkommen - Godkjenne de stemmeberettigede. 

  

Tre trofaste medlemmer i Bagn idrettslag gikk bort i 2019.  

Det var Liv Bang, Ute Tronrud og Arvid M. Brustad.  Vi lyser fred over deres minne. 

 

Bagn idrettslag vil takke Arvid M. Brustad’s familie for minnegaven som ble gitt i begravelsen. 

 

 

Sak  2 – Velge dirigent 

 Forslag dirigent: 

  

 

 

 

Sak 3 – Velge protokollfører 

 Forslag protokollfører: 

 
   
 

 

Sak 4 – Velge to til å underskrive protokollen 

 Forslag: 

 
 
 
 

Sak 5 - Godkjenne innkallingen 

 

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

 

Frist for forslag var satt til 16. mai 2020, og saksdokumentene ble lagt ut på bagn.no, 20. mai 

2020. 

  

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

Vi oppfordrer flere til å oppgi epostadresse.  

 

 

http://www.bagn.no/


 

Årsmøte 27. mai 2020 Side 4 
 

Sak 6 – Godkjenne saklisten 

 

 

   Sakliste ifølge lovnorm: 

 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent for 2021, og gi styret fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Utbyggingen av Fossvangområdet 

15. Valg 

 

  

 

 

Sak  7 – Godkjenne forretningsorden 

 

  

 

 

Sak  8 – Behandle idrettslagets årsmeldinger 
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Bagn Idrettslag 

 
stiftet    5. mars 1911 

 

Medlemsliste   pr.   31. desember  2019 
 

Antall medlemmer 2019  : 630 

Derav æresmedlemmer  :     4 

 
       KVINNER:      MENN:   TOTALT: 

  

 0 -    5 år  :   19 ( 17)    18  ( 16)  =    37 (  33) 

 6 -  12 år  :   45 ( 48)    66  ( 59)  =  111 (107) 

13 -  19 år  :   46 ( 51)    58  ( 52)  =  104 (103) 

20 -  25 år  :     8 (   6)    17   ( 19)  =    25 (  25) 

26 -  64 år  : 143     (128)  137 (142)  =  280 (270)   

65 -  :   34     (  29)    39 (  35)  =    73 (  64) 

    ___________________________________________________ 

TOTALT: : 295 (279)  335 (323)  =  630 (602) 
 

MEDLEMMENE FORDELT PÅ KRETSER: 

 

Bagn -   376 (374) 

Reinli - 121 (111) 

Leirskogen - 40         ( 39 ) 

Hølera - 51 ( 45 ) 

Garthus - 5  (   7 ) 

Begnadalen/Begna - 7  (   3 ) 

Hedalen -         10               (   1 ) 

Andre - 20 ( 22 ) 

 

Tallene i  (   )   er for 2018. 
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Årsmelding 2019 – Brukt & loppebutikken  

 

 
 
I desember 2019 flyttet bruktbutikken fra kiosken til nye lokaler i Storebruvegen 56.  

Når tunnelen åpnet ble det stille nord for brua. Da det ble ledige lokaler hos Gøran Østgård, FG Bygg AS, fikk vi 

leie disse og flyttet i desember 2019. 

 

Takk til Gunnar og Greg Hansebakken for leie av kiosken. 

 

Vi har fremdeles 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 2019 ble overskuddet på kr 125 055.  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, Tore Skjerve 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 16.00 fredag og lørdag fra 11.00 til 15.00 

  

http://bagnil.no/
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Innsamling til Fossvangområdet 

 

Arbeidet med innsamling til Fossvangområdet fortsetter. I 2019 var de største bidragene fra overskudd 

bruktmarkedet med kr 125.055,- samt renteinntekter 

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

 

 

Inngående saldo 01.01.2018 Kr        1 539 100,00 

  

Overskudd loppemarked / bruktmarked 2019 Kr           125 055,00 

  

Tilført rente Kr             10 123,00 

  
Sum innskudd 2019 Kr          135 178,00  

  

Sum innsamlede midler pr. 01.01.2020 Kr        1 674 278,00 

  

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. 
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Fotball 2019  
 
I 2019 hadde vi følgende lag påmeldt i serien 

G16 samarbeidslag mellom Bagn/Begnadalen/Hedalen og Etnedal FK 

J15 med ca 11 spillere 

G13 med ca 25 spillere (2 lag) 

G11 med ca 17 spillere 

G9 med ca 15 spillere 

J11 med ca 13 spillere 

J9 samarbeidslag med Etnedal 

J8 med ca 10 spillere 

Knøtt + barnehage var ca 15 

 
 

Bildet er fra grendacupen som ble arrangert med svært god deltagelse på kunstgressbanen. I bakgrunnen 

ser vi Sør-Aurdalshallen som stod ferdig på slutten av året. 
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RAPPORT 2019 FOR G9 – BAGN IL 
 

G9 i Bagn IL har dette året bestått av spillere født i 2011 og 2012. hovedvekten av spillere har 
vært spillere født i 2012, altså spillere som har vært 7 år. Resterende spillere på laget har vært 8 
år. Det har vært registrert 15 spillere på laget, men det har på kamper og treninger variert mellom 
6 – 10 spillere.  
Guttene har gjennom sesongen hatt en stor stå-på vilje, motivasjon og vist en enorm innsats. 
Sesongen har dessverre båret preg av mye tap da guttene jevnt over har møtt motstandere som 
har vært eldre enn dem selv. De fleste andre lag har hatt med seg 4.klassinger (barn født i 2010). 
Dette ble guttene mer bevisste på i høstsesongen og de siste kampene bar preg av en innstilling 
om tap og at de andre var bedre enn dem.  
Med utgangspunkt i dette samt at guttene nå er blitt godt kjent med hverandre som spillere og 
som et lag, ønsker vi å fortsette med disse spillerne i klassen G9 i et år til. Dette for at de skal 
kunne utvikle seg som lag, samtidig som at motstanderne er mer jevnaldrende og jevngode og at 
guttene kan få oppleve mer mestring på banen.  
Det har til tider vært litt utfordrende med kjøring og nok spillere til bortekamper, mulig det kan 
være en ide å sette opp ansvar for kjøring til de forskjellige kampene i forkant. Samarbeid og 
gjennomføring av treninger, kamper og andre arbeidsoppgaver har ellers fungert fint. 
Facebookgruppe for laget hvor vi deler info og påminnelser er noe vi fortsetter med.  
Ellers er det ønskelig at trener/oppmann kan få en oversikt over dommere med telefonnummer 
som dømmer de enkelte kampene. Dette for at vi selv kan kontakte dommerne som er satt opp om 
de ikke skulle møte opp (vi opplevde dette et par ganger på hjemmekamper).  
 

Kort oppsummert har det vært en fin fotballsesong med en gjeng ivrige fotballsparkere        
 
Trener Svein Harald Hansson og oppmann (dame) Veronica Myhre Børsting  
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Årsmelding G13 sesongen 2019 

 

 
 

I sesongen 2018/2019 har det vært til sammen 24 stk, som har spilt på G 13. 16 gutter fra Bagn +5 fra 

Begnadalen, 1 fra Hedalen, 1 fra Etnedal og 1 fra Fagernes. I denne gjengen var det 10 stk født i 06, 12 

stk født 07, og 2 stk født 08. Disse var fordelt på to lag, kortreist og langreist. Kortreist var meldt på i 

G13 2.div avd 04, og spilte mot lag fra Valdres. De kom på en flott 2 plass på tabellen.  Langreist var 

meldt på G13 1 div avd 01 i vår, og spilte mye mot lag i Lillehammer- Gjøvik-region, men ble litt tøff 

motstand, og rykket ned til G13 2 div, avd 02 i høst. Der havnet de på en 3 plass, likt med Roterud 2, 

men litt dårligere målforskjell. Langreist har i hovedsak bestått av 07 spillere, med enkelte 06 og 08 

spillere. Langreist har hatt 8 hjemmekamper på Fossvang, samt 6 bortekamper. Trenere i år på dette 

laget har vært Gunnar R Dahlen og Gøran Østgård. Men de har også hatt fellestreninger med kortreist, 

der Steinar Skjerve og Ola Thorsrud har vært trenere. De har fordelt treninger og kamper seg imellom. 

Samt delt inn lagene. Kortreist har hatt 7 hjemmekamper, og 7 bortekamper.  Lagledere for lagene har 

vært Monica Juvkam og Anette Dokken. Disse har stått for info ut til foreldrene, dugnader, skrevet 

kjørelister, og påmeldinger til cuper, samt innmelding på FIKS, og vask etter hjemmekamper. 

G13 har hatt en til to felles treninger pr uke, langreist har i tillegg hatt ca to treninger til, der også de 

som har spilt kortreist har hatt muligheten til å være med. Disse har foregått ute på Fossvang, samt i 

storhallen på Leira, eller Etnedalshallen på vinterhalvåret. De har også spilt noen treningskamper mot 

Vardal, Nesbyen og Fagernes. 

Vi har vært på flere cuper. Futsal-cup i Hallingdal, Etnedalscup, Sparebank 1-cup, 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. Her har de stort sett vunnet det 

meste der det har vært G12, men også hevdet seg veldig bra der de har spilt G13. 

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 2018/2019, der det har vært bra oppmøte på treninger og 

kamper. Spillergruppa er ivrige, sosiale, og glad i fotballen, ser at nivået på gutta stiger javnt og trutt       

Foreldrene stiller opp, og har vært lette å samarbeide med. 

Vi ser fram til et like flott 2020, med mange timer på det nye flotte anlegget både ute og inne på 

Fossvang      

 

 Mvh Anette Dokken oppmann G13 langreist. 
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Årsmelding G16 Bagn/Begnadalen/Hedalen/Etnedal 2019. 
 

Det har i 2019 vært samarbeidslag mellom klubbene i Sør-Aurdal og Etnedal. Laget har spilt i 2.div, 

avdeling 02. Totalt 20 spillere fra 2002 -2005 har deltatt på treninger og kamper gjennom sesongen. 4 

spillere har hatt dispensasjon for å spille som overårige. Magnus V. Bruskerud har vært trener gjennom 

sesongen med god hjelp av Bjørn Erik Skogstad. Marit Hougsrud var lagleder i vårsesongen, Miriam D. 

Haugen i høstsesongen.  

Vårsesongen spilte laget 9 kamper, hvorav 7 ble vunnet, 1 uavgjort og 1 tap. Dette holdt til 2. plass på 

tabellen, og laget skåret 29 mål i løpet av våren. Høsten ble det igjen 1 tap i løpet av 7 kamper, og de 

delte dermed førsteplassen med Gran 9er og fikk dermed serievinnerpokalen.  

 

Laget deltok i februar i Etnedalscup med 2 lag, hvor det ble både seiere og tap – og det ene lage gitt 

videre i sluttspill før det ble slått ut. Laget deltok med 7er lag på Sandarcup i Sandefjord i august hvor 

det ble 1 seier og 2 tap i innledende runde. I playoff B vant de begge kampene, og var godt fornøyd etter 

to dagers cup hvor det stort sett høljeregnet under alle kampene.  

Laget hadde felles fotballavslutning på Bagn stadion med sammen med G13 og J15 i oktober, hvor de 

først spilte felles fotballturnering med blandede lag og deretter spiste pizza og hadde sosialt samvær, 

samt premieutdeling og utdeling av noen individuelle priser for best treningsinnsats, best spillerutvikling 

og støtte til trener. G16 avsluttet sesongen med å delta på Sparebank 1 cup i Valdres storhall i november 

der de skuffende møtte bare to andre lag i cupen, begge fra Fagernes. Det ble tre snaue tap og en 3 måls 

seier.  

Laget har hatt en flott sesong med god fotballutvikling og veldig god sosial tone og fokus i laget.  

 

Trenerne har gjort en kjempeinnsats og ble hedret på spiller/foreldremøte i oktober. 

Det lyktes ikke å få til G16 lag i 2020 da det er for få spillere i aldersgruppene, men alle som ønsket 

videre spill er sikret dette gjennom seniorlag i bygdene og eller som overårige på G14 samarbeidslag i 

Sør-Aurdal.  
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Årsmelding knøtt 2019. 
 

1.klasse startet opp med treninger våren 2019.  4-5 stykker trente torsdager kl 18-19. Høsten -19 ble 

siste årskull i barnehagen med å trene.  På det meste var det 12-15 som lekte på de to treer banene.  

Håvard Stensæter har vært årets trener.  Fokuset har vært lek, både med og uten ball.   
 
              

Årsmelding sesong 2018 / 2019 skigruppa 

 

Styret i skigruppa har bestått av:     på valg 

Oddvin Sørbøen   Leder   2019 

Ole Jørgen Bergene   Kasserer  2019 

Merethe Lundene   Styremedlem  2020 

Kai Reidar Dølven   Styremedlem  2020 

 

Vinter 2018/2019: 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 108 

forskjellige deltakere på årets klubbrenn, en liten nedgang fra året før Klubbmesterskapet ble arrangert 

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

 

I januar ble det arrangert skisamling på Leirskogen med overnatting. Dette ble vellykket, med ca 50 

deltakere. 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.  

  

Pga litt dårlig deltakelse på kretsrenn som vi har arrangert, la vi 

frem et nytt konsept for kretsen. Vi kalte det Supersprint, løype 

på 300-500 m, heat med 6 stk, ingen tidtaking, plasseringsfinaler 

til slutt. Dette konseptet likte kretsen umiddelbart og vi fikk 

Totenbankstatus, og dermed økte over over dobla antal deltaker 

seg. Rennet ble avholdt på Åsemyra. Gode tilbakemeldinger, og 

har i 2020 fått fornyet tillit som cuparrangør. 

Årets SPB1 VM stafett gikk på Leirskogen. Mange blide fjes, og 

tilbakemeldingene fra klubber i Valdres er at dette er årets 

artigste skirenn!45 lag deltok. Fleste lag i yngste gutteklase og i 

puddingklassen. Vi arrangere også Ellingsæterrunden 

skjærtorsdag som er et kjærkomment bidrag i kassa. Takk til de 

som stiller opp som funksjonærer denne dagen. 

 

Even Sæteren Hippe har i år ikke vært med på noe team. Bagn IL støttet han med 15 000 kr. Han har 

vist til dels gode takter, men kanskje ikke fått ut sitt beste når det gjaldt som mest. I NM gikk han videre 

fra prologen, bare et par tre sekunder bak verdens beste sprintere. Dessverre gikk han på en liten taktisk 

smell i kvarten og ble utslått, men prologen viste at han er ikke langt unna. Even stilte opp på 

Valdresstafetten, der Bagn tok seieren hjem med Even, Vetle L Johansen og Thomas Sørbøen. 

 Etter sesongslutt gikk Even i tenkeboksen om videre satsing, og endte med å legge skia på hylla for å 

satse på skolegang. Vi i Bagn IL vil få takke Even for at han har satt vår klubb på kartet med sine gode 

prestasjoner, VM gull på rulleski og 6. plass i NM sprint som kanskje karrierehøydepunkt. Deltakelse i 

Junior VM og NM gull stafett som junior henger også høyt. 

 I tillegg til disse prestasjonene har Even velvillig stilt opp som trener på skisamling og skitreninger, 

premiutdeler på skiavslutning og deltaker på stafett. Dette har vært vikig bidrag og til stor oppmuntring 
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for de yngre. Even har også signalisert at han kan stille opp videre som ressursperson når det passer i 

timeplan. Dette er vi som klubb veldig glade for.  

 

6 løpere fra Bagn IL er  fast med på Valdres Ski treninger, og vi er dermed en av de klubbene med størst 

bidrag inn der. 

 

Når det gjelder egne treninger det vært barmarkstrening en dag i uka fra  høstferien til jul. Rundt 25 

deltakere. Når det kom snø har det fortsett med skitrening, men i litt redusert omfang fra tidligere. To av 

de gamle traverne er blitt litt for opptatt, men for sesongen 2020 ser alt lysere ut. Men det blir det mer 

om i neste årsmelding. 

 

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. 

 

I den nye Sør-Aurdal hallen er det et treningsrom på ca 60 m2. Det tas sikte på å flytte 

treningsaktivitetene ned dit i løpet av våren 2020.  

Bagn idrettslag har sagt opp leieavtalen på Raventola fra 01.05.2020. 

 

Treningsrommet i Sør-Aurdal hallen vil bli driftet av idrettslaget. På bildet viser deler av 

dugnadsgjengen som flyttet utstyr våren 2020. 
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Årsrapport idrettsskolen/allidrett   

Idrettsskolen 2019 hadde godt besøk og fortsatt et populært tiltak. Takket være tilskudd fra Bufdir har 

idrettsskolen de siste årene vært gratis. Kveldskjøring med med gratis heiskort og fritt lån av utstyr har 

gjort terskelen for å bli med svært lav. Ellers er klatring poulært og det ble arrangert flere kvelder med 

klatring og kurs i Valdres storhall. Som tidligere var det russ som fikk oppdraget me då være 

instruktører gjennom året. Samlet har det vært over 100 som har deltatt på idrettsskolen i 2018/2019   
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Årsmelding 2019 - anleggsansvarlig Bagn IL 
 

FOSSVANG: 

2019 var i likhet med 2018 preget av stor anleggsvirksomhet på Fossvang.  

Kunstgressbanen var klar til bruk og ble benyttet hele sesongen.  

Kunstgressbanen ble slåddet med jevne mellomrom, ca. 2-3 ganger pr.måned. Ny traktor til vedlikehold 

av Fossvang ble kjøpt inn. Denne skal også benyttes til brøyting av skøytebane på vinteren. Den gamle 

ble solgt. Mye av inngjerdingen av banen ble ferdigstilt. Innbytterbuer, både til 7er- og 11er-banene 

kom på plass. Resultattavle ble kjøpt inn men er ikke montert.  

Reklameskilt ble hengt opp. Støttemur mot hallen ble bygd 

 

Garderobe- og lagersituasjonen på Fossvang var utfordrende pga anleggsvirksomheten. Vi hadde ikke 

egne garderober, og det var svært tilfeldig lagring av utstyr.  

Kioskdrift var også utfordrende. Kjøkken i 1.etg på Fossvang ble litt brukt som kiosk.  

 

Skøytebanen ble ikke benyttet vinteren 2019. Arbeidet med nytt pumpehus ble påbegynt, dette skal 

ferdigstilles til vinteren 2021.  

 

Fossvangbygget:  

Lager bak kontor ble innredet og er tatt i bruk.  

For øvrig var store deler av bygningen leid ut i forbindelse med bygging av Sør-Aurdalshallen.  

 

LEIRSKOGEN:  

Det ble kjøpt inn ny tråkkemaskin. Den gamle er ikke solgt men skal flyttes til Haugakollen.  

Skiløypa var preparert fra jul-2018 til starten av april 2019.  

Det ble lagt ned ny bro over bekk. Dette ble godt dokumentert av TV2 

 

HAUGAKOLLEN:  

Hoppbakkene og akebakken var ikke i drift vinteren 2019.  

Hele anlegget ble ryddet og kvistet høsten 2019.  

Traktoren som har vært benyttet til preparering av Haugakollen ble solgt. Den gamle tråkkemaskinen fra 

Leirskogen skal gjøre jobben videre i Haugakollen.  

 

HAUGAJORDET: 

Skileikanlegget på Haugajordet ble preparert fra des.-2018 til mars-2019. Det ble mye benyttet av 

skolene, og ellers i helgene. I utfordrende perioder med isete forhold ble ikke anlegget benyttet i særlig 

grad.  

 

VANGEN:  

I 2019 hadde ikke Bagn IL organisert aktivitet på Vangen. Men området ble regelmessig klipt og holdt i 

stand. Sandvolleyballbanen ble benyttet.  

 

Morten Bellika Johansen 
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Årsmelding tur og trim - 2019 

 

Turkarusellen 

Turkarusellen sorterer inn under Tur og trim-gruppa 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.  I løpet av dette karusellåret har 65 

personer registrert seg (og talt selv) mer enn 10 

ganger på ett eller flere av turmålene. I stedet for å 

trekke ut én av disse som Sør-Aurdal-friskusen slik 

vi pleier, har vi i år valgt å dele ut et turkarusell-krus 

til samtlige av disse.  Folkehelsekoordinatoren 

hadde ekstra god råd i år, så det ble penger til en slik 

gratis gave.  I tillegg trekkes 10 stk. T-skjorter 

tilfeldig fra de ulike bøkene. 

 

Anne Dyve Mars 2020 

 

 

 

 

Stolpejakten 2019 

 

Stolpejakten er et svært populært tiltak, og har hatt stor oppslutning også denne tredje sesongen vi har 

arrangert det i samarbeid med hytteforeningen på Ølnesseter.   I tillegg har Hedalen startet opp dette 

året.  

Over 1000 personer har registrert seg i stolpejakten, og 3 personer har funnet samtlige 90 stolper 

utplassert i Sør-Aurdal.  304 personer har registrert seg på 10 poster eller flere.   

Både Turkarusellen og Stolpejakten vil videreføres i 2020. 

 

 

I 2019 hadde vi 90 stolper fordelt på 3 kart, Bagn, Ølnessæter og Hedalen 
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Årsmelding 2019 - Bagn IL sykkel 
 

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

eller annen sykkelaktivitet.  

 

Kongsvegrittet 2019: 

 

Kongsvegrittet ble arrangert 10.august 2019. Nytt start og målområde var på Ellingsæter. Vi benyttet 

samme løype som tidligere, bortsett fra start og slutt.   

I et skikkelig grisevær med tåke og regn så var det totalt 70 deltagere fordelt på lang og kort løype, og 

med/uten tidtaking. Dette er det laveste antall deltagere på mange år. Noe av grunnen kan være 

langvarig vått vær. Men også mangelfull annonsering må ta sin del av skylda for få deltagere.  

Å benytte Ellingsæter som base fungerte veldig bra. Samarbeid med drivere på Ellingsæter var bra og 

fasilitetene likeså. Det er en endring som gjorde det lettere å arrangere rittet.  

 

 
 

Aktivitet: 

Det har ikke vært organisert spinning på Raventola treningssenter siden våren 2018.   

Uklart hvordan det skal tas opp igjen.  
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Nissemarsj 2019 

 

 
 

Bjødalskampen opp 2019 
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Sak   9 – Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning 
og kontrollutvalgets beretning.
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Revisjonsberetning 
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Sak 10  - Behandle forslag og saker. 

 

 

Sak 11 - Fastsette medlemskontingent for 2021 

 

Medlemskontingenten er nå: 

 

Enkeltmedlemmer barn og voksen   kr 250.- 

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

Pensjonister  (fra 65 år)    kr 200.- 

   

Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. 

 

Medlemskontingenten ble regulert i 2020 og det er ikke kommet forslag på endring. 

 

Styrets forslag til vedtak:  Medlemskontingenten for 2021 holdes uendret. Styret gis fullmakt til 

å fastsette treningsavgifter. 

 

 

 

Sak 12 - Vedta idrettslagets handlingsplaner og budsjett for 2020: 

 

Handlingsplan 2020 - Bagn IL sykkel 
 

Arrangement: 

 

Kongsvegrittet skal arrangeres lørdag 15.august 2020. 

Vi fortsetter med Ellingsæter som base.  

Ny løype innføres i 2020: Ellingsæter-Bøhnsæter-Søre Fjellstølen-Nordre Fjellstølen-Meitebekken-Bjødalen-Ellingsæter. 

Det må gjøres en del forbedringer av traseen før den er klar.  

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

Markedsføring må gjøres bedre enn tidligere. 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 i Sør-Aurdalshallen. Vi har flere gode spinningssykler men mangler instruktør.  

 

Det er ikke planlagt organiserte treninger hverken for barn, unge eller voksne sesongen 2020.  

Barne- og ungdomstilbudet som CK Valdres har på Leira ukentlig gjennom våren og høsten anbefales (sannsynligvis mandag 

eller tirsdag).  

 

 

Morten Bellika Johansen 
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Handlingsplan for anleggsansvarlig Bagn IL 2020 
 
Som alltid er det en del punkter som videreføres fra tidligere handlingsplaner. Det skyldes både at noe må gjøres årlig, men 

også at man aldri får gjort så mye som planlagt.  

  

Fossvang: 

 

Videre arbeid med området fortsetter: 

- Pumpehus ferdigstilles. 

- Gangveg med belysning og asfaltering.  

- Ballnett mot c-blokk og mot Begna settes opp.  

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

- Legge friidrettsdekke, med tilhørende lengdegrop og satsplanke. 

- Friområde/festplass ved Fossvangbygget settes i stand.  

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

- Granulatplate monteres på gjerde.  

- Granulatrister i kjøreporter og gangporter 

- Lydanlegg kjøpes inn og monteres. Resultattavle henges opp.  

 

Fossvangbygget:  

Videre prosjektering og planlegging av klubbhus/garasjebygg/lagerbygg. 

For øvrig så må bygges ryddes og klargjøres for riving.  

Midlertidige lager må gjøres klart.  

 

Drift/vedlikehold Fossvang:  

- JAN-FEB-MARS: Skøytebanen holdes i drift så lenge som mulig.  

- MARS: Service på gressklipper 

- APRIL: Engasjere banemester for vedlikehold av kunstgressbanene og søppeltømming.  

- APRIL: Vask av garderobe mai-okt 

- MAI-OKT: Rydding Fossvangbygget. 

- MAI: Sykkelcrossløypa: sprøyte mot ugress 

- JUNI: Ishockeyvant repareres (hvis det skal benyttes) 

- OKT: Rydding av mål og utstyr. 

- OKT: Gjøre klart utstyr for islegging 

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

- OKT: Service på gressklipper 

 

VANGEN: Jevnlig klipping, og oppretting av sandvolleyballbane.  

 

LEIRSKOGEN:  

- Rydding av løypetrase.  

- Sesongvedlikehold på tråkkemaskinene.  

- Lyspunkter: kjøpe inn nye + bytte ut ødelagte.  

 

HAUGAKOLLEN: 

- Garasjeplass til tråkkemaskin. Rydding og utvidelse av låve.  

- Sporsetter K25: gjøre klar med vinsj.  

- Grinder i gjerde for kjøring ned mot Haugajordet.  

 

 

SYKKEL:  

- Omlegging av trasé til Kongsvegrittet pga nytt sted for start/mål. Legge ut klopper, rydde trasé. 

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

 

 

ADMINISTRASJON:  

- Detaljplanlegge årshjul for anleggsansvarlig 

- Lage årsmelding for 2020, samt handlingsplan og budsjett for 2021. 

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

- Planlegge eventuelle tippemiddelsøknader for 2021  (sandvolleyballbaner) 
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Nye grupper i 2020 

 

Bagn idrettslag ble i 2019 innemeldt i svømmeforbundet og klatreforbundet. Det er ønskelig å starte 

trening på begge deler. Første svømmetrening var satt til 18. mars, men så ble svømmehallen stengt pga 

av Covid 19. På bildet er det nye flotte svømmebassenget. 

 
 

Bildet viser den nye idrettshallen. Her har vi volleyball, håndball, innebandy, fotball og turn så langt. 

Blir spennende å fylle det nye bygget med aktivitet fremover 
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Bagn idrettslag - budsjett 2020 

 
Pga av Koronasitusjonen er det ikke satt opp detaljert budsjett for de enkelte hovedgruppene 

 

Bagn idrettslag budsjetterer med ett lite overskudd på kr. 17.000  i 2020.  

 

Budsjettet står i kolonnen helt til høyre på regnskapet side 22 og 23. 

 

Sak 13 - Behandle Bagn idrettslag’s organisasjonsplan. 

 

Se vedlegg: 

` 

Styrets forslag til vedtak: Organisasjonsplan vedtas som fremlagt.  

Det foretas nødvendige oppdateringer etter vedtak på årsmøte. 

 

 

 

 

 

Sak 14 - Utbyggingen av Fossvangområdet/Fossvangbygget 

- Presentasjon av foreløpige tegninger og status. 

 

 

 

Forslag til vedtak: Styret jobber videre med utbygging/utvikling av Fossvangbygget etter presenterte 

tegninger/skisser inkludert lager/garasje. 
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Sak 15 - Valg 

 
Tillitsvalgte Bagn idrettslag, - forslag til årsmøtet 25. mars 2020. 
(endelig liste legges fram på årsmøte) 

 

 

Hovedstyret:ngssenter 

Leder      Steinar Skjerve 

  Nestleder     Morten Bellika Johansen    

  Styremedlem / sekretær   Tore Skjerve 

  Styremedlem / svømming   Solfrid Olmhus 

Styremedlem / materialforvalter  Anne Cathrine Dyve 

  Styremedlem / klatring /    Karsten Øyhus 

  Styremedlem / ski    Oddvin Sørbøen 

1. varamedlem    Kristin Kamben 

 

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. 


