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Sak 1 -  Velkommen - Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene. 
  

En av støttespillerne i Bagn idrettslag, Kjell Storbråten, døde 16. desember 2022.  

Idrettslaget takker for pengegaven til fotballgruppa, gitt i begravelsen, og lyser fred over Kjell’s minne. 

 

Sak 2 -  Velge dirigent 
 Forslag dirigent:  

 

Sak 3 -  Velge protokollfører 
 Forslag protokollfører: 

 

Sak 4 -  Velge to til å underskrive protokollen 
 Forslag: 

 

Sak 5 -  Godkjenne forretningsorden 

 
 

Sak 6 -  Godkjenne innkallingen 
 

 

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

 

Frist for forslag var satt til 7. mars 2023, og saksdokumentene ble lagt ut på bagn.no,  

14. mars 2023. 

  

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

Vi oppfordrer alle til å oppgi epostadresse.  
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Sak 7 -  Godkjenne sakslisten 

 

Saksliste : 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

M`5. Godkjenne forretningsorden. 

6. Godkjenne innkallingen. 

7. Godkjenne saklisten. 

8. Behandle idrettslagets årsmeldinger. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, 
kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.  

10. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets 
regnskap. 

11. Behandle forslag og innkomne saker. 

12. Makeskiftavtalen mellom Sør-Aurdal kommune og Bagn idrettslag. 

13. Fastsette medlemskontingent for 2024, og gi styret fullmakt til å 
fastsette treningsavgifter. 

14. Vedta idrettslagets budsjett og anleggsprogram 

15. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

16. Valg 
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Sak 8 -  Behandle idrettslagets årsmeldinger 
 
Styrets årsmelding    

 

 Bagn Idrettslag 
Stiftet    5. mars 1911 

 

    Antall medlemmer   pr.   31. desember 2022 
       Antall medlemmer 2022  :  715 
      Derav æresmedlemmer  :      4 
 

(Antall medlemmer 2021 var 657) 

  
 

Styret har i 2022 bestått av:  
  

Leder:    Steinar Skjerve   
Nestleder:   Morten Bellika Johansen   
Sekretær:   Tore Skjerve    
Styremedlem:  Oddvin Sørbøen  
Styremedlem:  Anne Dyve   
Styremedlem:  Solfrid Olmhus  
Styremedlem:  Karsten Øyhus  
Varamedlem:   Bjarte Lie 

  
Bagn idrettslag har i 2022 hatt grupper innen ski, fotball, innebandy, sykkel, allidrett (idrettskolen), 
treningsrommet, svømming og klatring.  I tillegg er det aktivitet med håndball, volleyball, stolpejakt, 
bruktbutikk, kino osv.   
De mest tradisjonelt største aktivitetene fotball og ski har de siste årene hatt tilbakegang i antall aktive. 
Klatring, svømming og treningsrommet er populære aktiviteter med mange aktive. Det er tydelig at Sør-
Aurdals hallen har bidratt til flere aktive i flere idrettsgrener.   
 
Medlemstallet ved årsskiftet var 715 som er en klar oppgang fra tidligere år. Dette skyldes i stor grad økt 
tilgang av aktive i de «nye» idrettene.  
Idrettslaget bruker Klubbadmin til administrasjon av medlemsregisteret og oppfyller dermed kravet til 
elektronisk medlemsregister. Dette fungerer fint og letter arbeidet med medlemsregisteret. Vi ser 
likevel at informasjonsflyten kan bli bedre, slik at nettsider facebooksider osv må holdes oppdatert og få 
en oppfriskning. Dette arbeidet prioriteres i 2023.  
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Vi opplever vekst i medlemsmassen, men antall aktive i 13-19 års alderen er redusert. På anleggssiden 
har det vært ett aktivt år. Garasjeanlegget er tilnærmet ferdig og gir etterlengtet lagringsplass for vårt 
utstyr. Vi asfalterte og fikk ferdigstilt friidrettsanlegget med lengdegrop og tartandekke. Vi fikk asfaltert 
mellom Fossvangbygget, nedkjøringen og rundt garasjen noe som gav området ett stort løft rent 
bruksmessig.    
Øvre del av Fossvangbygget er i dårlig forfatning og det må gjøres noe med dette i løpet av få år. 
Kostnadsutviklingen på bygging mm treffer naturlig nok også oss så det er blitt mer krevende å 
gjennomføre nå. I løpet av 2022 ble det investert i bergvarmebrønner og varmepumpe som nå varmer 
opp garasje og deler av underetasjen. Det er tilstrekkelig kapasitet på brønnene til full utbygging av 
toppetasjen på Fossvang. 
 

Økonomien i Bagn Idrettslag er mer presset nå enn tidligere. Problemene med avtalene rundt 
makeskiftet og Fossvangbygget har satt sterkt press på likviditeten til idrettslaget. Det økonomiske 
handlingsrommet er redusert og vi kan for eksempel ikke påta oss like stort ansvar for å holde “alle” 
med utstyr og anlegg. Takket være tilskudd fra stiftelser og andre får vi likevel gjennomført flere 
investeringer som har mye å si for aktiviteten også dette året.  
Uansett, det er viktig å tenke framtidsrettet, og bruke penger for å skape aktivitet. Anleggsutbyggingene 
har krevd en sunn og solid økonomi, noe som fortsatt blir viktig fremover. 
 
Hovedsamarbeidspartnere i 2022 har vært Brødrene Dokken AS, Spar - Valdrestunet Matsenter, FG 
Bygg, Sparebank1 Hallingdal Valdres og Valdresskigard. I løpet av 2022 kom også Kraftriket og Ecit inn 
med samarbeidsavtaler.  I tillegg har vi mange som støtter med annonser på nettsiden www.bagn.no, 
reklameskilt på Fossvang, premier og tjenester ellers. Takk for støtten.  
 
Så en ekstra takk til alle våre frivillige som gjør en kjempeinnsats for å skape gode tilbud i nærområdet!   
 
Tusen takk til våre frivillige!  
 

”Flest mulig – lengst mulig – best mulig”.    
  
Bagn 14. mars 2023  

Styret i Bagn Idrettslag 

 

 

Steinar Skjerve   Morten Bellika Johansen  Anne Cathrine Dyve  
 (sign.)    (sign.)          (sign.)  
  

 

 Tore Skjerve      Karsten Øyhus     Solfrid Olmhus    Oddvin Sørbøen 

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

I grove trekk så kan årsmelding deles i to deler: Drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og etablering 
av nye anlegg.  

De siste årene har det vært lagt ned svært mye i etablering av nye anlegg. For 2022 var det mindre fokus 
på nye anlegg, og mer på å ta vare på de anleggene vi har.  

 

Nye anlegg:  

 

Garasjebygg Fossvang: Garasjen ble ferdigstilt klar til bruk. Bergvarmeanlegg koblet på.  

Fossvang uteområde: Friidrettsdekke og lengdegrop ble lagd. Oppmerking av 100m løpebaner.  

Flere mindre oppgraderinger rundt kunstgressbanen. Bl.a ble «festplassen» hevet til samme nivå som 
gressletta, samt at det ble satt opp mur mellom Fossvangbygget og løpebanene.  

Fossvangbygget: Videre arbeid med kjelleren. Nytt gulv med vannbåren varme i gamingrom og kjøkken.  

 

Nye vegger i kjøkken. Gamingrom ble videreutviklet.  

 

  

  

Fridrettsdekket

Her settes det på plass mur

Det er lagt ned mye dugnadsarbeid i de ulike anleggene
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Sparebank1 banen - 3v3 fotball – ny bane i sesongen 2022 

Vi kjøpte inn ny 3v3 bane med faste vant i sesongen 2022 for våre minste spillere. Banen er betydelig 
enklere å sette opp og bruke på kunstgresset enn de eldre nettbanene. Vi ser også at banen er svært mye 
brukt av de større barna og ungdommene når det “spilles på løkka”. Banen står oppe hele sesongen. 

Våre gode samarbeidspartnere i Sparebank1 Hallingdal Valdres sponset oss med banen og den heter da 
naturlig nok Sparebank1 banen. Vi sier tusen takk for bidraget! 

Det er mulig vi kjøper en slik bane til i sesongen 2023.  

 

            

Drift og vedlikehold:  

FOSSVANG: 

Slådding av kunstgressbane og klipping av gress ble utført jevnlig gjennom sesongen.  

Skøytebanen var i bruk fra desember 2021 til ca. 15.mars 2022.  

 

FOSSVANGBYGGET:  

Det ble gjort mye arbeid med å gjøre 1.etasjen/kjelleren mer brukervennlig. Nytt gulv med innlagt 
bergvarme gjør oppvarming mye enklere og rimeligere.  

Gamingrommet ble tatt mer og mer i bruk, og det ble gjort enda flere investeringer på utstyr.  

 

«Tirsdagsgjengen»: Gjengen som er samla på Fossvang hver tirsdag gjør en enorm jobb med å utføre 
større og mindre arbeidsoppgaver både innendørs og utendørs.  

 

 

3v3 banen brukes av våre yngste 

Ny lengdegrop kom på plass 2022
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LEIRSKOGEN:  

Skiløypa var preparert fra desember 2021 til skiavslutning 22.mars 2022. 

Ingen store utfordringer.  

 

HAUGAKOLLEN:  

Hoppbakkene var ikke i drift vinteren 2022. Akebakkene og gapahuken ble mye brukt.  

Skiløypa ble preparert med tråkkemaskin fra desember (21.) til slutten av mars-22.  

 

HAUGAJORDET: 

Skileikanlegget på Haugajordet ble preparert med tråkkemaskin fra des.-2021 til mars-2022. Det ble mye 
benyttet av skolene, og ellers i helgene.  

 

VANGEN:  

Området ble regelmessig klipt og holdt i stand. Sandvolleyballbanen ble benyttet.   

 

TRENINGSROM:  

Nødvendig vedlikehold på apparater ble utført. Ikke større innkjøp av nytt utstyr.   

 

Morten Bellika Johansen 

 

  
Skøytebanen, pumpehuset, (til venstre bak), innbytterbuer og resultattavle med termometer. 
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Bruktbutikkene - Brukt og lopper 2022 

  

2022 var det første hele året vi driftet 2 bruktbutikker både i Storebruvegen 56 og de tidligere 
samvirkelagslokalet. Det krever mer å ha utsalg på 2 steder, men tilgang på varer, og interessen for 
gjenbruk er stor for tiden så vi holder på, så lenge vi har kunder og god tilgang på varer. Vi opplever god 
respons fra både fastboende og hytteeiere. Vi får inn mye flott. Vi har i 2022 gjort om butikkene flere 
ganger og prøver å lage 2 forskjellige butikker, med hovedvekt av møbler og større artikler i 
samvirkelaget og mindre bruks og pyntegjenstander i Storebruvegen.   

En stor takk til alle som leverer inn ting de ikke har bruk for lenger. Det er bra for miljøet, samtidig som 
det gir penger til utvikling av Fossvangområdet. Åpningstidene er som tidligere, fredager 11-16 og 
lørdager 11-15. I tillegg går det med mange timer med rydding, vasking og pynting av butikkene.  

I 2022 ble det omsatt for over 600.000 som er en god økning fra 2021. 

Vi bruker Facebook og Instagram i promoteringen av varene vi får inn. Vi selger svært mye varer bare 
ved å legge ut på facebook og instagram. Antall følgere på facebook er nå passert 1800 derav 17 % 
menn og 83% kvinner. På instagram har vi nå 550 følgere.  

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

Kjellaug Hagadokken, Ragnhild Dokken, Iren Thorsrud, Randi Dokken og Torhild Skjerve.  

En stor takk til disse som står på for en samfunnsnyttig innsats som skaper inntekter for utvikling av 
Fossvangområdet samt er miljøvennlig og bærekraftig.  
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Årsmelding 2022 skigruppa 

 
Styret i skigruppa har bestått av:  
på valg 
Oddvin Sørbøen  
Leder  
Ole Jørgen Bergene  
Kasserer  
Merethe Lundene  
Styremedlem  
Kai Reidar Dølven  
Styremedlem  

 
Vinter 2021/2022: Vi arrangerte 6 klubbrenn, 2 på Leirskogen, og 4 på Åsemyra, samt 
skiavslutning med 61 deltaker. Litt færre renn enn vanlig pga snømangel.  2 av rennene var 
langrennscross med egen premiering. Totalt var det 89 forskjellige deltakere på årets 
klubbrenn, 9 mindre enn året før. Skiavslutningen ble holdt, med nulløp for alle. 
Ellingsæterrunden skjærtorsdag ble avlyst. 
 
Lars Bertelrud og Vetle L Johansen har blitt engasjert for å holde skileik. Tilbakemeldingene fra 
løpere og foreldre er veldig positive, og økende mengde deltakere. Det er moro at yngre krefter 
tar tak.  
 
Årets SPB1 VM stafett ble avlyst pga snømangel. 
Når det gjelder egne treninger har det vært barmarkstrening en dag i uka fra høstferien til jul.  
 

Løypene på Leirskogen har blitt preparert av Bjørnar Sørbøen og Erlend Bringsli. 
Det må inngås ny avtale med grunneier ifbm lysløypa, da den tinglyste avtalen fra 1983 går ut i 
2023. 
 
Mvh 
Styret i Skigruppa 
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Grendacup – samlingsdag for hele kommunen 

 

Grendacupen ble arrangert i strålende vær på Fossvang. Her samlet vi lag fra nesten hele kommunen til 
vennskaplig dyst på fotballbanen. I 2022 kunne vi igjen arrangere grendacupfest på Fossvang.  

Anne og Tore styrte sedvanlig sekreteriatet på en utmerket måte.  

 

Vi tar med noen bilder her 

 
Østre Bagn er naturlig nok betenkte på benken 

   

 
 

 

Nye muligheter for grendacup 2. september 2023. Velkommen 

 

  

Begnadalen med sitt lag

Vestre Bagn

Publikum trives i det fine været
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Klatregruppa 2022  
 

Første halvdel av 2022 har vi hatt klatring på lørdager og fredager. Her har lørdager hvert betydelig bedre 
enn fredager.  

Etter sommerferien begynte vi med klatringer på mandager fra kl 18 og lørdager fra kl 10. Mandager har 
vi som jevnt over hatt 15-25 påmeldte på Spond, lørdagene har vært noe mer varierende.  

Vi har kurs på vårparten og høstparten, med god deltakelse på over 6 personer. Vi skal ha topptaukurs og 
brattkortkurs i januar og februar 2023. Vi håper kursene kan resultere i at flere vil og kan være vakter på 
klatringen, er mye de samme hver gang.  

I advent og romjula tok Bjarte og Karsten ned 15 ruter på veggen og erstattet alle sammen med nye ruter. 
Per nå er det bare 2 ruter som har vært på veggen siden den ble bygget.  

Vi har prøvd å få vaktmester til å sette opp knagger i lageret som vi kan henge utstyr på for å frigjøre 
plass i hylla, men det har vaktmester ikke gjort ennå til tross for lovnader om dette.  

Årlig sjekk av klatreveggen lar også vente på seg.  

Autobelayene burde nok også ha vært på service. Ingen feil med dem foreløpig, men de er mye brukt og 
burde sjekkes før de evt må erstattes.  
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Svømmegruppa 2022 

 

Nytt for året var tre timar med svømming, kl. 19 – 22, oppdelt i tre grupper på ein time 
kvar.  

Året starta med litt koronabegrensningar med maks 5. stk i bassenget, men i februar var 
me tilbake på 10 stk. Det har vore jamt over godt brukt heile året og det har vore minst ein 
i alle timane. Me brukar Spond for påmelding på timane og opplever at det fungerer greitt.  

Per 19.01.23 er det 145 medlem i Spond-gruppa. 

Nadine Stricker og u.t. har vore livredningsvakter, med litt hjelp av Eivind Olmhus og Una 
Rogstad. Me måtte avlyse ein onsdag på hausten. 

Det er mange gode tilbakemeldingar og fornøgde svømmarar! 

 

Solfrid 
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Tur og trim 2022 
Tur- og trimgruppa i Bagn IL har ansvaret for 10 av turmålene i Turkarusellen. 
Disse er Bjødalskampen, Makalaus, Fiskebufjellet, Barnefeten, Langeberg, 
Londonberget, Bergatn, Storsvingen, Kjeldeknatten og Bratrudsvingen.  
Begna, Begnadalen og Hedalen IL har sine spesifikke turmål (samlet 17 stk).  
Vi samarbeider om gjennomføringen av Turkarusellen, og om trekning av 
premier ved sesongens slutt. Karusellåret går fra oktober til oktober påfølgende 
år.  De som har skrevet seg inn i bøkene minimum 10 ganger i løpet av 
sesongen, er med i trekningen av premier. Forutsetningen er at de har talt 
turene på turmålet selv og fortløpende skrevet antallet ved navnet sitt i boka. 
Følgende personer er registrert mer enn 10 ganger i karusell-bøkene i Bagn ILs 
regi: 

Bang, Anne Berit 

Bergli, Markus 

Berntsen, Eva  

Bragerhaug, Marianne 

Brustad, Alf Sverre 

Dokken, Arne 

Dokken, Ole Kristian 

Dokken, Sissel Ottosen 

Dyve, Anne 

Dyve, Bodhild K 

Granås, Victoria 

Gregersen, Rigmor 
 

Gustavsen, Bjørn 

Gustavsen, Bodil 

Gustavsen, Silje 

Hagen, Inger Lise 

Hagen, Randi 

Hagene, Gerd 

Hansen, Linn Therese 

Haugen, Tove 

Haugrud, Kari Anne 

Havre, Robin  

Holde, Gro Merete 

Holde, Per Tørris 
 

Johansen, Anna 

Johansen, Guro Lysne 

Johansen, Mikkel Lysne 

Johansen, Morten Bellika 

Juvkam, Monica 

Kalrud, Aud Kari 

Kjelsberg, Arild 

Kleven, Øystein 

Kløvstad, Hege 

Lundelien, Kåre 

Martinsen, Therese 

Nybråten, Fritz 

Nybråten, Manuela 
 

Nybråten, Ola Jacob 

Olsen, Tove 

Olsen, Øyvind 

Ottosen, Anita 

Solheim, Laila 

Steinsæter, Stine 

Storbråten, Bente 

Strømmen, Gun Kristin 

Sørbøen, Hedda Kvame 

Tjelmeland, Asle 

Tronsplass, Einar 

Tronsplass, Martha 

Tronsplass, Terje Olav 
 

  
I de tre andre idrettslagene hadde følgende personer mer enn 10 turer: 

Begna IL Begnadalen IL Hedalen IL 
Henning Mikkelsgård 

Anne Åsen 

Gunnar Åsen 

 

Trine Hansebakken 

Espen Engevoll 

Gunnvor Strandbråten 

Aud Rud 

Gry Nordby 

Anne Hamar 

Kåre Randem 

Siv Bjørnødegård 

Gerd Elin Damslora 

Liv Barbro Veimodet 

Elling Weimodet 

Elin Veimodet 

Inger Lise Damslora 

Bjørn Erik Kolsrud 

Hege Velta 

Ragna Heiene 

Andre Sagmo Håkensen  

Ann-Kristin Gruer  

Anny Bakke Perlestenbakken  

Julie Christiansen  

 

Følgende vinnere ble trukket ut: 

Gavekort på kr. 500,- i Sporten Bagn: Bjørn Erik Kolsrud,   Anny Bakke Perlestenbakken,    Inger Lise Damslora 
Fruktkurv fra hhv SPAR og COOP PRIX:  Hedda Kvame Sørbøen  og  Elin Veimodet      
 
Fra og med sesongen 2022-23 er Turkarusellen digitalisert.  Det innebærer at turgåere må laste ned appen Norgeskart 
Friluftsliv (kjekt å ha uansett) og lage seg en bruker i Telltur.no.  Da kan de «sjekke inn» når de er på turmålet, og tellingen 
foregår automatisk.  Registreringsbøkene er herved en saga blott.  
 
Vi har hatt et godt samarbeid med friluftskoordinatoren i kommunen, Hanna Rivenes de siste årene.  Hun har nå sagt opp sin 
stilling, og vi avventer nå ny person som vil koordinere samarbeidet mellom idrettslagene.  
 
12/2 – 2023     Anne C. Dyve 
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Innsamling til Fossvangområdet. 
 

Arbeidet med innsamling til Fossvangområdet fortsetter. I 2022 var det største bidraget fra overskudd 
bruktmarkedet med kr  608 923,- brutto, samt renteinntekter 

Ved årsskiftet 2022 - 2023 har Bagn idrettslag kr. 2  757 645 øremerket utbygging på Fossvang. 

Inngående saldo 01.01.2022 Kr        2 148 722,00 

Brutto overskudd loppemarked / bruktmarked 2022 Kr           608 923,00 

Tilført rente Kr           

  

Sum innsamlede midler pr. 01.01.2023 Kr        2  757 645,00 

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. 

 

 

  

Bagn i gruppe C i NM Fifa esport
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Gaming og e-sport  
Vi fikk i desember 2021 tildelt 600.000 til å lage videreutvikle møteplass for ungdom på Fossvang. I løpet 
av det siste året er det gjort en rekke tiltak i lokalene. Det er støpt nye gulv medgulvarme på kjøkken og i 
gamingrommet. I gamingrommet er det lagt nytt gulv . Nettverkskapet er flyttet inn på teknisk rom og det 
er kablet opp til stasjonene. Det er kjøpt inn skjermer, spill og noen tastatur og mus. Rommet har vært en 
god del i bruk og det fungerer godt. Det er påkrevd med ventilasjon her, men det kommer etter hvert. 

I hovedsalen er den gamle scenen fjernet. Det er tatt hull på veggen og etablert ny nødutgang i forbindelse 
med garasjen. Det betyr også at det er enklere å transportere ting fra garasjen og direkte inn i salen. Her er 
det kledd igjen og malt. Det er klargjort for å kunne legge gulvvarme også i det største rommet.  

 Det gamle kjøkkenet og gulvet er revet, det gamle røropplegget er fjernet og det er lagt opp nytt elektrisk 
og røropplegg til kjøkken. Støpt nye gulv med gulvvarme tilkoblet bergvarmeanlegget. Kjøkkenet er 
dessverre av ulike årsaker forsinket men kommer i løpet av våren. Veggen mellom gangen og kjøkkenet 
er revet og det er satt opp ny dør og glassvegg. Kjøkkenet er kledd med spileplater på 2 vegger.  

 

Aktivitetsmessig så har bruken av underetasjen økt 
betraktelig. Det brukes nå til dans, møteplass for 
ungdom, treffsted for tirsdagsgjengen og kurs og 
arrangementer. Blant annet kan det nevnes at Bagn 
Rock hadde “bare Egil band her”. Det har vært kurs i 
bruk av hjertestarter, flere landskamper på storskjerm. 

Når det gjelder ungdommen så er det mye brukt til 
spilling og sosialt samvær. Vi hadde deltagere i 
innledende runde i NM i Fifa. Erik Thorsrud, 
Amadeus Skaro Dokken og Roy Olav Grøvslien 
representerte Bagn i NM. Det er kjøpt inn 
popcornmaskin som har blitt brukt på kinoen.  

 

Ungdommene har bidratt til planlegging og fiksing til kino og annen aktivitet. Det er likevel fortsatt stor 
interesse for å få enda flere aktiviteter inn. Blant annet hadde vi åpent samtidig som ungdomsklubben i 
hallen. Det var veldig populært og må gjentas på fast basis. 

 

Noe av utstyret som er kjøpt inn i 2022 – 2023. 

2  gamingrigger med ratt, stol og pedaler for simracing.  

2 stk Playstation 5 med 2 stk sett VR sett  

6 Gamingpcer med noe tilbehør slik som tastatur, mus med 
mer 

Gamingskjerm type stor 

Montert stor Tv i hovedsalen med lydplanke 

Rommet er nå utstyrt med 8 gamingstasjoner med skjerm, 
gamingstol og bord. 
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Sykkel  
 

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

 

Kongsvegrittet 2022: 

 

Kongsvegrittet 2022 ble dessverre avlyst.  

Flere faktorer gjorde at det ble for utfordrende å gjennomføre arrangementet. Bl.a. gjenstod det mye arbeid med omlegging av 
løypa, samt at nøkkelpersonell ikke var disponible i forkant og på selve rittdagen.  

 

Aktivitet: 

Det har ikke vært annen organisert sykkelaktivitet i regi av Bagn IL i 2022. 
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Tirsdagsklubben, seniorgjengen “kjært barn har mange navn” 
 

Ei gruppe pensjonister, varierende fra 3 – 4 til 10 – 12, under ledelse av Per Hansson, møtes ukentlig på 
Fossvang, tirsdager kl. 09.00, for å drikke kaffe og løse verdensproblemer. Lokale problemer løses med 
en gang, mens problemene ute i verden ser ut til å ta lengre tid. 

Sommerstid er det noen som går over Fossvangområdet for å rydde og plukke søppel som enkelte 
besøkende glemmer å ta med seg til søppelkassene.. De klipper gresset på grasbanen ned mot elven, 

Ellers har de bygd på trappa mot kiosken noen trinn. Vinterstid har det vært noe innearbeid som å 
montere plater og male på kjøkkenet, fikse rundt noen dører, ordne med ventiler i kiosken m.m.  

Alt i alt mange små og store ting som blir gjort, men som det ikke er mulig å ramse opp her.  

Men det er en viktig ting til, som de er behjelpelig med når det trengs, og det er å hjelpe damene i 
bruktbutikkene når de har behov for å løfte og bære tunge møbler mm. 

En hjertelig takk til seniorgjengen som gjør en uvurderlig jobb! 

Til slutt må det rettes en stor takk til ei klasse på ungdomsskolen som kommer med ferske kaker til 
«arbeiderne» hver tirsdag. 
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Håndball, volleyball og innebandy 
 
Det er aktivitet innen håndball, volleyball og innebandy. Håndball damer har treninger onsdager og har 
plass til betydelig flere på trening.  

Innbandy er mandager i hallen, det er også volleyball selv om det har vært noe labert de siste månedene. 

 

Treningsrommet  
Treningsrommet Drengsprengen i Sør-Aurdals hallen har vært jevnlig godt besøkt og det er et mye brukt 
tilbud. Siv Anett Lundstein er hovedkontakt/leder for treningsrommet.  

Det er ingen større investeringer/utskiftninger i 2022, men det er gjort løpende vedlikehold. Det ble i 
2022 montert speil på 2 av veggene. Utstyret er solid, men vi ser slitasje på puter og trekk samt at det 
kreves en del vedlikehold av kabler osv. Tilbakemeldingene er gode fra brukerne.  

Prisen for trening var 1500,- for hele 2022 og 1000,- for 6 mnd. Det gjør det relativt billig å trene (noe det 
skal være). Samarbeidet med Jenny på kommunen når det gjelder tilganger og kort fungerer utmerket.  

Bookingløsningen har gått seg til og vi har nå også åpnet for å trene på dagtid. I starten av 2023 ble det 
kjøpt inn noen flere vekter samt matter til å ha på gulvet. Det er nok på sikt ønskelig å skifte ut 
kabeltrekk/nedtrekk med mer funksjonelt apparat. Medlemsmassen er stabil og voksende så det betyr at 
det vil være rom for utskiftinger av utstyr.  Kapasiteten/størrelsen på rommet begrenser hvor mange 
medlemskap vi kan ha. Dette har ikke vært noe problem så langt, men kan bli det.    
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Alllidrett 
 

Allidretten for ny sesong startet opp i september 2021 og hadde aktivitet hver uke fram til mai 2022. 

Det var mange ulike aktiviteter knyttet til allidretten i løpet av denne sesongen. 

 

Allidretten/barneidrett/idrettsskolen i hallen hver tirsdag: Mange ulike navn men samme innhold. Ble 
gjennomført hver tirsdag gjennom hele året. 

I hovedsak ble det delt inn i 3 grupper, barnehage – 1.-3.klasse – 4.-7.klasse. Det var svært mange barn 
innom i løpet av året, og det varierte hvor mye hver enkelt var med. Noen var med hver gang, andre mer 
sporadisk. I gjennomsnitt var det ca.30 barn med hver gang. 

 

Det ble også gjennomført noen økter høsten 21 med målgruppe ungdommer, her var det mellom 5-10 
deltagere før det ble færre og ikke lenger ble gjennomført etter jul. 

 

Instruktører for allidretten på tirsdager var 7 jenter som var elever på Valdres vgs, hovedansvarlig for 
instruktørene var Sofie Juvkam Johnsen og Tuva Gulbrandsen Dahlen. 

 

Kveldskjøring i Stavadalen ble organisert gjennom allidretten. Tirsdag i januar og februar 2022 var 
Stavadalen skisenter åpent for medlemmer av allidretten. Da var den nedre delen av bakken åpen, og det 
var også mulig å låne alpinutstyr. 

Mange eldre barn og ungdommer deltok på dette og det var i gjennomsnitt med ca.50 stk hver tirsdag. 

Basistrening ble gjennomført hver fredag etter skoletid i perioden september-januar, først ute og deretter 
inne i hallen. Dette var et tilbud til aldersgruppa 4.kl-10.kl. Det var omtrent 20-25 stk med hver fredag, 
med litt variasjon i hvem som deltok. Målet med denne aktiviteten var høy puls, og full gass. 

Ansvar for denne aktiviteten var Morten Bellika Johansen, med Oddvin Sørbøen og Vetle Lysne Bellika 
som medløpere 
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Fotball  
 

Sesongen 2022 hadde vi med flere lag i serier og cuper. Vi hadde lag i vinterserien i Valdres storhall, 
Gjensidige Valdres Cup, Norway Cup og Slidrefjorden Cup. I flere av klassene blir det arrangert 
minicuper som samler flere lag og kamper og gir god ramme rundt kampene. 

Senior menn  

Gutter 16 år 

Jenter 13 år 

Gutter/jenter 11 år 

Gutter 8/9 år 

Jenter 8/9 år 

Gutter og jenter 6/7 år 

I tillegg er det en treningsgruppe for damelag. Her er det ikke meldt på lag i noen serie, men aktivitetet er 
det viktigste. 

 

Gutter og jenter 6 år 

Sesongen 2022 ble 2016-kullet og 2017-kullet introdusert for fotball. De hadde ukentlige treninger fra 
mai-oktober, samt at de deltok på 6 kampdager gjennom vår- og høstsesongen. Disse kullene spilte 3-
kamper med kjønnsblandede lag. 

Det var 20 spillere som deltok på fotball denne sesongen. Noen var svært ivrige og var med på alle 
treninger og kamper, mens andre var innom mer sporadisk. 

Hovedansvarlig var Morten Bellika Johansen, godt hjulpet av mange foreldre som tok i et tak. 

 

Senior menn  

Senior menn spilte i sesongen 2022 i 6. divisjon i Valdres. Laget deltok også i vinterserien i Valdres 
storhall. Trener i sesongen var Roy Olav Grøvslien. Det ble en vel gjennomført sesong med mange gode 
og tette lokaloppgjør. Vi ser frem til sesongen i 2023 der det skal tas flere poeng på eget og andres gress 
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Tett oppgjør på Fossvang mot Hedalen/Begnadalen/Valdres i Mai 2022. Kampen endte med seier 2-1 til 
Bagn. Mye folk og god stemning! 
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Seniorlaget etter bortekamp mot Vang som endte med seier 1-2 til Bagn. Hjemmelaget hadde nok 
planlagt seier og tabelltopp... men det ble det ikke. 

 

             
I 2022 hadde vi samarbeidslag sammen Etnedal i klassen J13. Laget gjorde sakene sine veldig bra 
gjennom sesongen og er blitt en fin gjeng som vi håper fortsetter i mange år. Høydepunktet var 
nok deltagelsen på Norway Cup. Det skal også være samarbeidlag i 2023 og vi håper alle sammen 
fortsetter denne sesongen.     

 

(forrige side)

Etnedal/Bagn J13 på Norway Cup 2022
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Sesongen 2022 hadde G16 18 spillere i stallen, bestående av spillere født i 2006, 2007 og 2008. Dette 
laget hadde også spillere fra andre steder i Valdres og i fra Nordre Land. 

De deltok med 2 lag i seriespill. 1.laget som spilte seg fram til 4.plass G16 elite i Indre Østland 
fotballkrets. 2.laget deltok i 2.divisjon G16, der de i høstsesongen vant sin avdeling. I tillegg var det flere 
spillere fra dette laget som ble tatt ut på kretslag for 2008- og 2007-kullene. 

Trenere for G16 sesongen 2022 var Tony Andre Strande og Alv Kristian Holø. De sørget for et meget 
solid treningsopplegg med 3-4 treninger pr.uke gjennom store deler av året. I vintersesongen trente laget i 
Valdres storhall, mens de fra påske og til november trente på Fossvang. Alle spillerne tilhørte samme 
treningsgruppe og hadde all trening sammen, selv om de spilte på 2 ulike lag. Sammensetningen på 
lagene varierte noe fra kamp til kamp. 

G16 deltok i tillegg på Norway Cup. Der vant de alle 3 innledende kamper og toppet pulja si. I A-
sluttspillet vant de 1/32-finalen mot Nordlys, før de dessverre røk ut i 1/16-finalen mot Øresund fra 
Sverige. 

Sesongen ble avsluttet i november med en svært prestisjefylt kamp mot Bagn IL senior der unggutta gikk 
seirende ut med 1-0 
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Her er laget samlet med supportere på Ekebergsletta. Laget i sorte bortelagsdrakter 

 

 

 

 

 
    

 

 

Fra skolen der G16 hadde base på Norway Cup

Etnedal/Bagn før kamp på NC
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Hjertestarter er nå plassert på veggen ved den nye garasjen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Årsmøte 21. mars 2023 Side 29 

 

  

Fra vår stand under frivillighetens dag i april 2022

Mikkel Lysne Johansen 
I Holmenkollen. Nr 5 av 140 startende

Kakefest på bruktbutikken
før jul 

Bulde fra bruktbutikken

Fra støping av nytt gulv på kjøkkenet på Fossvng
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Stolpejakten  
Vi arrangerte stolpejakten også i 2022. Samlet var det 150 stolper i kommunne fordelt på 4 kart. Bagn 
med omegn, Begnadalen, Ølnessæter og Hedalen. Total var det 6 personer som tok alle stolpene på 
kartene. Alle kart administreres via Bagn idrettslag sin løsning, men utsetting av stolper mm gjøres av 
Hedalen Idrettslag, Begnadalen idrettslag og Ølnessæter hyttevel.  

På karten Bagn med omegn (fra Leirskogen, Bygdesamlingen, Makalaus/Liaåsen, Juvkamsknatten og i og 
rundt Bagn) var det total 60 stolper. 

Noen harde fakta fra kartet “vårt” 

18 personer tok alle stolpene 

1465 personer har registrert en eller flere stolper på kartet 

11402 registreringer som gir snitt på 190 pr stolpe. Mest besøkt var stolpen på Valdrestunet  

Av de som har registrert kjønn er 37 % menn og 63 % Kvinner 

 

Flest er det naturlig nok fra Sør-Aurdal kommune, men det er registrert deltagere fra 111 forskjellige 
kommuner. Oslo Nord og Bærum har flest etter Sør-Aurdal. 

Bagn idrettslag er medlem i foreningen stolpejakten 

 

Bildet er fra stolpen som var plassert på den oppgarderte badeplassen ved Damtjern Liaåsen 
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Stolpe ved Bagn Bygdesamling

Dette er ved Brennatjernet

Stolpen ved Brødrene Dokken
Hadde mange besøk
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Facebook, instagram -  SoMe   
Bagn idrettslag har 1385 følgere på facebook og 493 på instagram 

Nettsidene bagn.no, Kongsvegtrippelen.no og bagnil.no eies7driftes av Bgan idrettslag. I tilegg 
facebooksidene Bagn idrettslag, Fossvang stadion, Stolpejakten Sør-Aurdal, Bagn treningsrom Sør-
Aurdalshallen og SAposten. Når det gjelder facebooksiden Saposten er den “lånt ut” til prosjektet mitt 
Sør-Aurdal 

Fordeling av publikum på facebooksiden til Bagn Idrettslag 

 
 

Spond styring av aktivitet og kommunikasjon i gruppene 
Bagn idrettslag bruker Spond til treninger, arrangementer og annet. Last ned appen for å hold e oversikt. 
Her er gruppekoder for noen av aktivitetene 

Hvordan blir jeg et medlem av en gruppe? 

Jeg har  gruppekode: (se under) 

• Last ned Spond-appen fra App Store eller Google Play (den er gratis!). 
• Register deg og opprett en profil i appen. 
• Trykk “Fyll inn kode”-knappen på “Gruppe”-menyen og følg instruksjonene. 

 

Allidrett    XXVYZ  

Fotball damer senior  PAXHJP  

Fotball herrer senior  UEKVM 

Håndball damer  YGOWC 

Volleyball   XICPP 

Innebandy   JPGXL 

Svømming   FQXDS 

Klatregruppa   EEDGK 

Ski – klubbrenn og skileik ZFRYF 

E-sport  GBVKK 
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I tillegg har de enkelte aldersbestemte lag/grupper sine spondkoder. Ta kontakt om det er noen du er på 
utkikk etter (steinar@bagnil.no) 

Noen spørsmål og svar om spond 

Er informasjonen min trygg hos Spond? 

Ja, det er den! Spond er fullstendig i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. Spond deler ikke 
informasjonen din med andre om det ikke er nødvendig for å utføre tjenesten eller om vi skulle bli pålagt 
det av lov, regulering eller rettsprosess. 
 

Kan jeg skjule kontaktinformasjonen min fra andre gruppemedlemmer? 

Ja, for å gjøre det kan du gå inn på gruppen, trykke “mer” > “kontaktinformasjon” og så velge “kun 
synlig for administratorer”. Dette er en innstilling per gruppe, så man kan gjemme informasjonen mens 
man fortsatt deler den med medlemmer i andre grupper.. 

Bygdekinoen 
 

Bygdekinoen hadde flere forestillinger i 2022. Her er de filmene som ble vist. Samlet på de ulike 
forestillingene i 2022 ble det solgt 291 billetter. Kinodager er lørdager som har vist seg å være en brukbar 
dag, - det kolliderer da ikke med andre arrangementer i hallen. Vi får tilgang på de helt nyeste filmene så 
fort de er ute i Norge. Best besøkte film i 2022 var Teddybjørnens jul. 

Filmer på kino i året som er gått 

Februar Snødronningen og Spider-Man: No Way Home 

Mars  Syng 2 og The batman 

April   Lange flate ballær 

Oktober  Mamma Mø finner hjem og Jentetur 

Desember Teddybjørnes Jul og Wakanda Forever 

 

Det er ikke mulig å mørklegge hallen når det blir lyst ute. Det er derfor ikke kino på den lyse delen av 

året.  Monica Juvkam har ordnet med kiosken og Erik, Mikael, Mikael, Martin og Magnus for å nevne 

noen, har bistått med rigging av kinolerret opp og ned. Det er noe styr med dukene som brukes, så det vil 

bli kjøpt inn duker som kun brukes på kino. (tilpassede lengder og faste punkt. Vi har fått eget lerret av 

bygdekinoen som brukes. Den nye popcornmaskinen er godt tatt imot og sikrer at vi kan servere popcorn 

av «kinokvalitet» 
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Slik ser overtrekksdressene fra Hummel ut

Sponsorlogoene som står på er:
Brødrene Dokken AS
Spar
Sparebank1 Hallingdal Valdres
FG- bygg AS
Valdresskigard
Kraftriket
Sporten Bagn

Slik ser kinolerret ut når det er satt opp.  
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Sak   9 - Behandle idrettslagets regnskap, - styrets økonomiske beretning.  
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Kommentar til avskrivning på anlegg i balansen  

 
(tabellen er fra årsmøtet 2022) 
Anleggene ble regnskapsmessig avsluttet i 2021 og spillemidler og momsrefusjon for anleggene er 
utbetalt.. Anleggene inkludert friidrettsanlegget skrives ned til en regnskapsmessig verdi på 2.000.000. 
Fridrettsanlegget (4x100m og lengde grop) ble ferdigstilt til en samlet kostnad på 1.652.000. Dette 
inkluderer tiltak mot spredning av granulat(mur) og lydanlegg som monteres våren 2023. Spillemidler på 
412.000 er utbetalt. Det gjenstår momsrefusjon på 320.455 som kommer i 2023. Revisjonsbekreftelse på 
anlegget som vedlegg 

 

Anleggene er bygd over flere år der første start var tilbake i 2017. Vi har i perioden gått fra manuelt 
regnskap, til Duett og nå i økonomiprogrammet Tripletex. Det er levert 7 separate regnskap som er 
godkjent av revisor og innlandet fylkeskommune. Regelverket er slik at disse skal holdes adskilt fra 
ordinært regnskap i idrettslaget. Det er ikke det samme å ha penger på konto som å ha det i asfalt, 
granulat, ryfossblokker, lysmaster, ballfangernett, gjerder, flomsikring, gressplen osv. Det gir etter styrets 
mening et riktig bilde å nedskrive anleggene noe som gjør at en får et regnskapsmessig underskudd i 
2022. 

Samlet har anleggene regnskapsmessig kostet 

Totalsum         12.700.000 kroner 

Momskompensasjon       2.400.000 kroner  ca. 19% 

Diverse tilskudd (Spb1 & DNB stiftelsene   430.000 kroner ca. 3,3% 

Kommunalt tilskudd      339.000 kroner ca. 2,6% 

Spillemidler        4.300.000 kroner ca. 33 %  

Egenkapital og dugnad         5.231.000 kroner ca. 41 % 

 

I tillegg kommer verdien av oppfylling, flomsikring, tilrettelegging og ekstra arbeid utført av Brødrene 
Dokken AS som har svært høy verdi. 
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Noteopplysninger      
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            

Styret i idrettslag mottar ingen godtgjørelse for sine verv. Lønn er for renhold samt godtgjørelse til 
trenere/instruktører i enkelte grupper/lag. Idrettslaget har ingen fast ansatte.                      

Note 2 Strømstøtte/energiutgifter 

Bagn idrettslag mottok i 2022 samlet 106.087 i strømstøtte. Dette utgjør ca. 1/3 av totale utgifter til strøm. Sør-
Aurdal energi har satt økt fastbeløpene vesentlig for oss og det medfører isolert sett en økning på minimum 20.000 
pr år uavhengig av strømforbruk i fastavgift for våre 5 påkoblingspunkt.  

Bagn idrettslag har spotavtale på sine strømavtaler og bruker Kraftriket som leverandør.        

Note 3 Andre engangstilskudd/gaver  

5.000 Tilskudd fra Kraftriket til J13 (pizza og sosialt) 

50.000  Sparebankstiftelsen DNB – Gamingutstyr  

600.000 Gjensidigestiftelsen .- Møteplass Fossvang. Her er tilskuddet utbetalt, men alle kostnader er ikke påløpt/betalt. Det 

er derfor periodisert med inntekt konto 3999 for utgifter som kommer i 2023.  

Sparebank1 Hallingdal Valdres støttes oss med innkjøp av 3v3 bane i 2022. (se bilde under fotballgruppa sin årsmelding) 

20.000 Sparebankstiftelsen Hallingdal – Gave til drift av idrettslaget  

6.000 Sparebankstiftelsen Hallingdal – Gave til kjøring av skiløyper (løypemaskinene) 

Note 4 Erstatning - Forsikring        

Summen inkluderer 3 forsikringsoppgjør som alle skyldes naturskade/vind.  

Det store teltet på Fossvang ble tatt av vinden og fikk store strukturelle skader slik at store deler av teltet ikke kan 
brukes. Vi fikk fullt oppgjør for teltet og fikk kjøpe tilbake restene. (med litt godvilje og reperasjoner vil ca halve teltet 
kunne benyttes dvs 9x9m) 

På Vangen ble 2 fotballmål knust av en svært stor gran.  

På Leirskogen fikk deler av lysløypa skader på stolper og lamper etter kraftig vind. Her vurderes det å bytte til LED 
lamper etter hvert. 

Note 5 Skyldige offentlige avgifter       

Merverdiavgift skyldig pr 31.12.2022        102.200 kr (er betalt 13. mars 2023)  

Note 6 Minnegaver         

Minnegave Arvid M Brustad 

Minnegave Trygve Olav Dokken 

Minnegave Kjell Storbråten 

Mottatte minnegaver føres i balansen og skal gå til noe konkret og helst varig innkjøp. Tidligere minnegaver har 
gått til stadionur, premieskap mm.  Det er innkjøpt hjertestarter m/skap som henger utenfor Fossvang. Her er det 
brukt av minnegaver.  

Note 7 Kostnad lokaler  

Vi leier lokaler i Storebruvegen 56 og Storebruvegen 79 samt ett lager i Fossvangbakkin. Vi leier Stavadalen for 
allidrett og bruker noe på leie i Valdres storhall. (tider/aktiviteter som ikke går på fri brukavtale)    

Note 8 Disponering av årets resultat       
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Årets resultat på kr – 1.855.540 dekkes av egenkapital. Resultater er sterkt påvirket av avskriving på ferdigstilte 
anlegg.  

 

Note 9 Anlegg under oppføring  

Prosjektering av lager/garasje og nytt Fossvangbygg er ført på konto 1131 i balansen. Garasjen er søkt spillemidler 
på inntil 700.000 og søknadsfrist momrefusjon er 1. desember 2023. Pga av utsettelser og ikke minst prisstigning 
vil garasjen bli betydelig dyrere enn først antatt. Garasjen bygges som erstatning for garasjen som måtte rives pga 
byggingen av Sør-Aurdalshallen. Herunder ligger også bergvarmebrønner og anlegg og betydelig med grunnarbeid 
og opppynting rundt anlegget.  

Ferdigstilte anlegg er flyttet til eget punkt. Numrene i benevnelsen er anleggsnummeret i anleggsregisteret. 

Note 10 Leverandørgjeld 

Dette er påløpte ikke betalte kostnader til bygging garasje ved årsskiftet på anlegg under oppføring.  

Disse er betalt nå. 

Note 11 Lån 

Rentebærende gjeld pr 01.01.2023 var på 2.301.000 i Spb1 Hallingdal Valdres med nominell rente 5,72%.  

Hjemmel for Fossvangbygget er ikke overført til Bagn Idrettslag fra Sør-Aurdal kommune. Dette har medført og 
medfører anstrengt og kostbar finansiering de siste år. Kommunen er godt kjent med dette, men viser ingen vilje til 
å gjennomføre inngått avtaler innen rimelig tid. 

Det er enighet om makeskiftet i mars 2023, - etter at det har vært i kommunestyret. Vi regner dermed med å kunne 
tilby pant i Fossvangbygget og garasjen noe som bedrer sikkerheten sett fra bankens side. Dette forventes løst i 
løpet av kort tid. Vi regner med å benytte overskuddslikviditet til nedbetaling på lån i løpet av året. Pt mars har vi 
3,22% på innskuddsmidler, så det er en besparelse på ca 2,5%.   

Note 11 Avskrivinger av bygninger/anlegg 

Regnskapene for 6 anleggene under oppføring ble avsluttet februar 2021.  

IB 01.01.2022 var på       4.285.109  

Årets avskrivning av anlegg  2.885.109 (ned) 

Føring 2968 Fossvang    600.000 (opp) 

Sum avskrivning        2.285.109 

UB 31.12.2022 Idrettsanlegg       2.000.000 

 

Følgende anlegg føres nå ned til en samlet verdi av 2.000.000 i balansen.  

Tursti, Isanlegg/pumpehus, treningsflate kunstgress, Kunstgressbane 11er, 5er baner gress, 7er bane gress, 
delanlegg fridrett (avsluttet og godkjent i 2022) 

IB  

Steinar Skjerve   Morten Bellika Johansen  Anne Cathrine Dyve  
 (sign.)    (sign.)          (sign.)  
  

 

 

 

 Tore Skjerve      Karsten Øyhus     Solfrid Olmhus    Oddvin Sørbøen 

             (sign.)         (sign.)   (si  
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Sak 10 - Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets 
regnskap. 
 

 

Sak 11 - Behandle forslag og innkomne saker. 
 

         Frist for å sende inn saker til årsmøtet var 7. mars 2023. 

 
 

Sak 12 -  Makeskiftavtalen mellom Sør-Aurdal kommune og Bagn idrettslag. 
Orientering om endelig avtale. Avtalen ligger som vedlegg bakerst i dette dokumentet. 

                         

Sak 13 - Fastsette medlemskontingent for 2024 
 

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. 

 

Styret foreslår at kontingenten er uforandret. 
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Sak 14 - Vedta idrettslagets handlingsplaner og budsjett for 2023: 

 

Handlingsplan for anleggsansvarlig Bagn IL 2023 

 

 

Til info:  

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: 

1. Ballnett mot Begna settes opp.  
2. Inngjerding av kunstgressbanen fullføres. 
3. Granulatrister i kjøreporter og gangporter. 
4. Lydanlegg monteres. Resultattavle henges opp på 11-banen.   
5. Mål til gressbanene settes i stand.  
6. FRISBEEGOLF: Sette ut 2 kurver og 2 plattformer. Lage kart og oversikter for oppheng.  
7. SANDVOLLEYBALLBANE: Etablere sandvolleyballbane mellom 7er-bane og gresslette.  

 

Fossvangbygget:  

Videre prosjektering og planlegging av klubbhus.  

Ferdigstille garasjebygg, «innredning» og noe utvendig.  

Ellers så må Fossvangbygget oppe ryddes og klargjøres for riving.  

 

Drift/vedlikehold Fossvang:  

- DES-JAN-FEB-MARS: Skøytebanen holdes i drift så lenge som mulig.  
- APRIL: Service på traktor 
- APRIL: Engasjere banemester for vedlikehold av kunstgressbanene og søppeltømming.  
- MAI: Sykkelcrossløypa: sprøyte mot ugress 
- MAI-OKT: Vedlikehold kunstgressbaner, gressbaner 
- OKT: Service på gressklipper 
- NOV: Rydding av mål og utstyr. 
- NOV: Gjøre klart utstyr for islegging og brøyting av skøytebane 

 

VANGEN: Jevnlig klipping av gress, og slådding av sandvolleyballbane.  

 

LEIRSKOGEN:  

- Rydding av løypetrase, gjøre traseen bredere.  
- Sesongvedlikehold på tråkkemaskinen.  
- Lyspunkter: kjøpe inn nye + bytte ut ødelagte.  
- Forhandle frem ny driftsavtale med grunneierne. 

 

HAUGAKOLLEN: 

- Sesongvedlikehold på tråkkemaskinen.  
- Fortsette rydding/kvisting av området. 
- Ny inngjerding av Haugakollen.  
- FRISBEEGOLF: Rydde skog for å gjøre plass til frisbeegolf. Sette ut kurver og plattformer. Lage kart og oversikter 

for oppheng.  
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TRENINGSROM:  

- Smøring og vedlikehold av apparater.  
- Vurdere innkjøp av utstyr for å erstatte eksisterende.  

 

SYKKEL:  

- Rydde omlegging av Kongsvegritt-traseen. 
- Rydde og utvide eksisterende stier. 

 

ADMINISTRASJON:  

- Detaljplanlegge årshjul for anleggsansvarlig 
- Lage årsmelding for 2023, samt handlingsplan og budsjett for 2024. 
- Søke utstyrsmidler for diverse innkjøpt utstyr februar 2024. 
- Planlegge eventuelle tippemiddelsøknader for 2024 (klubbhus) 

 

  

Handlingsplan 2023 Bagn IL sykkel 
 

Arrangement: 

Det kan vurderes å gjennomføre barnerittet Sankthansrittet lørdag 24.juni 2023 (evt. lørdag 17.juni) på Fossvang.  

 

 

Kongsvegrittet skal arrangeres lørdag 12.august 2023. 

Vi fortsetter med Bøven som base og nesten samme løypetrasé. Det må gjøres endring på strekning Sangevatnet-
Meitebekksæter. Her må løypa legges om.  

Løypa må også ryddes og kvistes i noen stiparti.  

 

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.  

Det skal innføres elektronisk tidtaking med eq-timing.   

Hjemmeside må forbedres med nye kart, flere oppdateringer.  

 

 

Aktivitet: 

Det kan arbeides med å etablere spinning i Sør-Aurdals hallen. Vi har flere gode spinningsykler men mangler instruktør.  

Det er ikke planlagt organiserte treninger hverken for barn, unge eller voksne sesongen 2023.  

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

Morten Bellika Johansen 

 

 

Det var en betydelig oppgradering av uteområdet når vi fikk hevet plassen med Ryfossblokk og asfaltert 
rundt kiosken.  
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Brødrene Dokken AS er en svært viktig støttespiller for Bagn idrettslag både i daglig drift, men ikke 
minst i forhold til anleggsutbyggingen på Fossvang. 

 

 

 

  

Bildet viser området forann kiosken etter asfaltering. Muren til venstre fungerer som barriere for granult

Gjerde blir satt opp i 2023
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Bagn idrettslag - budsjett 2023 – anleggsprogram 
 

Budsjettet står i kolonnen helt til høyre på regnskapet fra sak 9 (side 39, 40 og 41) 
 

Budsjettet for 2023 er satt opp med forutsetning om fortsatt drift.  
For 2022 var det betydelig høyere energikostnader, for 2023 regner vi med fortsatt høye energipriser, 
men deler av dette blir kompensert med strømstøtteordninger. Økt bruk av Fossvang vil føre til økte 
drift og vedlikeholdskostnader. Budsjettet er lagt inn på hele idrettslaget. Regnskapet blir ført på 
grupper slik at en kan ta ut for den enkelte gruppe, prosjekt med mer om ønskelig. 
 
Det er ikke satt opp detaljert budsjett for de enkelte gruppene. Bagn idrettslag budsjetterer forsiktig 
med overskudd på kr. 7000.-  i 2023. Ut fra tidligere år så budsjetter vi forsiktig på inntektssiden og 
normalt+ på utgiftssiden. Så vi bør ved godt inntektsbringende arbeid og god kostnadskontroll kunne 
bygge opp igjen likvider gjennom 2023.   
Det er budsjettert med ferdigstillelse av mindre arbeider ute på Fossvang, samt vedlikehold og 
endringer på Fossvangbygget. For Fossvangbygget er det spesielt nytt kjøkken og ventilasjon av større 
prosjekter.  Momsrefusjon, spillemidler på anlegg som er bygd og oppgjør etter avtalen med 
kommunen, vil bedre likviditeten, men påvirker ikke det regnskapsmessige resultatet da det 
balanseføres.   Økte renter, energipriser og generell prisøkning kan bli en utfordring for oss som for alle 
andre.  Vi ønsker fortsatt å kunne tilby aktivitet for alle til en lav kostnad for den enkelte.   

 

Anleggsprogram - overordnet 
Anlegg som er under planlegging og søkt spillemidler 

Garasje/lager   Ordinært anlegg Søkt 

Sandvolleyballbane  Nærmiljøanlegg  Søkt og godkjent 

Klatresopp   Nærmiljøanlegg Søkt og godtkjent 

Aktivitetssal/Fossvang  Ordinært anlegg  Søkt 

Fossvangbygget er i prosess, men vi har ingen søknader inne bortsett fra aktivitetssal.   

Finansiering av bygget.  

Kommunen har ikke overholdt avtalen om overskjøting så vi har ikke finansiering. Utsettelsene dette har 
medført sammen med prisstigning gjør at det blir relativt krevende å gjennomføre. Det gjør også at vi 
ikke kommer inn i “køa” for spillemidler med dette anlegget  

Lysløypa på Leirskogen må det lages ny avtale og det bør byttes armaturer med mer. Potensiell søknad 
om spillemidler høsten 2023 

 

Potensielle anlegg som blitt diskutert og drøftet og ligger i kommunalt  planverk 2022-2025. Anleggene 
må ligge i kommunal plan for å kunne realisert med spillemidler.   

Ordinære anlegg 

Fossvang idrettshus 

Turkart – Bagn Vestås og Bagn sentrum 

Turveier, - løyper og stier Bagn Vestås/Stavadalen + Bagn sentrum og omegn 

Dagsturhytte i nærheten av Bagn 

(Side 35, 36 og 37)
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Lysanlegg Stavadalen skisenter, Leirskogen og Haugakollen (oppdatering Led belysning) 

Fossvang Skatepark 

Nærmiljanlegg  

Tuftepark  

Frisbeegolfbane,  

Turvei/tursti Elvelangs i Bagn  

BMX/offroad/trick/ferdighetsløype/pumptrack,  

Rehabilitering av ballbingen 

Skatepark, skateboard/rullebrettbane. Faste utendørs bordtennisbord 

 

 

Sak 15 - Behandle Bagn idrettslag’s organisasjonsplan. 
Organisasjonsplanen oppdateres etter vedtak på årsmøtet. 

 

 

Sak 16 - Valg 

Forslag på tillitsvalgte legges frem på årsmøtet. 
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Vedlegg: Revisjonsrapport delanlegg friidrett 
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Vedlegg:  Kart over tomtejusteringer Fossvang.  
 

Tomt til Sør-Aurdalshallen ble overført til kommunen i 2018. 
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Vedlegg: Makeskifteavtale slik den er forhandlet mars 2023
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Vedlegg: Kart over arealet som kommunen plikter å drifte vedlikeholde  
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Vedlegg: Kopi avtale om overtagelse av Fossvangbygget 2018 

 
  



  

 

Årsmøte 21. mars 2023 Side 56 

 

 

 
 

 

 

 

 




