
 
 
 
 
Årsberetning for 2019 
 
Styret 
Styret i ØIL har i 2019 bestått av: 
 
Øystein Refseth styreleder

 
Roy Gunnerød nestleder 
Anette Bruvik Sinnes sekretær 
Dan-Eldar Lunde kasserer 
Ivar Saga Trane styremedlem 
Knud Jonassen styremedlem  
Eileen Høyvik varamedlem 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Avdelingsledere: 
Ivar Saga Trane fotball 
Knud jonassen
Turn/Minimix/Allidrett 
 
 
Valgkomite:  
Lars Gaute Østebø 
Lars Gravdal 
Tom Heine Tysse 
Torger Gimre (vara) 
 

Styremøter 
Det har blitt avholdt 6 styremøter i 2019. Styret har vært fulltallig eller tilnærmet fulltallig på 
samtlige styremøter og har hatt mange gode diskusjoner. Styremøtene har i stor grad vært 
fokusert omkring ordinær drift.. Idrettslaget hadde merket betydelig oppgang i medlemmer. I 
løpet av 2019 har flere voksne kommet til for å etablere lag eller andre aktiviteter. I tillegg har 
ØIL startet opp med 1-4 klasse turn som har stor oppslutning. Det er nå større aktivitet enn 
forventet på forrige årsmøte og ØIL har et bra mangfold av aktiviteter. Styret har fortsatt 
årsmøtets ønske om å fokusere på å være et samlingspunkt for idrettslig aktivitet for barn på 
Bjørnøy, Roaldsøy og Ormøy. Dette har bl.a- resultert i at innebandy (barn) gikk ut av 
idrettslaget før 2018/19 sesongen startet. Det har kommet til noen voksne mosjonister. Det er 
gledelig å se og styret ønsker å videreutvikle dette i 2020. 
 
Administrasjon 
Styret vil oppfordre alle medlemmer til å benytte seg av våre samarbeidspartnere. På Sport1 i 
Hundvågkrossen får medlemmene gode rabatter og idrettslaget får fordeler etter hvor aktivt 
medlemmer har benyttet Sport1.  
 
Hjemmesiden fungerer bra som oppslagsverk, men brukes i liten grad til kommunikasjon. Der 
brukes Medlemsnett, mailgrupper i lagene, Facebook eller andre sosiale medier.  
 
Administrasjonen av medlemmer gjennom bruk av Medlemsnett fungerer bra. Det er 
gjennomgående høy kvalitet og korrekt bruk av Medlemsnett fra de fleste lagledere. 
 
Medlemmer 
Medlemstallet har stabilisert seg fra det dramatiske fallet i 2016/17 og man kan se at nye 
aktiviteter gjør at medlemstallet nå er på vei oppover. 
 
Det er fortsatt mange utøvere som deltar i flere av idrettslagets aktiviteter og styret vil se på 
muligheten for å samordne dette på en slik måte at alle elever på Roaldsøy skole ønsker å delta 
i ØIL. Disse medlemmene telles naturligvis bare én gang, men betyr at aktiviteten i idrettslaget 



er høyere enn medlemstallet skulle tilsi. Trivelige lagledere, et stadig fokus på miljø og 
inkludering, og lav kontingent er faktorer som skaper inkludering, trivsel og et trygt idrettsmiljø.  
 
Grasrotandelen 
I 2019 har ØIL mottatt kr. 30.483 (kr. 38 796 i 2018) fra Norsk Tippings Grasrotandelen. Styret 
takker alle tippere som har satt opp Øyane IL som Grasrotmottaker og oppfordrer alle som har 
anledning om å legge ØIL til som Grasrotandelmottaker. Dette koster deg som tippespiller hos 
Norsk Tipping ingenting, men gir en flott inntekt til idrettslaget.  
 
Laglederfest 
Laglederfesten er nå utsatt og vil bli avholdt senere i 2020. 
 
17. mai 
I 2019 ble 17. mai arrangementet overdratt til FAU på Roaldsøy skole. Dette vil vedvare 
fremover. 
 
Felles sommeravslutning for skole, skolekorps og idrettslag 
Årets felles sommeravslutning ble arrangert av ØIL. Underholdningsinnslagene var varierte med 
bidrag fra skole, skolekorps og idrettslag. Mot slutten av arrangementet ble det holdt utlodning. 
Det ble nok en gang en flott avslutning av skoleåret og en fin markering for idrettslaget. Dette er 
en god tradisjon som styret gjerne vil fortsette med fremover. 
 
Øyabuå 
Buå har vært åpen på stort sett alle hjemmekamper på SR-Bank banen i 2019, men det må 
påpekes at det ikke har vært så mange kamper på grunn av få lag. Lagledere og medlemmer av 
styret har mottatt flere positive tilbakemeldinger på åpen kiosk fra besøkende lag. Styret håper 
kiosktilbudet blir like godt ivaretatt i 2020 og ønsker å legge til rette for sunne alternativer og 
gratis kaffe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning – Økonomi 
Idrettslagets økonomi er tilfredsstillende på tross av at regnskapet for 2019 viser et underskudd 
på 11 700kr, dette er et styrt underskudd i henhold til budsjett.  
 
Idrettslaget har bankinnskudd på kr. 748 140,- per 31.12.2019 (765 185,- per 31.12.2018), 
likviditeten i idrettslaget er således god. 
 

 
 

 
Klubben har tatt i bruk Spond som medlemsregister i 2019. Alle registrerte medlemmer har 
betalt kontingent for skoleåret 2019/2020.  
 
Idrettslaget drives på dugnad av frivillige som legger ned et betydelig antall timer av sin fritid. 
Kostnadene i de fleste avdelingene er således moderate. 
  
Dan-Eldar Lunde, Kasserer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning - Arrangementer 
Den nye modellen med prosjektbaserte arrangementer har fungert bra. Nestleder har et 
koordinerende ansvar for idrettslagets overordnede arrangementer, mens hver avdeling avvikler 
sine egne arrangementer. Organiseringen fremgår for øvrig av ØILs oppdaterte 
organisasjonsplan. Foreldre i Øyane IL har også i år vært svært positive til å bidra med hjelp! 
Arrangementer gjennom året har blant annet inkludert , sommeravslutning, fotballavslutning, 
Øyabuå og årsfest for lagledere. 
 
Styret v/ nestleder 
oooOOOoooOOOoooOOOoooOOOoooOOOooo 
 
Årsberetning - Fotball 
Fotballsesongen ble avsluttet høsten 2019. Fotballgruppen i ØIL har i 2019 sesongen bestått av 
2 lag. Øyane gutter 2012 (6 år, 1 klasse), Øyane jenter 2011/2012 (7 år fra 2 klasse og 8 år fra 3 
klasse). Fotballgruppen gjennomførte en flott avslutningsfest for sesongen på Huset Strandheim 
på Roaldsøy med pølser, brus og loddsalg, samt mange fine ord fra trenere til spillerne ved 
utdelingen av diplom og medaljer. 
 
Hvert lag har deltatt i RFK sitt serieoppsett, samt turneringer. Dette er også planen for 2020 å 
fortsette med. Det har vært stor aktivitet gjennom hele sesongen med ivrige barn og flinke 
foreldre til å støtte opp om dem. Det er helt nødvendig med innsatsen som legges ned fra 
foreldre i både trener roller, oppmenn, samt sjåfører til å kjøre til og fra kamper i distriktet.  
Aktiviteten har samler rundt 30-40 barn hver uke.  
 
Jeg vil på vegne av styret i ØIL takke alle foreldre for innsatsen og rette en spesiell takk til 
laglederne: 
 

- Øyane gutter 2012: Snorre Grønningsæter (trener), Odd Tore Gudmestad (trener) og 
Marianne Gimre Kristensen (oppmann) 

- Øyane jenter 2011/2012: Morten Bue (trener), Arve Hadland (trener) og Anette Bruvik 
Sinnes (oppmann) 

 
Vi hadde ikke greid det uten dere. Tusen Takk! 
 
Ivar Saga Trane, Leder Fotballavdelingen 
oooOOOoooOOOoooOOOoooOOOoooOOOooo 
 
 
 
Årsberetning – Håndball 
For sesongen som avsluttet våren 2017 besto håndballavdelingen av en minihåndballavdeling 
(1-3. klasse) som trente og spilte for HHK i henhold til samarbeidsavtale med Hundvåg HK, ett 
felles lag for barn født 2008/2007, ett felles lag for gutter født 2007/2006, ett jentelag for 2006, 
ett jentelag for 2005 og ett guttelag for 2004. 
 
Etter sesongen har alle lag med unntak av 2008 gått over til HHK. Samarbeidsavtalen 
vedrørende 1-3. klasse fortsetter. Det har vist seg utfordrende å beholde lagene når de går over 
til spill på stor bane og styret har inngått en samarbeidsavtale med Hundvåg HK om at ØIL 
Håndball skal være en «rekrutteringsklubb» for HHK for barn bosatt på Bjørnøy, Roaldsøy og 
Ormøy. I praksis betyr dette at ØIL fremover kun vil ha minihåndball (1-3 kl.). ØIL hadde 4. 
klasse lag ut sesongen 2017/2018.  
 



Årsberetning - Minimix 
Minimix for barn mellom 3-5 år er en ukentlig aktivitetstime til stor glede for barn under 
skolepliktig alder. Sesongen 2019 ble en like stor suksess som året før med en gjennomsnittlig 
oppmøte på ca 15-20 på hver samling. Dette antallet er maksimalt av hva som praktisk lar seg 
gjennomføre i gymsalen. Det er også venteliste for barn som ønsker å delta på minimix. Inger 
Lise er alene om trenerrollen fra høsten 2019, men har fått hjelp av foreldre på treningene. Vi 
ønsker foreldre som har lyst å delta som trenere hjertelig velkommen. 
 
Jeg vil på vegne av styret i ØIL rette en stor takk til laglederne Anna Risholm og Inger Lise 
Jonassen, og til hjelpetrener Anita Sunde for innsatsen de legger ned i minimixen. 
 
 
Knud Jonassen - Styret 
oooOOOoooOOOoooOOOoooOOOoooOOOooo 
 
 
Årsberetning - Allidrett 
Allidrett er en  aktivitet for barn i alderen 5-7 år i gymsalen. Vi har kjørt Allidretten ukentlige 
treninger hver onsdag fra 17-18. Allidretten har som fokus på å samle barn til allsidig aktivitet 
uten for mye spissing mot en enkelt idrett eller aktivitet. I løpet av året har det vært treninger 
med, innefotball, hinderløyper, trampoline, landhockey, kanonball og turn. Ved sesongavslutning 
før sommeren ble det en liten markering av innstatsen og utdeling av premie til de som har 
deltatt. Allidretten er en populær aktivitet som samler rundt 10-17 barn hver uke. 
I løpet av høsten har vi kjøpt inn nytt lydanlegg som er plassert i gymsalen. Dette gir mye glede 
og fart i treningene både for allidrett og minimix.  
 
Jeg vil på vegne av styret i ØIL rette en stor takk til laglederne Kenneth Rosbach og Dan Eldar 
Lunde  for engasjementet de viser for allidretten . I tillegg vil jeg takke foreldre som stiller opp og 
hjelper til på treningene. 
 
Knud Jonassen - Styret 
oooOOOoooOOOoooOOOoooOOOoooOOOooo 
 
 
 
Årsberetning - Turn 
Turnen er et tilbud for barn i 1. - 4 klasse som har ukentlig trening hver onsdag fra 18-19:30. 
Dette er et populært tilbud drevet av hovedtrener Tone Bergsagel.  
I løpet av året har idrettslaget kjøpt inn en ny 12 meters AirTrack som er flittig brukt av 
turngjengen. På siste trening før jul hadde Tone invitert Johann Skattkjær Bråten som har 
representert Norge i Junior-EM til stor glede og motivasjon for barna.  
 
Jeg vil på vegne av styret i ØIL rette en stor takk til lagleder Tone Bergsagel og hjelpetrenere 
Elisabeth Johnsen Lunde, Henriette Refseth, Pål Gimre Kristensen og Ivan Bråten  for 
engasjementet de viser for idrettslaget og turnen. 
 
 
Knud Jonassen - Styret 
oooOOOoooOOOoooOOOoooOOOoooOOOooo 
 
 
 
 



for Styret i Øyane Idrettslag 
Roaldsøy, 18.02.2019 
 
 
Øystein Refseth 
styreleder 
 
 



 








