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ÅRSMØTE 

Onsdag 7.mars 2018 kl.18:00 
på Imåshuset 

Forslag til dagsorden: 

1. Åpning, velkommen 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokollen 

4. Behandle årsmelding for Imås IL og gruppene, se sidene 8-35 

5. Behandle revidert regnskap for Imås IL og gruppene, se side 36 

6. Innkomne saker: 
      a -  Fastsetting av økonomisk ramme for tildeling til gruppene 
      b -  Fordeling av bingoinntekter og grasrotandel for 2018 
       c -  Fullmakt til å oppnevne representanter til diverse møter 
  d – Fordeling av sponsorpenger fra Sparebanken Sør 2018 

       e –  Fullmakt til forhandling om bygging av 9’er bane i Holla 
  f -   Fullmakt til forhandling om leieavtale med Imenes SKytterlag 
   

7. Fastsetting av kontingent gjeldene f.o.m 2019 
  
 8. Behandle budsjett for Imås IL og gruppene, se side 40 
  
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og gruppestyrene, se side 44 
    
 10. Valg, se side 46 

  Eventuelt. 
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SAK 4 ÅRSMELDING FRA STYRET OG GRUPPENE 
  
  Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding og gruppenes årsmeldinger for 2017. 

SAK 5 REVIDERT REGNSKAP FOR IMÅS IL, GRUPPENE, 
  BANE- OG HALLKOMITE 
  
  Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner idrettslagets og gruppenes regnskaper for 2017. 

SAK 6 INNKOMNE SAKER 

a)      Fastsetting av økonomisk ramme for tildeling til gruppene 

Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 

Årsmøtet fastsetter rammen for tildeling til gruppene i 2018 til kr 40 000. 
Styret får fullmakt til å fastsette et ytterligere rammebeløp til fordeling på et 
senere tidspunkt, hvis økonomien tillater det. Fordelingsnøkkel vedtatt av 
årsmøtet 15.02.06 brukes. 
Denne fordelingen av kr 40 000,- til gruppene fjernes fra og med 2019 

b) Fordeling av bingoinntekter og grasrotandelen for 2018. 
  
Bingospill og grasrotandel har i 2017 innbrakt kr.242 942,- til Imås IL, hhv 
bingo kr. 68 679,- og grasrot kr. 174 263,- 
Totalt en positiv inntektsøkning fra i fjor, bingo har hatt en negativ utvikling 
mens grasrotandel har økt med kr. 35 000 siden i fjor. 
Overskuddet av bingo og grasrotmidler utdeles for øvrig 2 ganger pr. år,  
senest 30/6 og innen 31/12. 
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  Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 

Fordeling av bingoinntekter og grasrotandelen fra 2017 fordeles etter følgende 
fordelingsnøkkel: 

35% til fotballgruppa 
20% til hovedstyrets disposisjon 
10% til skigruppa 
10% til boxing 
10% til badminton 
 5 % til håndball 
 5 % til orientering 
 5% til all-aktivitet 

Pengene fordeles senest 30/6 og innen 31/12 

Bane og hall er redusert fra 5 % til 0 % 
Fotballgruppa er økt fra 30% til 35 % 

c) Fullmakt til å oppnevne representanter til diverse møter. 
  
  Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir HS fullmakt til å oppnevne representanter til møter i 
Grimstad Idrettsråd og til andre møter/idretts-ting

d) Fordeling av sponsorpenger fra Sparebanken Sør 2018 

Årsmøte godkjente i 2012 en 3-årig avtale med Sparebanken Sør som 
hovedsponsor for Imås IL. Denne avtalen ble reforhandlet og forlenget i 3 nye 
år, 2015-2017. Totalrammen var da kr 240000,- 
Nå er avtalen igjen forlenget for en periode på 3 nye år. 2018-2020 
Totalrammen er nå kr 330 000,- hvor kr 120 000,- er gitt i gave og kr 210 000,- 
faktureres med kr 70 000,- pr år for 2018,2019 og 2020 
Fordeling av disse pengene bør komme alle gruppene til gode, men samtidig 
gjenspeile aktiviteten i gruppen. Flere av gruppene våre har pr dd stabil og god 
økonomi, mens andre har gjort store investeringer og har behov for ekstra 
midler. Behovet vil variere fra år til år.   

HS fremmer følgende forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir HS fullmakt til å fordele sponsorpenger fra Sparebanken Sør for 
2018. Fordelingen skal gjenspeile aktivitet i gruppene, samt behov for midler.  
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e)  Fullmakt til forhandling om bygging av 9’er bane i Holla 

Imås har fått tillatelse til å fylle Holla med stein og heve den opp til nivå med 
Fylkesveien. Vi har også fått idrettsfunksjonell godkjenning for bygging av 
9’er bane her. I denne sammenheng er vi i dialog med PS Anlegg AS om 
opparbeidelse av tomta, samt salg av areal. 
Alf Morten Kaupang redegjør mer for saken. 

Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 

Årsmøte gir HS fullmakt til å forhandle frem en avtale om bygging av 
9’er bane i Holla, samt salg av resterende areal. 

   
f)  Fullmakt til forhandling om leieavtale med Imenes Skytterlag 

Imenes Skytterlag og Imås er igjen i dialog angående leieavtale av deler av den 
gamle gymsalen. Planen er å bygge den om med etasjeskille, slik at det blir 15 
meters skyte-hall oppe og kampsport-hall nede.  
Imenes betaler Imås en engangssum på kr 350 000,- og en månedlig leie på kr 
1500,- Alle kostnader i forbindelse med ombyggingen dekkes av Imenes i sin 
helhet. Alle driftsutgifter tilknyttet gymsalen vil bli delt 50/50 mellom 
klubbene.  
Kasserer Steffen Syvertsen redegjør mer for saken. 

Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 

Årsmøte gir HS fullmakt til å forhandle frem en avtale med Imenes 
Skytterlag. 

SAK 7 FASTSETTE KONTINGENT FOR 2019. 

  Kontingentsatsene ble i 2008 justert til følgende satser: 
  Familie kr. 750 
  Senior   kr. 400 f.o.m kalenderåret man fyller 19 år 
  Junior  kr. 250 for barn/jr t.o.m fylte 18 år 

For å inngå i familiekontingenten, må alle medlemmene ha samme 
bostedsadresse (innmeldt i folkeregisteret) og barna ikke være eldre enn 19 år. 
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Hovedstyret fremmer følgende forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar å ikke endre kontingentsatsene i 2019.   

   

SAK 8 BUDSJETT FOR 2018, STYRET OG GRUPPENE 
  
  Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner de fremlagte budsjettforslag for 2018. 

SAK 9 BEHANDLE IDRETTSLAGETS ORGANISASJONSPLAN 
  OG GRUPPESTYRER 
  
  Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner at Imås IL har følgende undergrupper i laget: 
Barneidrett,UH All Aktivitet, bordtennis, fotball, håndball, orientering, 
badminton, boxing og ski. I tillegg har vi seniorgruppe og Bane-og Hallkomite 
som oppnevnes av styret.. 
De fremlagte forslag på nye gruppestyrer godkjennes.  
Hovedstyret får fullmakt til å oppnevne representanter der hvor gruppestyrene 
ikke er fulltallig 

SAK 10 VALG 

EVENTUELT.
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ÅRSMELDING FOR STYRET OG GRUPPENE  
2017 

       

1. Hovedstyret           

        
2. Bane og Hall komite           

3. Barneidrett          
    

4. Orientering  

           
5. Fotball         

6. Tilrettelagt fotball  
       

7. Håndball          
     

8. UH håndball 
       

9. Ski 
          

10. All-aktivitet         

11. Bordtennis          

12. Boxing 

13. Badminton 
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MEDLEMMER.
Det ble 31.12.2017 registrert 640 medlemmer i Imås IL. Dette er en oppgang i forhold til i fjor. 

Medlemmene fordelte seg slik på gruppene: 

• Bordtennis     11 
• Barneidrett      28 
• Fotball                   348 
• Håndball     62 
• Orientering     54 
• Ski     43 
• Aktivitetsgruppa    24 
• Badminton    39 
• Boxing     31 

MØTER, STYRETS ARBEID.
Styret har i året 2017 avholdt 10 ordinære styremøter. Det har vært i underkant av 80 saker på sakslista. I tillegg 
har vi hatt et ekstraordinært årsmøte. 

Representasjon: 

• Sissel Flottorp, Åshild Terjesen og Marianne Tønnessen representerte Imås på årsmøtet til Grimstad 
Idrettsråd 14.mars i Naturmurhallen. Marianne var ordstyrer. 

• Årets Imås-dagen ble arrangert 24.august. Her var fotball-, ski-, orienterings- badminton, boxing og 
håndballgruppen representert med forskjellige aktiviteter for de som møtte opp.  

• Sissel Flottorp og Anita Olsen deltok på åpningsfesten til Sparebanken Sør Amfi Grimstad fredag den 
15.september.  

• Leder i HS representerte Imås på det årlige bingomøtet 22.sept på Sør Amfi i Arendal. 

ØKONOMI   
Lagets økonomi er meget velordnet.  

• Imås IL får fortsatt utbytte av bingospillet på Stoa.  
• Vi mottar også en forholdsvis god Grasrotandel, og fra 2018 har den økt fra 5% til 7%. Her er det mye å 

hente. 
• Imås IL har inngått avtale med UFF om plassering av to klescontainere ved klubbhuset. For hver kilo tøy 

mottar vi kr 1. Beløpet utbetales to ganger i året, november og mai.  

ANLEGG 

Lysløypa.   
Lysløypa på Dømmesmoen er i meget bra forfatning, sommer som vinter, og den blir godt brukt. Det er blitt 
arrangert både terrengløp, orienteringsløp og skirenn i lysløypa i løpet av året. 
Løypekjørerne gjør en fantastisk jobb! 

Bane- og hallkomite. 
Se egen årsmelding. 

IFO 
Se egen årsmelding.  

Klubbhuset. 
Det er bestemt at klubbhuset inn til videre kun skal leies ut til styremedlemmer, trenere og andre som driver med 
dugnadsarbeid for klubben.  
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SPORTSLIGE AKTIVITETER 
Se gruppenes årsmeldinger. 

MEDLEMSREGISTRERING. 
Imås bruker datasystemet KlubbAdmin. Medlemskontingenten er nå overtatt av Trine i IFO i håp om å få bedre 
rutiner på oppdateringer og utsendelse av kontingenten.  

ANDRE AKTIVITETER 

• HS reiste til Escape-room og middag i forbindelse med teambuilding pga nytt styre. 
• Imås deltok i Borgertoget 17.mai. 
• HS arrangerte Halloween-disco den 27. Oktober. Kjempestor suksess☺
• HS arrangerte høstfest for styremedlemmer, æresmedlemmer og IFO ansatte.. Det ble servert mat og 

drikke. Ca 30 møtte. Åshild hadde laget quiz. Det var en flott kveld.  
• HS deltok den 4.november ved Idrettsgalla Sør i Kristiansand. 

  

PRIORITERTE OPPGAVER/TILTAK SOM ER PLANLAGT FOR 2018.  

Imås er igjen i dialog om at Imenes Skytterlag - dette skal jobbes videre med i 2018.  

Organisasjon
Laget må fortsatt ha klubbens verdier i fokus: 

Godt miljø 
Klubb for alle 
Allsidighet 
Kvalitet 
Synlighet 

Trenere og ledere på alle nivå skal bevisstgjøres, slik at vi alle er gode rollemodeller for barn og ungdommer som 
deltar i våre aktiviteter. 

Alle som trener barn/ungdom opp til 18 år må ha politiattest. 
Det er nestleder som har ansvaret for at gruppelederne følger dette opp.  

Markedsføring 
Det er fremdeles en del arbeid som gjenstår på nettsiden. Trine i IFO har overtatt ansvaret til Imås sin nettside i 
samarbeid med gruppelederne.  
HS vil arbeide videre med å øke medlemsmassen i 2018.  

Styret vil takke alle ledere, trenere, medlemmer og andre 
samarbeidspartnere for innsatsen i 2017, ønske lykke til med det videre 
arbeid i 2018. 
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2. ÅRSMELDING IMÅS BANE- OG HALLKOMITE 2017 
Året 2017 har vært preget av at Naturmurhallen er ferdigstilt sammen med Agder Økonomi Løkka. 
Banekomiteen har leid inn Arild Floer Evensen som driftsleder med ansvar for den daglige drift av anleggene og 
bindeledd mellom Imås og leietakerne. Dette har vært avgjørende for at driften av alle anleggene våre har fremstått 
som PROFF. 
Sommeren 2017 ble også "gamle" gymsalen en del av Imås’ eiendom og innredet til å huse kampsport fra Imås 
Boxing og Grimstad Kickboksing. 
 Alle de nye anleggene våre og driften av IFO med 50-60 barn krever at parkeringsplasser og rømningsveier også 
må brøytes. Dette har også krevd at Bane- og hallkomiteen har hatt behov av å lease ny traktor med tilhørende fres 
og skjær med en avtale på 5 år.  
Kompakt-traktor med skjær, fres og slådd er nå nedbetalt og Imås sin eiendom. 
Høy aktivitet sportslig det gjør det utfordrende for bane- og hallkomiteen og dets vedlikehold av anleggene.  
Vinteren 2016/2017 var heldigvis relativt snøfattig, men brøyte-mannskapene har erfart at innvesteringene i nytt 
utstyr har vært riktige.  
Erfaringene fra tidligere vintre har gjort til at vi nå ikke brøyter baner før værmeldingen tilsier at det er 
hensiktsmessig.  
Ps Anlegg Arena har fått utført service fra Unisport og etterfylt 10 000 kg gummikuler. Unisport har også laget en 
tilstandsrapport som sier at banen er en suksess og bærer preg av dette.  
Bane-og hallkomiteen har i 2017 anskaffet kioskvogn og testperiode med åpen kiosk 2-3 dager i uken viser at dette 
kan gi flere typer avkastning både penger i kassa og ikke minst en sosial samlingsplass for foreldre og tilskuere til 
kamper og treninger. 
Ps Anlegg Arena har i 2017 fått 2 stk 5er mål og 2 stk 7er mål og vi ser at kvaliteten på måla som er i bruk på 
banen må være høy for å takle årstider og hard bruk. 

Vinter dugnadsgjengen har bestått av: 

Torfinn Johansen 
Jan Ivar Gabrielsen 
Arild Thomassen 
Torbjørn Eskedal 
Vidar Lonebu 
Asbjørn Løddesøl 

                                           
Bane- og hallkomiteen har utfordringer med å rekruttere flere dugnadspersoner til å gjøre stadig flere nødvendige 
oppgaver som blir flere i takt med investeringene i nye anlegg.   

Sommervedlikeholdet består av gjødsling hver 3 uke og vanning etter behov. Banen i Holla blir klippet 2 ganger i 
uken fra mai til september og har i år blitt sprøytet for ugress. Banen i Holla er meget viktig i perioden hvor 
seriespill pågår.  Arbeidet om sommeren blir utført av Frithjof Kaupang, Ole Lonebu, Andreas Løddesøl, Gisle 
Winsents og Asbjørn Løddesøl.  
 Banekomiteen har også jobbet med Hippen og oppfylling med steinmasser. Steinmasser har nå begynt å ankomme 
den anlagte tippen. 
Økonomien i Bane- og hallkomiteen er sunn og er dominert av høyt lån på anleggene våre. Inntektene har økt også 
i år med god jobb fra Sponsorgruppa.  

  
 Bane- og Hallkomite: 

 Leder Asbjørn Løddesøl 
Styremedlem Alf Morten Kaupang                                                                                                                
Styremedlem Audhild Ellefsen 
Styremedlem Tone Lommerud Hansen 
Styremedlem Tore Cato Møre 
Sekretær Stig-Arve Abrahamsen 
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3.ÅRSMELDING 2017 IMÅS BARNEIDRETT 

Organisasjon: 
Leder:   Kenneth Hansen 
Kasserer:  Glenn Løyte 
Styremedlem:   Frank Helle 
Sekretær:  Kenneth Hansen 

Medlemstall 
20 

Aktiviteter 
I 2017 har vi hatt aktiviteter i gymsalen.  

Vi har en grupper, 2-6 åringer trening mandag. 
Vi hadde sommeravslutning på Kiland senteret til Røde Kors 

Trenere 
Vi har en fantastisk trener, gjeng og engasjerte foreldre. 
Treneren på 2 – 6 års gruppen er Frank Helle. 

Materiell 
Ingen nye leker er kjøpt inn 

Økonomi 
Barneidrett har god økonomi. 
Ellers ble det kun brukt penger på arrangementer som sommeravslutning.  

Styremøter 
Imås barneidrett har hatt to styremøter i 2017 
 . 

Kenneth Hansen 
Leder 
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4.ÅRSMELDING 2017 IMÅS IL’S O-GRUPPE 
 

 
 

Vedtatt på o-gruppas årsmøte 05.02.2018 

 
Styre og tillitsvalgte 2017 

  På valg 

Leder Karl Jørgen Songedal  2019 
Sekretær Jan Petter Laugen 2018  

Kasserer Karl Jørgen Songedal  2019 

Kartleder Jan Petter Laugen 2018  

Aktivitetsleder Terje Urfjell 2018  

VDG-leder Kristen Daland  2019 

Turorientering Trond Wirak 2018  

Teknisk leder Per Kristian Tømt  2019 

 

Generelt 
Det har vært avholdt ett styremøte siden forrige årsmøte. Virksomheten er for øvrig blitt organisert i prosjekter av 
enkeltpersoner eller prosjektgrupper nedsatt etter behov. 

 

Representasjon 
Terje Urfjell har vært styreleder i AAOK i 2017. Karl Jørgen Songedal har representert o-gruppa i Imås’ hovedstyre.  

Medlemsoversikt pr. 31.12.2017 
 Kvinner Menn I alt 

  Alder 0-19 20- Sum 0-19 20- Sum  
Antall 5 17 22 7 24 31 53 

 
Økonomi 
O-gruppas økonomi har i 2017 vært preget av dårlig likviditet. Grunnen til dette er ferdigstillelse av Ågreheia- kartet (2017) og 
Østerhuskartet (2016). Det er innvilget tippemidler for begge karta, men disse vil ikke bli utbetalt før i 2018. I tillegg er 
regelverket slik at en egenandel av kostnadene til karta må bindes i en «prosjektkonto» inntil tippemidlene blir utbetalt. Dette er 
årsaken til den dårlige likviditeten i 2017, og det har vært nødvendig å ta opp et kortsiktig lån på 50000 kr.  

En ny utgiftspost i regnskapet er «O-teknisk drift». I denne er samlet kostnader til Emit (påmelding og resultatservice), Norton 
(datasikkerhet), OCAD (løypelegging på digitale kart) og EQ Timing (tidtaking). Dette er kostnader som er kommet til i løpet av 
de siste årene, men helt nødvendige for å kunne drifte en o-gruppe i dag.  
Ugland industrier sponset O-VM i 1997 med en del postutstyr. Dette ble etter VM tildelt arrangørklubbene, Lia, Imås og Express 
– med klausul om at det skulle komme o-idretten i Aust-Agder til gode. Videre ble dette utstyret leid ut til Aust-Agder 
orienteringskrets (AAOK) som så har lånt det ut gratis til kubbene i forbindelse med o-løp. Dette ble organisert i et såkalt EKT-
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fond. Leieavtalen med AAOK ble avviklet i 2017, og pengene som har blitt opparbeidet i EKT fondet, ble fordelt mellom Express 
og Imås – med 31715 kr til hver. Lia har som kjent ikke o-gruppe lenger.  
 
 

Rekruttopplæring og treningsløp 
Vi startet året med et en-dags orienteringskurs på Imåshuset. Her var det 13 deltagere i ung alder, pluss foreldre. 

Det har vært et opplegg for rekruttopplæring og treningsløp i 2017, med aktivitetsleder Terje Urfjell som planlegger, 
tilrettelegger og drivende kraft, og med gode hjelpere til å stå for selve gjennomføringen. Opplegget for rekruttopplæring bygger 
på metodikken for Råtassløp fra Emblem IL. I 2017 har halvparten av arrangementene hatt treningsløpstilbud på A-nivå i tillegg 
til rekruttopplegget på C- og N-nivå. Hensikten har vært å introdusere nybegynnere for klubbmiljøet ved at de møter erfarne 
løpere på noen av løpene, samtidig som halvparten av løpene er kun på C- og N-nivå for der å gi full fokus på opplæring. 

Opplegget har vært i samarbeid med IL Express. Det har vært seks samlinger i dette opplegget, en hver måned mellom april og 
oktober, unntatt juli. Med dagens ambisjonsnivå har vi ikke hatt utgifter til opplegget. 

Som et ledd i rekrutteringsopplegget har vi laget et nytt instruksjonskart/skolekart over området rundt Jappa skole, Grimstad 
ungdomsskole/Levermyr og ned mot Grimstad sentrum. Dette kartet ble brukt på det første av råtassløpene og har også blitt 
brukt av skolen til opplæring i skoletiden. Kartet fungerer som sprintkart, men vil kunne bli utvidet til å omfatte sentrumsområdet 
videre sydover og Biodden. 

Nattorienteringsløpet for rekrutter har blitt en fin tradisjon – høstens vakreste eventyr. I år hadde vi dette løpet i lysløypa på 
Hauslandstjenna med god og ivrig deltakelse. Her deltok bl.a. flere eliteløpere fra KOK. Løpet hadde status som flex-O-løp. 

I år har deltagelsen på våre råtassløp/treningsløp vært dominert av løpere som allerede er nokså etablert som 
orienteringsløpere. Det har vært få nybegynnere som har deltatt stabilt gjennom sesongen. Vi bør derfor justere opplegget til å 
være mer attraktivt for nye – med tanke på å rekruttere disse til å delta på andre løp i regionen. Slik det har vært i 2017, har 
våre treningsløp fungert mest som noen ekstra løp for etablerte O-løpere både fra Imås og andre klubber. De har nok løpstilbud 
fra før og har ikke vært den primære målgruppen for våre klubbløp. 

 

 

Dato Nivå Aktivitet Frammøte Vert / Arrangør Antall 

27. 
apr N C Råtassløp Jappa skole Fam Underdal 

10 

18. 
mai N C A Treningsløp Morviga (ved bommen) Jan Petter Laugen 

18 

08. 
jun N C Råtassløp Dahlske skole (sprintkart) Markus B Urfjell 

16 

24. 
aug N Råtassløp Landvik skole (Imåsdagen) Fam Øverås/PK.Tømt 

25 

21. 
sep N C A Treningsløp Storesanden Hans J Kløvstad 

15 

27. 
okt N C A Nattløpet  Hauslandstjenna Øyvin Simonsen 

19 

  
Stor takk til alle bidragsytere til årets opplegg! 

 
Trening: 
Det har ikke vært noe organisert treningsopplegg for o-gruppa i 2017, ut over rekruttopplegget som er beskrevet over. 

 

Tidtaking og Ocad: 
O-gruppa har en bærbar PC (Lenovo Thinkpad). PCen er utstyrt med programvare for EQ Timing (for tidtaking) og siste versjon 
av Ocad (for tegning av kart og planlegging av løyper). Terje Urfjell oppbevarer PCen og har kompetanse på EQ Timing og 
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Ocad på det nivået som er nødvendig for vårt bruk. Han er tilgjengelig om noen har ønske om opplæring i programvaren, og 
PCen er tilgjengelig for løypeleggere og de som skal utføre resultatservice under våre o-arrangementer. 

 

 
 
 
Kartarbeid 
Nytt Østerhuskart (etter sprintnormen) ble ferdig i 2016 og Ågreheiakartet (M=1:10000, ekv. 5 m, ca. 2,8 
km2) ble ferdig våren 2017. Vi har fått tilsagn og spillemidler til nærmiljøanlegg (50 % av totalkostnaden) 
til begge disse kartene. 
Planlegging av arbeidet med nykartlegging av Omre, mellom FV 420 og Engekilen, påbegynnes i 2018 Området dekker et areal 
på ca. 4,0 km2. Ekv. 2,5 m.  

Terje har utarbeidet skolekart for Frivoll 2016, og Jappa og Levermyr 2017, slik at skolene selv skal kunne benytte seg av disse 
kartene. Holviga skole og Dahlske bruker utsnitt av sprintkart Groosåsen. For Eide finnes et eldre skolekart. 

Terje har også lagt til rette grunnlag for og synfart en stor del av et nytt sprintkart over Grimstad sentrum. 

Vi har avtale med Grimstad kommune om gratis grunnlagskart med laserskannede høydekurver, veier, bebyggelse og 
eiendomsgrenser for alle disse områdene, men det kan være aktuelt med supplerende konstruksjoner av vegetasjon, stier, 
steiner og andre elementer basert på flyfoto. 

 

Grimstad turorientering - "Skaulofferen" 
Turorienteringen ble i 2017 organisert av o-gruppene i IL Express og Imås IL, og med Børre Olsen i Fjære menighet som 
samarbeidspartner. Kartene Morholt, Marivoll og Grimstad øst (turkart) ble benyttet. 

Konvoluttene ble solgt på Shell, Cirkle-K, Intersport Odden, Esso Fevik, Marivold camping, Moysanden camping og Grimstad 
Turistkontor. Det har også vært noen som har kjøpt konvolutten på nettet gjennom turorientering.no. Vi har solgt for i alt kr. 
22830. Spesielt godt har vi solgt på Fevik. 

Det ble totalt solgt 149 konvolutter og 17 ekstra klippekort. I alt kom det 58 innsendte kort fra deltagerne. Det har aldri tidligere 
siden 1977, blitt meldt inn flere resultater. Det ble oppnådd 12 bronse, 7 sølv og 28 gull. 11 oppnådde ikke merkekravet. Det er 
ingen som i år har oppnådd kravet til plakett. 

Det var oppsatt to premier som ble trukket ut blant deltagerne. Asle Espenes, Lauvåsen 84, 4870 Fevik - født: 1974 - 300 
poeng og gull, og Thomas Aamodt, Turveien 16, 4879 Grimstad - født: 2013 - 180 poeng og bronse. 

Det er overført 22500 kr. av overskuddet fra Skaulofferen 2017 til o-gruppene i IL Express og Imås IL, samt til Fjære menighet, 
med kr. 7500 til hver..  

Imås’ representant i ”Skauloffergjengen” har også i 2017 vært Trond Wirak. 

 

 
Løpsarrangementer: 
O-gruppa har i 2017 hatt ansvar for følgende terminfestede arrangementer, i tillegg til rekruttopplegget: 

 

 

Arrangement Dato Kart Sted Løpsleder Løypelegger E-timing 

Veteranløpet Fredag 
16.06.2017 

Østerhus Bibelskolen Per Kristian Tømt Per Kristian Tømt Terje Urfjell 

AAOK-
karusellen, løp 
10 

Onsdag 
13.09.2017 

Imåsen Imenes 
skytebane 

Karl Jørgen 
Songedal 

Terje Urfjell Terje  
Urfjell 
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Materiell: 
Det fins noen løpsdrakter og overtrekksdrakter for salg på lageret. På lageret ligger også flere lagstelt og et lettvektstelt som er 
lett å ta med på løp. 

Hos Erling Lauvrak på Rosholt har o-gruppa et lager av større arrangementsmateriell, plater, oppslagstavler, trepåler, justert 
trevirke o. l. 

Klubben har noen få Emit-brikker til utlån. Disse er kjøpt inn til bruk i rekrutteringsaktiviteter og i Skolesprinten. I tillegg har vi 
MiniTimeRecorder (MTR) og 20 Emit postenheter uten bukker. EKT-utstyret er beregnet til bruk ved egne arrangement. Vi har 
også PC med programvare for Ocad og EQ Timing, se under avsnitt Tidtaking og Ocad.  

Annet EKT-utstyr (postbukker og MTR) lånes ut fra idrettskretsens kontor på Stoa. Kretsen låner også ut EMIT-brikker til 
løpsarrangører, og disse brukes primært til terminfestede arrangement. Mer om dette på o-kretsens hjemmeside 
http://orientering.no/kretser/aust-agder/. Ekstra startklokke kan lånes fra kommunen. Alt dette utstyret lånes ut gratis etter 
behov.  

 

 
Resultater: 
 

Det må spesielt fremheves at Kari Timenes Laugen vant alle tre distanser (sprint, mellomdistanse, langdistanse) i Veteran-NM 
på Rauland i august, se under.  

 

 

NM sprint: D70 Kari Timenes Laugen, 1. plass. 

 

NM langdistanse: D70 Kari Timenes Laugen, 1. plass. 

 

NM mellomdistanse: D70 Kari Timenes Laugen, 1. plass. 

 

Veteranløpet AAOK: D35 Kari Timenes Laugen, 1. plass, Ingeborg Bøbel, 2. plass, Anne Karin Stigemo, 3. plass. Anne Karin 
vant vandrepokalen til odel og eie etter å ha vært best sammenlagt i 4 av 5 løp. H40 Jan Petter Laugen, 1. plass, Øyvin 
Simonsen, 2. plass. 
KM langdistanse: D11-12 Sandra Sofie Tømt, 1. plass, H13-14 Henrik Andreas Tømt, 1. plass, H65 Arne Kristian 
Skiftenes, 2.  
plass. 
 

KM mellomdistanse: H13-14 Henrik Andreas Tømt, 1. plass, H21 Terje Urfjell, 2. plass, H21 Per Kristian Tømt, 3, plass. 

 

KM sprint: H13-14 Henrik Andreas Tømt, 1. plass, H21 Terje Urfjell, 1. plass, D65 Anne Kari Stigemo, 1. plass. 

 

KM natt: H13-14 Henrik Andreas Tømt, 1. plass, H21 Per Kristian Tømt, 3. plass. 

 

SM mellomdistanse: D70 Ingeborg Bøbel, 1. plass, H13-14 Henrik Andreas Tømt, 2. plass H65 Øyvin Simonsen, 3. plass. 

 

SM langdistanse: D70 Ingeborg Bøbel, 2. plass. 
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5.ÅRSMELDING 2017 FOR IMÅS FOTBALLGRUPPE 
 
 
 
Lag 
Fotballgruppa har bestått av spillere fordelt på følgende lag: 

UH- lag  
Jenter 2010/2011 (Imås Amazon) 
Jenter 2008/2009 (Imås Amazon) 
Jenter 2006/2007 (Imås Amazon) 
Jenter 2003/2004/2005 

Gutter 2011 
Gutter 2010 
Gutter 2009 
Gutter 2008 
Gutter/ Jenter 2007 
Gutter 2006 
Gutter 2004/ 2005  
Gutter 2003 (Jerv - samarbeidslag) 
Gutter 2002 (Jerv - samarbeidslag) 
Gutter 2001 (Jerv - samarbeidslag) 
Gutter junior  
A-lag Herrer 

Styret 
Styret har bestått av følgende: 
Alf Morten Kaupang  leder  
Siw Penny Silvik    sekretær 
Merete Lie Seland  styremedlem 
Merethe Gabrielsen   styremedlem 
Gisle Winsents   styremedlem  
Asbjørn Løddesøl   styremedlem 
Vibeche Rønning   styremedlem 

I tillegg har styret gjennom de siste årene dannet følgende undergrupper: 

Sportslig Utvalg:  Ikke leder i 2016 og 2017 
Foreldreforening:  Silje Carlsen og Maria Martinsson Haugenes 
Sponsorgruppe:  Leder Åshild Terjesen 
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Styrets arbeid 
Styret har avholdt 10 styremøter i 2017 + 2 møter med SU 

Styret har også i år jobbet med 2020 – et prosjekt som er et langsiktig strategiarbeid for hvor det er 
ønskelig at fotballgruppa skal være i år 2020, med tanke på organisasjon, utvikling, økonomi, sportslig 
osv. I dette arbeidet har styret, SU og leder av sponsorgruppa vært med.  
I dette arbeidet er det i 2017 holdt 1 heldagssamling og 1 kveldssamling. 
Avtalen med Jerv ble sagt opp i juni 2017. Dette resulterte i at en måtte forsere sportslige planer. 
Styret har vært engasjert i å få på plass ny spillerutvikler i 100% stilling fra 2018 og ny trener på A-
laget. Trine Bentsen er ansatt 10 % for SU/ FS fra sommeren 2017. 
Dette har vært meget viktig med tanke på den konkurransen det er på fotballtilbudet i Grimstad. 
Videre er det jobbet med klubbene i Grimstad for å finne samarbeidsformer som tjener spillerne.  

Arrangementer 
Fotballgruppen har stått for følgende arrangementer:  

Mai. 
Miniturnering-  samarbeid med bla. Jerv, Lia, Express, Rygene, Hisøy og Øyestad. Her er det et yrende 
liv og mange blide og fornøyde små fotballspillere.  

August 
Imås dagen – alle gruppene er med denne dagen. 1. klassene er spesielt invitert, og mange skrev seg opp 
som nye fotballspillere.  

November 
De årlige tradisjonene: «Internturneringa» 2017, tok vi i år og flyttet inn i Naturmurhallen. Dette ble en 
kjempedag. Fra 1 klassinger og oppover, UH og A-lag så ble dette en hyggelig dag for alle. 

Desember 
Årsavslutningen ble i tradisjon tro avviklet fredag 1.desember i gymsalen. I år byttet vi pølser ut med 
julegrøt. Stor stemning.  
Neste år blir den i Naturmurhallen. 

Dugnader 
Styret har arrangert to dugnader med dorullsalg, hvor alle lag/ spillere solgte min. 2 sekker hver. Dette 
har innbrakt gode inntekter til fotballgruppa.  I tillegg har det vært dugnadsarbeid i forbindelse med 
klubbhuset og alle arrangementene gjennom året.   

Status på handlingsplan vedtatt forrige årsmøte 

Hovedfokuset til styret i 2017 har vært følgende:  
• Optimalisere organisasjonen: 

o Status: Videreføre Imås 2020.  
• Holde kontrollen med at fotballgruppa har sunn og god økonomi 

o Status: Oppfylt. Videreføres.  
• Legge til rette for at sportslig utvalg, foreldreforening og sponsorgruppe m.m. skal fungere 

optimalt.  Videreføres i 2018. 
o Status: Foreldreforeningen og sponsorgruppa fungerer på en utmerket måte. Sportslig 

leder-rollen er nå besatt. Oddbjørn ÅS har påtatt seg den rollen.  
o Nye i SU er Spillerutvikler, Øystein Bjerkestrand.
o Nye i foreldreforeningen: Gunn Spikkeland Hansen. 
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Årsmelding Imås foreldreforening. 

Foreldreforeningen 2017 har bestått av: 
Silje Carlsen, Maria Haugnes og Gunn Spikkeland Hansen. 
Vi har et sterkt ønske om å få minst et medlem til.

I 2017 har vi vært med på følgende arrangementer: 
19.05 17  Miniturnering 
24.08.17  Imåsdagen 
18.11.17  Internturnering 
01.12.17  Årsfest 
Samt skaffet noen kaker til Halloweenfeiringen. 

Foreldreforeningens oppgaver har vært følgende: 
Sette opp dugnadslister til rydding /kiosk/levering av kaker/ vaffelrøre, etc. 
Handle inn varer. 
Ordne med vekslepenger og betalingsautomat. 
Oppdatere priser til Sping. 
Lage oppgjørsskjema og levere Agder Økonomi. 
Sette inn kontanter i banken. 
Vi vasket også ned den gamle kiosken i samarbeid med 17. mai komiteen på Landvik. 
Telle brus og kaffe i forkant og gi beskjed til Arild hvor mye som er brukt. 

Vi har i år fått en ny flyttbar kiosk ute noe vi er svært fornøyd med. 
Silje Carlsen 
  
 
 
 
Årsrapport Sponsorgruppa 2017 

Gruppa har i år bestått av Arild Floer Evensen, Steffen Stie-Eriksen, Alf Morten Kaupang, Reidar 
Sandkleiva, Jan Gunleivsen og Åshild Terjesen 
 
Jan Gunleivsen valgte å trekke seg ut i sommer. 
Hans portefølje ble da fordelt på de andre, samt på Gisle Winsents som kom inn på slutten av året. 
I tillegg trakk undertegnede seg som leder, men ble ut året. 
 
 
Det er mange om beinet med tanke på sponsing her i området, så hovedfokuset har i år også vært å 
fornye de vi allerede har.  
De aller fleste blir med i en ny 3 års periode. De få som har av ulike årsaker valgt å slutte, har blitt 
erstattet av nye avtaler. 

Vi har hatt 3 møter i 2017. 

Vi har ca. 100 avtaler fordelt på skilt inne og ute – og har nå rundet 1 million kroner i årlige 
sponsorinntekter. 

Hilsen Åshild Terjesen 
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2017 - Årsrapport fra Sportslig Utvalg 

Sportslig Utvalg 2017 

John Åge Mjåland – Dommerkoordinator. 
Kenneth Hansen - Keeperkoordinator. 
Anita Smedsrud - Samarbeidskoordinator Imås /Amazon  
Jan Asle Gustavsen - Materialforvalter  
Robert Smådal – Trenerkoordinator   
Oddbjørn Ås  - Barn- / Ungdomsansvarlig 
Merethe Gabrielsen  - Fiksansvarlig  
Erik Astrup -  Oppføling inn mot trenere og oppmenn for de yngste lagene 
Trine Bentsen  - IFO ( Adm)  
Sportslig Leder  - (SU hadde ingen sportslig leder i 2017) 
Endringer for 2018 sesongen. 
Erik Astrup – går ut  
Merethe Gabrielsen – går ut 
Øystein Bjerkestrand – ny Spiller-/ trenerutvikler 

Møter. 

Sportslig Utvalg hadde ikke noen faste møter i 2017, men møte ble avholdt i forhold til aktiviteter og 
behov.  

Sportslige aktiviteter  

1. Barn og Ungdoms fotballen - Jenter 

Klubben har videreførte samarbeidet med Amazon også i 2017. 
Dette samarbeidet har fungert relativt bra og vi ser at antall jenter som ønsker å spille fotball øker for 
hvert år. 
Totalt så har vi i overkant av 100 jenter i aldersbestemte klasser som spiller fotball. 
Imås har pr nå ikke damelag i fotball. 

2. Barn og Ungdoms fotballen – Gutter 

Vi har noen store utfordringer i barn og ungdomsavdelingen. 
Vi har noen årskull som ikke er mange nok til å være et eget lag, og av den grunn må vi slå sammen 
noen årganger for å få nok til et lag. 
Ja, vi mangler faktisk en, 03 årgangen. 

Vi har også årganger som har mange spillere, men det er hovedsakelig i de yngre lagene. 
Utfordringen for SU, trenere, ja hele klubben i fremtiden er å ta vare på, se den enkelte slik at han/trives 
på laget sitt, slik at de blir værende i fotballen.

Klubben har nå signert en samarbeidsavtale med Jerv som medfører at vi, sammen med Jerv (og de 
andre breddeklubbene) må koordinere og samarbeide på en helt annen måte enn det vi har gjort før, slik 
at blant annet spilleroverganger mellom klubbene går på en smidig måte. Det blir en viktig oppgave for 
SU i 2018. 

3. Junior / Seniorfotball 

Vi hadde en god gruppe med juniorspillere i 2017 som gjorde en god figur i serien. 
Laget hadde noe frafall av spillere, men fikk også inn noen nye spillere i løpet av sesongen. 
A-laget hadde en trøblete start på sesongen og klarte ikke å stille lag til en av de første kampene på 
vårsesongen. 
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SU kalte da inn til et møte med A-laget og Juniorlaget for å evaluere sitasjonen. Vi ble i møte enige om 
ikke å trekke laget fra serien med de forpliktelser det innebar for spillerne. 
A-laget fikk en relativ god sesong totalt sett. (8. plass, 22 kamper, 28 poeng) 
Overgangen fra juniorfotball til senior otball har vært en utfordring i 2017. Vi hadde mange 
juniorspillere som hadde vært gode nok til å spille seniorfotball, men som ikke ønsket å ta steget opp. En 
oppgave for SU i 2018 er å gjøre overgangen fra juniorfotball til seniorfotball så liten som mulig.   

4. Turneringer  

Sportslig utvalg har som tidligere år vært med å gjennomføre: 
- Miniturneringen - turneringen ble avholdt i sommer med stor suksess. 
- Skolestartevent – et veldig positivt arrangement som viser mangfoldet av aktiviteter i Imås 
- Internturneringen - som i år ble avhold inne i Naturmurhallen i desember. 

I år var det en turnering for alle lag i klubben og som forgikk over en hel dag. 
Det var en veldig stor suksess.  

5. Dommere 

På dommersiden hadde vi kun 2 kretsdommere (Espen og Kristoffer). I tillegg hadde vi 3 stk. 
rekrutteringsdommere. 
For 2018 sesongen har vi 5 dommere (4 kretsdommere og en rekrutteringsdommer). SU skal i 2018 
jobbe videre med rekruttering av dommere til klubben. 

Utfordringer i årene som kommer.
Det er blitt gjort veldig mye bra i Imås de siste årene, og det er noe vi skal fortsette med, men da trenger 
vi større rekrutering av frivillige som ønsker å gjøre en jobb for klubben. 
Vi må jobbe videre med å få flere oppmenn, foreldrekontakter, trenere inn til klubben. 
Vi må også jobbe videre med det å være en breddeklubb. 
Det å kunne gi et godt fotballtilbud for alle, gjør at vi blir enda flere i klubben. 

MVH – SU 

Årsberetning Materialforvalter 

2017 var året for de store utskiftningene. 
Vi inngikk en 4-årig bonusavtale med Scantrade (Umbro) og Sport1, da Adidas ikke klarte å levere det 
vi skulle ha.  
Vi gikk til innkjøp av 360 drakter til alle våre lag.  
Vi har også kjøpt inn mye utstyr. 
 Dessverre så ser vi at det er mange lag som mister drakter og utstyr, dette må vi få bedre kontroll på. 

Vi satser på at 2018 blir ett år uten store utskiftninger og store tap, både på banen og av utstyr. 
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6. ÅRSMELDING 2017 FOR IMÅS TILRETTELAGT 
FOTBALL 
2017 ble en innholdsrik sesong hvor vi var med på ulike arrangementer. 
Vi trente hver tirsdag fra april til oktober. Laget har bestått av Kjell, Ib Emil, Thomas, 
David, Lars Inge, Pos Her og Anders. Vi har godt oppmøte på treninger, alltid god 
stemning og innsats. Vi trener i ballbingen, og spillerne har vist fin utvikling i år.   
Lørdag 27.mai reiste vi til Risør for å spille turnering. Her møtte vi Risør. Øyestad og 
Donn. Like etter turneringen reiste noen av oss til Sør Arena på fotballkamp mellom 
Start og Jerv. 
Årets andre turnering ble arrangert på PS Anlegg 26. august, hvor vi fikk besøk av 
Risør, Øyestad, Donn og Farsund. Det ble en flott lørdag med mange god kamper og 
fantastiske idrettsprestasjoner. 
Årets storkamp i Grimstad ble spilt på Levermyr stadion 22. august mellom Imås og 
Jerv. Jervs a-lag inviterte til vennskapskamp. Levermyr var fylt av ekte idrettsglede, 
gode fotballprestasjoner, flotte mål og fantastisk stemning. Først presenterte de to lagene 
seg for hverandre. Sandstø presenterte Jervguttene, mens Anders presenterte 
Imåsguttene. Det ble en jevnspilt kamp mellom to lag som var en mix av Imås- og Jerv- 
spillere. Etter kampen fikk alle servert pølser og brus. Imåsspillerne fikk hver sin 
Jervdrakt i gave. En minnerik kamp for guttene på begge lag, og en stor takk til Jerv som 
tok så godt imot oss. 

             

Sesongavslutningen ble markert i slutten av oktober på kinarestauranten i Storgaten, selv 
om vi hadde en ekstratrening med Andreas Hagen og Kristoffer Tønnessen i desember. 
Kristoffer Tønnessen har vært hjelpetrener og vikar. 

Takk for en flott sesong, god innsats  
og fantastisk idrettsglede!  

Trener og lagleder 
Marianne Tønnessen 
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7. ÅRSMELDING 2017 FOR GRIMSTAD HÅNDBALL 

Grimstad Håndball er inne i sin tolvte sesong som et samarbeidslag mellom håndballgruppene 
Lia IL og Imås IL.  
Samarbeidets mål oppnås gjennom at det er mange håndballspillere i Grimstad som får et godt 
håndballtilbud.  Fordelt på de to klubbene er det pr.1.januar 2018 slik: 90 i Lia IL og 60 i Imås 
IL. Gruppeledere fra de 2 klubbene er som følger:  
Lia IL – Lene Beisland   
Imås IL – Tone Lommerud Hansen 

Vi har spillere fra J/G 7 til J15. I tillegg har vi et damelag i 5. divisjon og et damelag i 
bedriftsserien. Vi jobber med å beholde spillere slik at vi kan ha lag i alle de ulike 
aldersgruppene. Vi merker at det er litt frafall når de kommer opp i 13 års alderen, men så har vi 
også et J12-lag som fortsatt får mange nye spillere.  
Vi har også startet opp lag for de yngste aldersgruppene, og tilbyr trenerkurs for de som ønsker 
det.  
Trenere og oppmenn gjør en strålende jobb for håndballgruppa. Det er en stabil trenergjeng som 
har gode håndballkunnskaper, lederegenskaper, de er positive, engasjerte og ønsker å gjøre en 
god jobb for klubben. Tusen takk for den viktige jobben dere gjør for våre spillere hver uke. 
Trenerne har også videreført samarbeid på tvers av aldersgruppene. Det er positivt.  
I 2017 har styret vært stabilt og innarbeidet. Styret har hatt jevnlige møter gjennom hele året. Vi 
hadde et styremedlem som gikk ut på grunn av jobbendringer. Hun hadde ansvar for regnskap. 
Grimstad håndball har høsten 2017 satt bort regnskapet til Idrettsrådet.  
I høst hadde vi vårt årlige møte for trenere og oppmenn. Dette er nyttig, og vi kan utveksle 
erfaringer og ideer. Vi bruker denne sammenkomsten til å avslutte med sosialt og bespisning.  
Alle som spiller for Grimstad håndball må være medlem i Imås IL, eller Lia IL, og må forholde 
seg til dugnader og krav som den enkelte klubb stiller.  
Idrettslag drives gjennom frivillig arbeid, og det er viktig at alle er med og bidrar i positiv 
retning. Det er viktig at spillere skiller mellom tre ulike typer dugnad: for laget de spiller på, for 
Grimstad Håndball og for idrettslaget de er medlem i. Det er også viktig at begge klubbene er 
nøye med å kreve inn kontingent og at håndballspillerne blir en del av dugnadsgjengen i 
klubben.  

Naturmurhallen har blitt tatt i bruk på noen lag. Vi har damelaget som trener der en kveld i 
uken, og J10 har en treningstime. Dette fungerer bra, men ettersom Imås ønsker at 
Naturmurhallen skal være en klisterfri hall, er det lurt å finne andre haller til de eldste lagene 
som bruker klister, og heller la de yngre spillerne få trene her.  
Vi har i løpet av året hatt mange flotte arrangement i Vikhallen. Det har vært mye 
håndballglede, flotte scoringer, taklinger i forsvar, supre redninger, godt lagspill, seirende 
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kamper og tapte kamper. Det har vært mange på tribunen som heier med oss i medgang og 
motgang.  
Alle lagene har vært gode til å ha kiosk på hjemmekampene. Dette gir god inntekt til gruppen 
vår.  Vi har også fått vår egen Vipps som fungerer bra.  
Facebook blir brukt som kommunikasjonsmiddel i de fleste gruppene våre. Her blir beskjeder 
gitt, og det er oppdateringer på kamper. Nettsiden vår har lagt litt nede, men vi har planer om å 
få den opp å gå igjen. Den skal være litt tidløs, men samtidig inneholde de nødvendige 
opplysningene folk trenger.  
På 17. mai hadde vi veldig bra oppmøte til borgertoget. Det var liv og røre fra start til slutt. Da 
så vi tydelig at vi er mange engasjerte spillere og foreldre. Helt topp at trenerne stiller opp og 
engasjerer spillerne.  
Grimstad håndball har flere kampveiledere som dømmer når vi har arrangementer. Vi har en 
dommer som dømmer seriekamper for klubben. Ettersom vi er mange spillere, kreves det at 
klubben stiller med to dommere.  
Håndballforbundet har ikke vært fornøyd med navnet Grimstad håndball ettersom det ikke 
inneholder et klubbnavn. I høst endret de navnet vårt til Lia Grimstad håndball. Navnet vårt 
måtte inneholde et klubbnavn, og ettersom vi ligger under Lia, var dette naturlig.  

Styret for 2018 
Leder Hilde Thorsen  - går ut i februar 2018 
Nestleder Jan William Idalen – februar 2016, fortsetter som leder 
Sekretær Inger Lise Svendsen – går ut i februar 2018 
Kasserer Inge Jørgensen – går ut i februar 2018 
Styremedlem  Ann Elise Mostad – februar 2016, fortsetter 

Tone L. Hansen – februar2016, fortsetter 
Sportslig utvalg Jørgen Harring – februar 2016, fortsetter 
  

Vi mangler noen mennesker i styret til ulike oppgaver. Vi håper styret kan få tillatelse til å finne 
folk til disse vervene etter årsmøtet.  

Ansvarsoppgaver: 
Sporslig utvalg Jørgen Harring sammen med styret 
Sponsoransvarlig Jan William Idalen 
Arrangement- 
ansvarlig 

Tone L. Hansen 

Spilleravgift Ann Elise Mostad 
Innkjøp  
Kiosk  Ann Elise Mostad 
Regnskapsfører Idrettsrådet 
Draktansvarlig  

Enjoyansvarlig  
Håndballskolen  
Dommerkontakt/ 
kampveiledere  

Tone L. Hansen 

Hjemmeside   
Kontaktperson 
Imås IL 

Tone L. Hansen 

Kontaktperson  
Lia IL 

Lene  Beisland 
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Økonomi 
I håndballgruppen har vi god økonomi. Vi har derfor i år bestilt nye drakter til alle de lagene 
som ikke hadde nye (3 draktsett pluss enkeltdrakter til de lagene som hadde for få). 
Vi har også handlet inn treningsutstyr som kan benyttes ved alternativ trening. Trenerne har fått 
nye bager med litt utstyr og trener-t-skjorte.  
Vi ønsker å kunne utvikle både spillere og trenere og å tilby kurs, cuper, håndballskole og 
lignende. Håndballen betaler påmelding til to cuper i året for hvert lag. Dersom de ønsker flere 
kan de søke styret om dette.   
2017 har vi ikke hatt kapasitet til å arrangere håndballskole.  
Til jul bevilget vi kr 1500,- til hvert lag som de kunne bruke på juleavslutning eller noe annet de 
måtte ønske.  
Størrelsen på den økonomiske støtten vi får fra de to klubbene vi tilhører, blir justert ut fra 
antall spillere hver klubb har i Grimstad Håndball pr.1.januar. For 2017 var stønaden totalt 
150.000 kroner, og fra hver klubb slik: Imås: 30.000 kroner og Lia: 120.000 kroner.  
Vi har en spilleravgift på 300,-/500,- kroner for hver spiller i håndballgruppa. Dette har vi krevd 
inn høsten 2017. Nye spillere i januar betaler halv avgift ut sesongen. 
Lønn til trenere vil vi ikke øke, men vi ønsker å betale per trener og ikke per lag. Vi har også 
noen hjelpetrenere som vil få et gavekort på kr 500,- som takk for jobben.  
Grimstad Håndball driver kiosken under våre arrangement i Vikhallen. Det betyr at vi har 
ansvar for innkjøp av varer, men det betyr også at vi får hele overskuddet selv.  Når det er flere 
kamper (turneringer) samme dag, brukes kiosklokalene. Når det er enkeltkamper lager man sin 
egen kiosk i hallen. Det er viktig at man har kiosk under kampene, og vi i styret forventer at alle 
lag har dette. Vi ønsker at vi skal skape en hyggelig ramme rundt kampene. I år har alle lagene 
vært veldig gode til å holde kiosk, og vi ser at det er en god inntekt.  
Våren 2017 solgte vi Enjoy-bonusguider. Enjoy-bøkene er godt innarbeidet nå, og de har gitt 
gode og helt nødvendige inntekter.  Dette er noe vi ønsker å fortsette med.  
Våre sponsoravtaler er helt nødvendig for budsjettet vårt, og vi er veldig takknemlige for de 
avtalene som er i boks. De avtalene vi har hatt de siste tre årene gikk ut 1. januar 2017. Vi har 
derfor reforhandlet avtalene med sponsorene, og fått avtale videre i tre år. Våre sponsorer er 
Viking bad, Sparebanken Sør, Agder El- installasjon og Bjarnes håndverkstjenester.  
Vi i Grimstad håndballs styre vil takke alle oppmenn, trenere, spillere, foreldre for den gode 
innsatsen som er gjort i 2017. Vi ser fram til et nytt år, og ny sesong sammen med dere. 

Grimstad 23.01.2018 
Hilde Thorsen  
Leder i Grimstad håndball 
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Sportslig melding fra Håndballgruppen 

Vi er per januar 2018 136 spillere i Grimstad håndball. De er fordelt slik: Lia IL 90 og Imås IL 
60.  
Vi har følgende lag: 
1 damelag i bedriftsserien, 1 damelag i 5. divisjon, J15, J14, J13, J12, J11, J10, J9/J/G 8, J/G 7.  
Vi ser at antall spillere er ganske likt som fjoråret.  
Alle lagene har ved årsskiftet trenere. Noen av lagene har flere trenere, eller har med noen 
hjelpetrenere.  
Vårt J14 lag ble i høst lagt ned på grunn av for få spillere. Kretsen ønsket å beholde laget vårt i 
serien. De J14 spillerne som ville fortsette har et tilbud på J15. Vi fikk da til et samarbeid 
mellom J13 og J15 med å lage et J14 lag i seriespill. Dette laget består av 5 J14 spillere, 4 J15 
spillere som har fått disp., og 5 J13 spillere. Det betyr at vi greier å stille med lag i serien der vi 
ikke har eget lag.  
J12 har høsten 2017 fått mange nye spillere inn på laget. De er nå 33 spillere.  De er tre trenere 
og to hjelpetrenere. Dette er egentlig luksus, men det blir en utfordringen med at det blir for 
mange spillere på treningen, og at spriket mellom de som har spilt i flere år og nybegynnerne er 
stort. Laget har to lag med i serien - det er også en utfordring å få med alle spillerne i kamp. 
Trenerne organiserer det slik at de nye spillerne ikke blir med i seriespill denne sesongen, men 
at det blir satt opp treningskamper for dem istedenfor. Det har fungert bra.  
I høst meldte vi også på et J11 lag i 12 års serien. Det har fungert veldig bra, og de har plukket 
med seg flere poeng.  
Trenerne på de ulike lagene samarbeider bra, noe som gjør at noen spillere kan være med på 
treninger og kamper på laget over. Trenerne styrer dette.   
Tilbakemeldinger fra trenerne viser at spillerne er engasjerte, de er gode til å stille på treninger 
og det er godt samhold i lagene. Foreldre er engasjert og stiller opp.  

Lagene har også vært på lokale cuper som Nidelvcup og Julecup. Noen har også vært på cuper 
som Bøcup, Svanecup og Dyreparkencupen. Dette er veldig bra og viktig for det sosiale og det 
sportslige i lagene. 
Vi ser god utvikling blant spillerne. Det er flere lag fra Grimstad som vinner kamper, og det er 
gøy.   
Damelaget har hatt en del utskiftning av spillere. Det er flere sentrale spillere som har gitt seg, 
og så er det kommet noen nye til. Det er vanskelig å jobbe mot en satt målsetting når det 
varierer så med spillerne.  
Vi er veldig fornøyd med det sportslige tilbudet vi kan tilby håndballspillerne i Grimstad. 
Trenere og oppmenn skal bli fulgt godt opp, og det er viktig med gode engasjerte foreldre som 
er med på å skape et godt miljø i klubben. Vi har også noen verv som må tas, her må foreldre 
komme mer på bane.  
Den viktigste målsettingen vi har er at vi ønsker spilleglede på håndballbanen, og at vi gjennom 
det arbeidet vi gjør utvikler spillere og får beholde dem lengst mulig.  

Jørgen Harring, sportslig leder 
Hilde Thorsen, leder 
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8. ÅRSMELDING 2017 FOR IMÅS UH HÅNDBALL 

Trening i Naturmurhallen hver tirsdag fra kl 18.00 
til 19.00.  
Vi er blitt en fin gjeng på 10 spillere som trener og 
synes at det er gøy å ha fått sin egen hall.  
Vi spiller kamper i serie 1 gang per mnd.  
Da spilles det 2 kamper hver gang, det er fra 
Tvedestrand til Mandal vi må reise.  
Vi har vunnet 5 kamper i år, det er vi veldig fornøyd 
med.  
Det er veldig stas at alle på laget har klart å skåre 
mål! 
Vi har også hatt litt sosialt, med grilling på våren og 
julebord på Vertshuset i år.  
Takk til fortsatte, ledsagere og støttekontakter for 
god hjelp.  
Gleder oss til fortsettelsen i 2018. 

Hilsen trenerne, 
Arvid Hushovd og Audhild S. Ellefsen 
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9. ÅRSMELDING 2017 FOR IMÅS SKI 

I 2017 har styret bestått av: 

Leder:    Marianne Tønnessen 
Økonomiansvarlig:  Svein Nesje 
Styremedlem: Helge Aamodt, Gaute Austefjord, Sigurd Austefjord, Stig            

Knutsen og Jostein Ødegård 

Andre sentrale oppgaver og personer: 

Løypegjengen, Dømmesmoen/ Fjæreheia:  
Jan Gunleivsen, Svein Nesje og Gaute Austefjord,  
Åsulv Hegland, Arne Fretheim, Valter Tinderholt. 
Terje Sandkjær, Magne Våge, Knut Hanssen og Ådne Gundersen 

Løypekjørere, Stalleland: Åsmund Knutson og Sigurd Austefjord 

Grendeskirenn, ansvarlige: Gaute Austefjord og Marianne Tønnessen 

Trenere: Jan Audun Thorsen og Ove Andre Aslaksen 

 
Antall medlemmer i skigruppa: ca 50 
 
 
Årsmøtet i skigruppa valgte følgende styre for 2018: 

Leder:    Marianne Tønnessen

Økonomiansvarlig:  Svein Nesje 

Styremedlem: Svein Nesje, Jostein Ødegård, Sigurd Austefjord, Gaute 
Austefjord og Stig Knutsen 

Løypekjørere: 
Dømmesmoen, Fjæreheia:  Jan Gunleivsen, Svein Nesje (ansvarlig for løypemaskinen), Gaute 

Austefjord, Sigurd Austefjord 
 Åsulv Hegland, Arne Fretheim (ansvarlig for scootere), Valter 

Tinderholt, Terje Sandkjær, Magne Våge, Knut Hansen, Ådne 
Gundersen og Helge Aamodt 

Stalleland:    Åsmund Knutson og Sigurd Austefjord 

Grendeskirenn:   Vi prøver å finne noen arvtakere! 

Trenere: Jan Audun Thorsen og Ove Andre Aslaksen 
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Skisesongen 2017.

Lysløypa ble kjørt opp første gang 7. februar 2017. Løypemaskinen var imidlertid ute av drift 
den første uken med snø. Snøen lå i første omgang ca. 10 dager, før det kom ett nytt snøfall 
6.mars, men heller ikke denne gangen ble det noen langvarig skisesong. Kun to prepareringer i 
mars 6. og 9.). Det ble en kort skisesong her i sør med litt varierende forhold. Løypene til 
Kollen var ikke kjørt opp. På Stalleland ble det kjørt løyper på jordene og opp dalen til 
Knabevannet. 

Løypegjengen utbedre kontinuerlig løyene på Dømmesmoen og i Fjæreheia. Gjengen møtes fast 
på Dømmesmoen tirsdager gjennom hele året. De gjør en uvurderlig innsats med tilrettelegging 
og rydding av løypenettet. 

Skigruppa deltok på årets «Imåsdag». Det var kø av unge jenter og gutter som ville prøve 
rulleski. Vi har en trofast gruppe for 1.-5.klasse som trener på onsdager, her håper og ønsker vi 
at det skal komme flere til. Den eldste gruppen trener flere dager i uka. Vi har en liten og jevn 
tilvekst av nye medlemmer til Imås skigruppe og det setter vi stor pris på.  
Trenerne gjør en flott jobb med løperne. Det ble arrangert to grendeskirenn. Nytt av året var 
rulleskirenn som ble arrangert i Østerhus. 
Dugnaden for utøverne bestod i salg av Enjoy-guide og julestjerner. 
 
 
Møteaktivitet og saker som har opptatt oss. 
Møtevirksomheten er liten og de fleste saker som dukker opp blir tatt via mail til 
styremedlemmene. Utover mailkorrespondanse har vi hatt 2 styremøter, et vår og et høst. 
Jan Gunleivsen har hatt hovedansvaret for løypekjøringen på Dømmesmoen. Svein Nesje har 
ansvar for vedlikehold av løypemaskinen. Løypekjørerne rapporterer umiddelbart etter 
preparering til Marianne, som oppdaterer løyperapporten fra Dømmesmoen, Fjæreheia og 
Stalleland på hjemmesiden til Imås og på facebook. Løypemaskinen på Dømmesmoen er utstyrt 
med GPS, slik at det til enhver tid er oppdatert siste kjøring på skisporet.no.  

Sportslig aktivitet
Jan Audun Thorsen har vært trener for Imås skigruppe ( ca. 11 år og eldre), mens Ove Andre 
Aslaksen har trent de yngste (1.-5.klasse) 
Det har blitt arrangert flere treningssamlinger, på Gautefall, Kyrkjebygdheia og Hovden for å 
nevne noen. 
Løperne deltar på rulleskirenn, løp og skirenn. Imås skigruppe gjør seg bemerket med 
deltakelse og gode resultater. 

Magnus Gjerstad Knutsen har deltatt på kretssamlinger. Det har vært arrangert kretssamlinger 
på barmark og snø.  
Marcus Homdrom (Hovden) og Kristoffer Sælen (Sirdal) har gått på «skigymnas». 
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Deltagelse i renn 

Hovden Tour: Marcus Homdrom (1.plass på 22 km), Maja Marie Ottersland 
Andersen (beste kvinnelige deltaker på 42,5 km), Ingrid Aamodt 
og Helge Aamodt  

Imåsløpere deltok på norgescup og NM for junior.  
Vindbjart Mix-stafett, Blinkfestivalen, Brokke Mini Tour, KM- rulleski og KM har hatt flere 
deltakere fra Imås.   
+ Diverse andre lokale renn 

Telenorkarusell– grendeskirenn 

Det ble arrangert to grendeskirenn i 2017. 
12.februar hadde vi 46 deltakere. (39 + 7) 
12.mars hadde vi 55 deltakere. (46 + 11)  

Representanter fra styret i skigruppa og foreldre stilte opp og gjorde gjennomføringen av 
skirennene mulig. 4H stod for salg av brus og vafler. 

Vi takker familien Knutson for at vi får lov til å komme igjen år etter år. 

Rulleskikarusell 

Stig og Jostein dro i gang rulleskirenn i Østerhus våren 2018. Dette var et populært tiltak med 
deltakere fra vår klubb og andre lokale klubber. 

Økonomi 

Regnskap og budsjett v/ Svein Nesje 
Vedlegg; budsjett 2017, regnskap 2017 og budsjett 2018. 

Eiendeler 

Scooter – Bamse (1981 mod) 
Scooter – Polaris (2011 mod) (på Stalleland) 
Løypemaskin – Piston Bully Paana, Kässbohrer (2011 mod) 
Scooter – Polaris (2011 mod) (på Dømmesmoen) 
Andel i lysløypa på Dømmesmoen. 
Lysløypa på Stalleland 
6 par rulleski 
Lydanlegg 
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10. ÅRSMELDING 2017 FOR IMÅS ALL-AKTIVITET 

Nytt år og nye muligheter! 
Ut av gymsalen og inn i Naturmurhallen, var et 
kjempeløft for all-aktiviteten.  
Vi trener fortsatt onsdag fra kl 18:00 til 19:00. Mange 
møter trofast opp med sine ledsagere.  
Det blir mye ballspill spesielt håndball, innebandy og 
kurvball.  
Veldig gøy å få lov å skyte treneren i senk.  
Noen kommer rett opp i storstua og sitter og spiller kort, 
har det sosialt og ser på at de andre som løper nede i 
hallen. Det sosiale med å møtes etterpå i storstua blir satt 
veldig pris på.  
Må takke alle ledsagerne for stor støtte hver onsdag.  

Julebord på vertshuset var vellykket -  ingen ville hjem!  

Gleder oss til fortsettelsen i 2018.  

Hilsen trenerne, 
Lilli Marie Ellefsen og Audhild S. Ellefsen  
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11. ÅRSMELDING 2017 FOR IMÅS BORDTENNIS 

  

Bordtennisgruppa består av 8 aktive spillere. 

Vi begynte å trene i Naturmurhallen i august og stortrives 
med det! 

Vi har fått tildelt utstyrsmidler fra Norges 
Bordtennisforbund på kr 4 120,- i forbindelse med 
innkjøp av 2 stk nye bord 

Spiller lokal 5. divisjon i Agder, Region Sør. 
Her stiller vi med 3 lag. 

Undertegnede er nå ny kasserer. 

Hilsen Thomas Ravnå 
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12. ÅRSMELDING 2017 FOR IMÅS BOXING 
  
 
På årsmøte til Imås IL i 2016 ble det vedtatt å starte opp en boksegruppe. 
I 2017 har boksegruppa representerte Imås IL på boksestevner fra Trondheim i nord til Aik Lund i sør. 
11 boksere har lisens, og har bokset kamper i 2017; 3 ordinær boksere og 8 diplomboksere. Vi har deltatt 
på 10 stevner. 
Det er bokset 36 kamper; 3 ordinær, 25 diplom- og 8 merkekamper samt flere oppvisningskamper. 
4 boksere klarte bronsemerke. 
3 boksere klarte sølvmerke. 
Benjamin Reinertsen ble Diplomlandsmester i sin klasse på Lillehammer. 
Boksegruppa har også vært på besøk på IFO og hatt boksetreninger med de yngste. 

Mål for året 2017 ble oppnådd: 
Få flere aktive medlemmer i gruppa. 
Delta på 10-12 boksestevner. 
Arrangere egne stevner på Landvik. (Diplomstevne 8.okt 2017) 
Jobbe for å få midler til innkjøp av egen boksering (Diplomring). 

Mål for året 2018. 
Få flere aktive medlemmer i gruppa. 
Delta på 10-12 boksestevner. 
Arrangere egne stevner på Landvik:  

- Merkestevne i kampsporthallen i mai 
- Diplomstevne i Naturmurhallen 4.nov 2018) 

Jobbe for å få midler til innkjøp av boksering (Treningsring). 

For Imås Boxing 
Bjørn Johansen, John Reinertsen, Eirik Christoffersen og Arve Knardahl. 

p 	
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13. ÅRSMELDING 2017 FOR IMÅS BADMINTON 

Leder og kasserer: Stig Arve H. Abrahamsen 
Styremedlemmer: Torfinn Nesset, Andreas Haglund, Joakim Harring og Olav Flaten. 

Leder har møtt på hovedstyremøter for Imås IL. 

Gruppa har i 2017 hatt 69 medlemmer og har trent mandager og torsdager i Naturmurhallen og onsdager 
og fredager i Holvikahallen. 

Joakim Harring og Andreas Haglund har hatt ansvaret for seniortreningen. 

Andreas Haglund, Stig-Arve H. Abrahamsen og Torfinn Nesset har hatt ansvaret for juniortreningene. 
Badmintongruppa har deltatt på turneringer i Stavanger og Kristiansand i 2017. 
I tillegg har Imås IL-Badminton deltatt med et lag i 1.divisjon og et lag i 2.divisjon.  
1.divisjonslaget spilte en runde før jul og avsluttet 1.divisjon i januar 2018.  
Imås endte på en positiv 4. plass med 15 poeng av 8 lag som er en stor forbedring fra fjorårets siste 
plass. 
2.divisjonslaget har spilt en runde mot, og vunnet en lagkamp mot Otra IL, og avslutter 2. divisjon i april 
2018. 

27.- 28. januar arrangerte Imås IL-Badminton, kretsmesterskap for Badmintonkretsen Sør i 
Naturmurhallen. Det var hele 114 deltakere påmeldt fra både, Imås, Otra, Kristiansand, Grimstad, 
Stavanger, Karmøy og Mandal. Det ble spilt ca. 200 kamper.  Arrangementet var den størst turneringen 
Imås Badminton noen gang har gjennomført og ble en kjempesuksess. 

21.- 22. oktober arrangerte Imås IL-Badminton, Sparebanken Sør Cup 2017 i Naturmurhallen med ca. 55 
deltakere og ca. 100 kamper.  

2017 har vært et positivt år for badmintongruppa med mange barn på juniortreningene og økt kvalitet på 
seniortreningene noe som viste seg under 1.divisjon. 

Imås IL-Badminton 
v/Stig Arve H. Abrahamsen 
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SAK 9 ORG.PLAN & GRUPPESTYRER 2018 

Imås IL har et HS som suppleres med alle gruppelederne på styremøtene. 
Andre komiteer blir innkalt når det er saker som gjelder deres område spesielt. 

Følgende grupper har hatt valg på gruppestyrer for 2018:  

Barneidrett Kenneth Hansen  Leder 
  Glenn Løite   Kasserer 
  Frank Helle   Styremedlem 
  Kenneth Hansen  Sekretær 

Bordtennis Thomas Ravnå  Leder      
   

Fotball Merete Lie Seland  Leder    
  Alf Morten Kaupang Nestleder/Styremedlem 

Agder Økonomi  Økonomi
  Siv Penny Silvik  Sekretær   
  Merethe Gabrielsen  Styremedlem 
  Asbjørn Løddesøl  Styremedlem 
  Kathrine Finstad Aas  Styremedlem 

Håndball Tone Lommerud Hansen Leder 
  Laget har ellers representanter i styringsgruppa for Grimstad håndball 

Orientering Karl Jørgen Songedal Leder 
  Karl Jørgen Songedal  Kasserer 
  Jan Petter Laugen  Sekretær 
  Terje Urfjell   Aktivitetsleder 
  Jan Petter Laugen  Kartleder 
  Trond Wirak   Turorientering     
  Kristen Daland  VDG-leder   
  Per Kristian Tømt     Tekn.leder    
  
  
Ski  Marianne Tønnessen Leder 
  Svein Nesje   Kasserer 
  Jostein Ødegård  Styremedlem 
  Gaute Austefjord  Styremedlem  

Sigurd Austefjord  Styremedlem 
Stig Knutsen   Styremedlem (foreldrerepresentant)  



45

Badminton Stig Arve Abrahamsen Leder/Kasserer 
  Torfinn Nesset  Styremedlem 
  Olav Flaten   Styremedlem 
  Andreas Haglund  Styremedlem 

Boxing Bjørn Johansen  Leder 
  Arve Knardahl  Styremedlem/Kasserer 
  John Reinertsen  Styremedlem 
  Eirik Christoffersen  Styremedlem 

Medlemmer til Seniorgruppe, Bane- og Hallkomite, oppnevnes av HS etter årsmøtet.  

”All-aktivitetsgruppa” for funksjonshemmede er direkte underlagt HS, og opererer ikke med 
eget styre. 
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SAK 10   VALG 
 

Styremedlemmer på valg: 

Leder     Anita Olsen 
Nestleder    Sissel Flottorp 
Sekretær    Åshild Terjesen 
Ungdomsrepresentant  Filip Tobiassen 
2. varamedlem   Trond Vinterstø 
 

Følgende medlemmer foreslås til Hovedstyre i Imås 2018: 

Leder    Ingrid Forseng Aamodt   Ny for 1 år 

(Velges samlet) 
Nestleder   Sissel Flottorp     Gjenvalg for 2 år 
Sekretær   Åshild Terjesen    Gjenvalg for 2 år 
Ungdomsrepresentant Filip Tobiassen    Gjenvalg for 2 år 
 
 
2.varamedlem  Trond Vinterstø    Gjenvalg for 2 år                                          
 
 
Øvrige medlemmer som ikke er på valg: 
 
Kasserer   Steffen Syvertsen 
1.varamedlem   Vidar Dymbe 
Styremedlem   Kjell Børre Holtebekk 
2. revisor   Glenn Løite 
Valgkomite   Bård Skråning 
 
Revisor på valg: 
1.revisor   Elisabeth Lie     Gjenvalg for 2 år 
 
Valgkomiteens forslag: 
 
1.revisor   Elisabeth Lie     Gjenvalg for 2 år 
 

HS foreslår følgende medlemmer til valgkomite med funksjonstid på 2 år: 
 
 
Morten Pedersen        Gjenvalg for 2 år 
Anita Olsen         Ny for 2 år 





KLUBBENS VERDIER:

- Godt miljø

- Klubb for alle

- Allsidighet

- Kvalitet

- Synlighet


