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Agenda  

  

      

  

Torsdag 16.mars 2023 kl.18:00 

Klubbhuset 

 

Forslag til saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene  

2. Velge dirigent(er) 

3. Velge protokollfører(e)  

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

5. Godkjenne forretningsorden 

6. Godkjenne innkalling 

7. Godkjenne sakslisten 

8. Behandle idrettslagets og undergruppenes årsberetninger 

9. Behandle: 

Sak 9.1 idrettslagets regnskap, og undergruppenes regnskap,  

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning,  

Sak 9.3 behandle kontrollutvalgets beretning  

Sak 9.4 behandle revisors beretning 

10. Behandle forslag og saker     

 

10.1 Betingelser for tilskudd fra Styret til undergrupper  

10.2Fordeling av bingoinntekter og grasrotandel   

 

11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  

12 Vedta idrettslagets og undergruppenes budsjett 

13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14 Valg  
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Sak 8     Behandle idrettslagets og undergruppenes årsberetninger for 2022  

 

Forslag til vedtak:  

 

 

Sak 9     Behandle:  

      9.1 idrettslagets regnskap, og undergruppenes regnskap,  

      9.2 styrets økonomiske beretning 

      9.3 kontrollutvalgets beretning  

      9.4 revisors beretning for 2022. 

 

Forslag til vedtak:  

 

sak 10          Behandle forslag og saker     

10.1  Betingelser for tilskudd fra Styret til undergrupper   

 

• Gruppene må levere årsberetning og regnskap innen fristen Styret setter, for å få 

fordeling fra bingo og grasrot.  

 

• Gruppene må være representert på styremøter der de er innkalt, og delta på felles- 

arrangement i klubbens regi (Imåsdagen m.fl.)  

 

Styret redegjør mer for saken over.   

Styret fremmer forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet godkjenner idrettslagets og gruppenes beretninger 

Årsmøtet godkjenner idrettslagets og gruppenes regnskaper, Styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 

Årsmøtet godkjenner forslaget. 
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10.2   Fordeling av bingoinntekt og grasrot andel  
 

Bingoinntekter 2022: 63 166,- 

Grarotandel 2022: 170 066,50,-  

Totalt: 233 232,50,-   

 

 

  

Styret fremmer følgende forslag til vedtak:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling av bingoinntekter og grasrotandelen for utbetaling i 2023, fordeles etter følgende 

fordelingsnøkkel:  

35% til fotballgruppa  

10% til styrets disposisjon  

10% til skigruppa  

10% til boxing  

10% til badminton  

5 % til håndball  

5 % til orientering  

5 % til all-aktivitet 

5 % til diskgolf  

5 % til bordtennis  

 

Pengene fordeles senest 30/6 og innen 31/12 
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Sak 11       Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  

 
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/junior til og med 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 Undergruppene gis fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter 

 

Styret fremmer følgende forslag til vedtak:  

 

 

Sak 12       Vedta idrettslagets og undergruppenes budsjett 

 
Forslag til vedtak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Årsmøtet vedtar å ikke øke kontingentsatsen for 2024.  

 

Undergruppene fastsetter selv sine treningsavgifter 

Årsmøtet godkjenner de fremlagte budsjettene for 2023 
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Styret 
 

IMÅS IL 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2022 
 

STYRE, GRUPPELEDERE, KOMITEER, OG ANSATTE: 

 
Styret har i 2022 bestått av: 

Leder  Ingrid Forseng Aamodt 

Nestleder: Andreas Haglund 

Kasserer: SR-Regnskap  

Styremedlem:                  Sissel Flottorp (Bindeledd mellom SR-Regnskap og 

Imås) 
Sekretær/Protokollfører: Åshild Terjesen (til august 2022 – DL Ole-Tommy 

Andersen er nå protokollfører på styremøtene) 

Styremedlem/ungd.repr: Tove Svendsen 

1.varamedlem: Marianne Tønnessen 

2.varamedlem Morten Sten Jacobsen 

 

Gruppelederne i undergruppene har vært innkalt til noen av styremøtene med 

tale og forslagsrett.  

Disse har vært gruppeledere i 2022: 

Badminton Stig Arve Abrahamsen 

Allidrett Trine Olsen           

Bordtennis: Thomas Ravnå 

Boxing:                          Eirik Christoffersen 

Fotball: Asbjørn Løddesøl 

Håndball:   Jenny Marie Sundsvold Lindstøl 

Orientering:   Per Kristian Tømt 

Ski: Elisabeth Hagelsteen Kvien 

Diskgolf:                          Hans Tveitereid 

Tilrettelagt aktivitet:       Audhild Ellefsen 
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Bane & hallkomiteen oppnevnes av styret etter årsmøtet, og leder av komiteen 

møter på styremøtene. I 2022 har Tore Cato Møretrø vært leder av Bane- og 

hallkomiteen.  

De øvrige medlemmene i denne komiteen er: 

Sekretær:                         Stig Arve Abrahamsen 

Øvrige komitemedlemmer: Alf Morten Kaupang 

                                        Ken Andre Vevelstad  

                                        Audhild Ellefsen 

                                        Asbjørn Løddesøl 

 

Økonomi:                        SR-Regnskap 

 

IFO-leder:                         Amalie Fjeldskår Ramse   

 

Daglig leder (fra august 2022): Ole-Tommy Andersen   
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MEDLEMMER. 

Det totale medlemstallet i Imås IL pr.13.12.2022 er 632 medlemmer.  Dette er 

en gledelig oppgang på 56 sammenlignet med 2021.  

De aller fleste medlemmene er aktive medlemmer, men det er også noen som 

ikke er tilknyttet noen av gruppene våre. 

 

Det er 10 aktive grupper i Imås IL. 

 

I gruppene er medlemsfordelingen pr. 13.12 2022 slik:  

 

Allaktivitet: 25 (oppgang 4) 

Allidrett: 11 (oppgang 1)  

Badminton: 32 (nedgang 14) 

Bordtennis: 15 (oppgang 1) 

Boxing: 27 (oppgang 6) 

Diskgolf: 10 (oppgang 3) 

Fotball: 331 (oppgang 28)  

Håndball: 61 (nedgang 11) 

Orientering: 38 (stabilt) 

Ski: 44 (nedgang 4) 

 

Stort sett nokså stabile tall sammenlignet med 2021, men gledelig oppgang i 

fotball, boksing og allaktivitet, mens noe nedgang i handball og badminton. 

 

Medlemmene i gruppene er fordelt slik aldersmessig: 

0-19 år: 396 

20-99 år: 208 
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MØTER, STYRETS ARBEID. 

Styret har i året 2022 avholdt 11 ordinære styremøter, og har hatt ca. 45  saker 

på sakslisten. 

 

Politiattester og økonomi er saker som går igjen på styremøtene. 

 

Andre viktige saker som har gått igjen på sakslisten: 

• Prosessen rundt ansettelse av daglig leder i Imås IL (utlysing, 

stillingsinstruks, budsjettere lønnsutgifter osv) 
• Ny struktur og omorganisering av idrettslaget 

• Hjemmesiden 
• Imåsdagen 
• IFO og ansettelse av ny leder her 

• Imås 90 år 

 

23.12. fikk vi den triste beskjeden om at æresmedlem Helge Terjesen var     

død. 

REPRESENTASJON OG AKTIVITETER 

Ingrid Aamodt representerte Imås IL på årsmøtet i Grimstad Idrettsråd. 

Ingrid var også på fondsmøtet. 

 

Ole-Tommy Andersen deltok på bingo-møtet. 

 

Alf Morten Kaupang representerer fortsatt Imås i kommunens 

trafikksikkerhetsprosjekt med tiltak ved Landvik skole.  

 

Imås IL deltok i borgertoget 17.mai. 

 

Imås IL deltok igjen med lag i Grimstad Maraton Stafett! 

 

Imås-dagen 2022- 3 år siden sist!  

Dette ble et fint arrangement der alle gruppene var representert. Vi fikk også 

presentert ny DL, også i avisa! 

90-års festen ble en suksess. All ære til festkomiteen. 
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ØKONOMI   

 

Vi har en kontrollert økonomi. Vår hovedsponsor er fortsatt Sparebanken Sør. 

Her fikk vi i 2022 kr 65 000,- 

I tillegg har vi flere andre sponsorer som støtter oss godt. Alle midlene kommer 

godt med!  

Totale inntekter for Imås IL i 2022 var kr 8 091 231.-. 

Totale inntekter for Imås HS i 2022 var kr 1 277 405,-, av dette beløpet gikk ca 

kr 1 000 000.- til gruppene. 

Imås IL får fortsatt godt utbytte av bingospillet på Stoa, og vi mottar også 

Grasrotandel. 

Se detaljer i regnskap. 

 

 

 

ANLEGGENE VÅRE 

 

Lysløypa   

Lysløypa på Dømmesmoen er fortsatt i meget bra stand, sommer som vinter, og 

blir mye brukt, i løpet av 2022 mest på barmark pga snøfattig vinter. 

Dugnadsgjengen og løypekjørerne gjør en fantastisk jobb i lysløypa!  

 

 

Klubbhuset 

Klubbhuset, både 1.og 2.etasje kan benyttes av styremedlemmer, grupper, lag, 

trenere og andre som driver med dugnadsarbeid for klubben. 

Storstua brukes daglig av IFO, og er fortsatt i bruk til bl.a møter og 

sammenkomster om kveldene. 

 

 

Bane & Hall komiteen 

Se egen årsmelding. 

 

IFO 

Se egen årsmelding. 



 

11 
 

 

SPORTSLIGE AKTIVITETER 

Se gruppenes årsmeldinger. 

 

 

MEDLEMSREGISTRERING. 

Imås bruker datasystemet Klubbadmin. Amalie Fjeldskår Ramse (IFO) hadde 

ansvar for utsendelse av medlemskontingenten og oppdatering av medlemslister 

fram til sommerferien. 

Ole-Tommy Andersen overtok dette ansvaret fra august. 
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PRIORITERTE OPPGAVER/TILTAK SOM ER PLANLAGT FOR 2023 

 

Organisasjon 

 

Alltid fokus på: 

Godt miljø 

Klubb for alle 

Allsidighet 

Kvalitet 

Synlighet 

 

Trenere og ledere på alle nivå skal være gode rollemodeller for barn og ungdom 

som deltar i våre aktiviteter. 

 

Alle som trener barn og ungdom opp til 18 år må ha politiattest! 

 

Hjertestarterkurs i løpet av våren hvert år. 

 

Arbeidet med trafikksikkerhetstiltak ved Landvik skole og NaturMurhallen vil bli 

en sak også i 2023.  

 

Temaer på fellesmøter med gruppene – styrke engasjement og sosialt fellesskap! 

 

Videre arbeid med handlingsplan og ny struktur i organisasjonen/styret for Imås 

IL 

 

Vår klubbhåndbok må revideres og oppdateres. 

 

Markedsføring 

Hjemmesiden oppdateres jevnlig. Nå er det Digipos som har ansvar for 

hjemmesiden vår. 

Gruppene oppfordres til selv å sende inn nyheter og resultat til Grimstad 

Adressetidende. 
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Bane & Hall komite  
Komiteen har bestått av: 

Leder. Tore Cato Møretrø. Fotball.   

Sekretær. Stig Arve Abrahamsen. Badminton. 

Medlem. Ken A Vevelstad. Fotball.  

Medlem. Audhild Ellefsen. UH/all aktivitet. 

Medlem. Asbjørn Løddesøl. Fotball. 

Medlem. Alf Morten Kaupang. Fotball. 

 

Hele Komiteen har hatt 10 ordinære møter. I forbindelse med prosjekter har 

det vært gjennomført 7 særmøter for noen av medlemmene i komiteen.  

Vi har også  i 2022 leid inn ekstern hjelp til vedlikehold på drift etter behov.  

Behovet for ekstern hjelp har blitt merkbart mindre etter hvert som vår daglige 

leder har fått oversikt over anlegget.  

Også i år er det ansatte i IFO som har hatt ansvaret for vask av anlegget.  

Anlegget vårt er fortsatt i god stand og vedlikehold utføres fortløpende.  

Utendørs har vi hatt litt problemer med pumpa til undervarmen på PS Anlegg 

Arena. Det er gjort en jobb med å senke pumpa lengre ned i brønnen som ser 

ut til å fungere tilfredsstillende. Vi har lagt planer om å bore en ekstra brønn 

for å sikre oss mot problemer i fremtiden. 

Strømprisen har vært rekordhøy i 2022. For å spare på strøm har vi har 

installert appstyring av lyset på PS Anlegg Arena. Det gjør at vi kan skru av lyset 

enklere når banen ikke er i bruk.  

Jan Gunleifsen er som før behjelpelig med å kjøre avfall til Østerhus når vi spør. 

Vi har hatt ett oppstartsmøte med brøytegjengen på høsten slik som vi pleier. 

Vinterdrift av banene har i år vært lettere da det ikke har kommet så mye snø. 

Vi har fortsatt 2 traktorer med bra utstyr som vi vedlikeholder.  
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Følgende har stått på brøytelista i vinter:  

Vidar Lonebu, Thor Svendsen, Asbjørn Løddesøl , Ole-Tommy Andersen, Torfinn 

Johansen, Ken Andre Vevelstad 

 

Det har vært gjennomført 2 større prosjekter i 2022. 

Oppgraderinger: 

Kunstgress byttet 

Nytt kjøkken 

 

Følgende er planlagt gjennomført i 2023: 

Ekstra borehull undervarme 

Kjøp av robot til vedlikehold av kunstgress 

 

Tore Cato Møretrø 

Leder 

 

Bane & Hall komite 
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Fotball 
Årsmelding fra styret 

 

Lag 

Fotballgruppa har i 2022 bestått av spillere fordelt på følgende lag: 

 

Tilrettelagt fotball  

 

Jenter 2014 (Amazon/Imås) 

Jenter 2011 (Imås/ Amazon) 

Jenter 2012 (Amazon/Imås) 

Jenter 2010 (Imås/ Amazon) 

Jenter 2008/2009 (Amazon/Imås) 

Jenter 2006/2007 (Imås/ Amazon) 

 

Gutter/jenter 2016 

Gutter 2015 

Gutter 2014 

Gutter 2013 

Gutter 2012 

Gutter 2011 

Gutter 2010 

Gutter 2009 (Imås/Jerv) 

Gutter 2008 (Imås/Jerv) 

Gutter 2007/2006 (Imås/Jerv) 

Junior 

A-lag 
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Styret 

Styret har bestått av følgende: 

Asbjørn Løddesøl  leder  

Gunn Spikkeland Hansen sekretær 

Merethe Gabrielsen   styremedlem 

Trond Vinterstø                        styremedlem  

Tommy Litlekalsøy Krüger styremedlem 

Odd Magne Havaas  styremedlem/SU-leder 

 

I tillegg har det vært aktivitet i følgende undergrupper: 

 

Sportslig Utvalg: Odd Magne Havaas (leder), John Åge Mjåland, Anita Smedsrud, Jan Asle 

Gustavsen, Kenneth Hansen, Heidi Sørvåg, Svein Roger Egge, Marianne Morterud, Mattias 

Hortin 

Foreldreforening: Aina Åsen, Gisle Winsents, Linda Hansen og Gunn Spikkeland Hansen. 

Sponsorgruppe: Bård Skråning (leder), Alf Morten Kaupang, Espen Domaas, Reidar Sandkleiv, 

Thomas Askildsen 

 

Jacob Bakken har vært i trenerpraksis fra Høgskolen i Innlandet. 

 

Styrets arbeid 

Styret har avholdt 12 styremøter i 2022. 3 av disse møtene var sammen med SU. Styret har 

vært sterkt preget av at mangeårig leder gikk av på årsmøtet, og at ingen var beredt på å ta 

et tilsvarende ansvar. Det har derfor blitt uheldig stor belastning på enkeltpersoner. 

Gjennom ansettelse av daglig leder i Imås har styret fått verdifull administrativ støtte fra 

høsten 2022.  

Korona-begrensninger preget de først par månedene av 2022, og gjorde dermed 

internturnering uaktuelt. Siden har det vært mulig med tilnærmet normal aktivitet. 

Miniturnering og Imås-dagen ble gjennomført. Imås juleavslutning/årsfest var planlagt 

erstattet av en 90-års markering for småskolebarna med foreldre. Denne markeringen 

utgikk.  

Sportslig gleder vi oss over høy aktivitet på banene, og mye samarbeid både på gutte- og 

jentesida. A-laget har strevd med lavt antall spillere. Sporty hjelp fra Juniorlaget, og tidligere 
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spillere tilknyttet klubben, gjorde at de klarte å gjennomføre sesongen. Generelt har 

spillersituasjon og trenerkabalen for de eldste lagene krevd mye innsats. B-laget måtte 

trekkes midt i sesongen. 

Fotballgruppa har nytt godt av god økonomi. Styret har dermed hatt et økonomisk 

handlingsrom, som blant annet er benyttet til å motivere ekstra til innsats på A-

lagskampene. I tillegg til jentesatsing, støtte til deltagelse på turneringer og godtgjørelse for 

ekstra administrative oppgaver som ble vedtatt på årsmøtet. Styret har arrangert dugnader 

med dorullsalg, hvor alle spillere solgte min. 2 sekker hver, i to runder. Dette har innbrakt 

gode inntekter til fotballgruppa. Det ble i tillegg kjøpt inn til ny runde våren 2023, for å 

unngå prisøkning på innkjøpet. Kioskvogna har vært åpen stort sett alltid når det har vært 

hjemmekamper på PS Anlegg arena. Det har bidratt både til god stemning på kampdag, og 

gode dugnadsinntekter for lagene som har bemannet kiosken.  

 

Med velfungerende SU, foreldreforening og sponsorgruppe, blir jobben til styret mye 

enklere. Det er fortsatt en stor utfordring å få rekruttert nok frivillige til de ulike vervene. Vi 

ser fram til økte administrative ressurser ved ny IFO-leder fra 2023. 

 

Status på handlingsplan vedtatt forrige årsmøte 

 

• Jobbe videre med å bli en kvalitetsklubb 
Arbeidet med Kvalitetsklubb er gjenopptatt. Det er opprettet en arbeidsgruppe som 
har samarbeidet med Jerv, og det har vært betydelig framdrift i løpet av året.  
 

• Fortsette å holde kontrollen med at fotballgruppa har sunn og god økonomi 
OK 
 

• Rekruttering og kulturbygging på de aldersbestemte lagene + rekruttering til 
administrative verv. 
Lagene har fått en raus støtteordning for deltagelse på turneringer, gratis pizzakveld 
og det ble arrangert stor happening med VM-finale for 5.klasse og oppover. 
Rekruttering av frivillige er fortsatt krevende.   
 

• Styrke foreldreforeningen  
Foreldreforeningen tok ansvar for dorull-dugnader og drift av kioskvogn under 
hjemmekamper. Det er etablert en kiosk-kontaktgruppe som letter dette arbeidet og 
bidrar godt til at flere lag tar dugnadsvakter 
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Tilrettelagt fotball i Imås sesongen 2022 

Laget hadde flere nye spillere på trening i løpet av våren, tre av disse har blitt en del av laget. 

Vi har hatt trening hver tirsdag fra april og ut oktober på PS Anlegg Arena/ Agder Økonomi 

Løkka.  

Vi har spilt treningskamper mot Donn. Først var Donn på besøk på Landvik i mai, mens Imås 

var i Kristiansand og spilte kamp i september. Det er alltid hyggelig å møte Donn til kamp, vi 

begynner å kjenne hverandre godt. Det ble to knepne tap. 

I juni deltok vi på Sør Cup. Vi stilte lag i en klasse som var litt for tøff for oss (vi ble bedt om 

å stille her slik at kampoppsettet gikk opp). Vi spilte kamper på Karuss gressbane både lørdag 

og søndag, og møtte lag fra både Danmark og Norge.  

                                                                       

 

     

 

 

 

Laget reiste på to Startkamper sammen i oktober/ november. 29.oktober var vi på Start – 

Ranheim, hvor Start vant 2-1. Imåsspillerne var i hundre og heiet høylytt.  

13.november ble vi spesielt invitert til kvalikkamp hvor noen av Imåsspillerne var med på 

straffesparkkonkurranse i pause. Det var stas å få ta straffespark på Sør Arena foran 6000 

tilskuere. Selv om det ble tap for Start, var laget fornøyd med opplevelsen. 

 

 

 

 

 

Det har vært litt endringer i «spillerstallen» i løpet av 2022. Vår trofaste, og alltid solide 

keeper, Kjell, la skoa på hylla etter vårsesongen. Noen har tatt en pause fra fotballen, mens vi 

har tre nye spillere som har kommet inn på laget med et friskt pust. 

Laget har bestått av Kjell, Ib Emil, Thomas, David, Pos Her og Anders, Urte, Noah og Ole 

Einar..  

 

Kristoffer Tønnessen har vært hjelpetrener, har bidratt på kamper og turneringer. Kristoffer 

gir seg etter 2022 sesongen siden han har flyttet østover. 

 

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

Trener og lagleder  

Marianne Tønnessen 
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Skigruppa 

Årsmelding 

 

 
 

Imås ski 

2022 

Årsmøte 29.januar 2023  
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I 2022 har styret bestått av: 

Leder:    Elisabeth Hagelsteen Kvien 

Økonomiansvarlig:  Svein Nesje 

Styremedlem: Bjørn Inge Igland, Ove Andre Aslaksen, Anders Krakstad og 

Rolf Hørsdal.  

 

 

Andre sentrale oppgaver og personer: 

Løypegjengen Dømmesmoen: Jan Gunleivsen, Arne Fretheim, Terje Sandkjær, Magne Våge, 

Knut Hanssen, Knut Lia, Tom Solberg, Ådne Gundersen og 

Helge Aamodt 
 

Løypekjørere Dømmesmoen: Jan Gunleivsen, Svein Nesje (ansvarlig løypemaskin), Arne 

Fretheim (scooter). (Fjæreheia Kjøres ikke lenger). 

 

Løypekjørere Stalleland: Åsmund Knutson og Sigurd Austefjord 

 

Grendeskirenn, ansvarlige: Gaute Austefjord, Torjus Stalleland med flere 

 

Trenere: Jan Audun Thorsen og Ove Andre Aslaksen 

 

 
Antall medlemmer i skigruppa: 44 

 

 
Årsmøtet i skigruppa valgte følgende styre for 2023: 

 

Leder:    Elisabeth Hagelsteen Kvien   

 

Økonomiansvarlig:  Svein Nesje 

 

Styremedlem: Ove Andre Aslaksen, Bjørn Inge Igland, Rolf Hørsdal og 

Anders Krakstad. 

 

 

Andre sentrale oppgaver for 2023: 

Løypegjengen Dømmesmoen: Jan Gunleivsen, Arne Fretheim, Terje Sandkjær, Magne Våge, 

Knut Hanssen, Knut Lia, Tom Solberg, Ådne Gundersen og 

Helge Aamodt 
 

Løypekjørere Dømmesmoen: Jan Gunleivsen, Svein Nesje (ansvarlig løypemaskin), Arne 

Fretheim (scooter).  

 

Løypekjørere Stalleland: Åsmund Knutson og Sigurd Austefjord 

 

Grendeskirenn, ansvarlige: Gaute Austefjord, Torjus Stalleland med flere 
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Trenere: Jan Audun Thorsen og Ove Andre Aslaksen 

 

Skisesongen 2022 
 

Det kom et stort snøfall i begynnelsen av desember 2021 som medførte at det ble en tidlig 

start på skisesongen på Dømmesmoen. Dessverre ble ikke snøen liggende så mange uker, men 

det ble kjørt løyper noen ganger frem til nyttår. Det kom dessverre ikke nok snø senere i 

sesongen til å kjøre løyper.  

På Stalleland ble det ikke kjørt løyper i 2022. 

 

Løypegjengen bidrar med vedlikehold av løypene på Dømmesmoen gjennom hele året, fast 

dugnadsdag er tirsdag formiddag. De legger ned uvurderlig innsats som kommer alle brukerne 

av Dømmesmoen og området rundt til gode. 

 

Fra og med høsten 2022 har 1 av Imås sine skiløpere gått på Hovden skigymnas. Vi har ingen 

på Sirdal skigymnas. 3 juniorløpere er med i Team Hovden.  

Jan Audun Thorsen er trener for den eldste gruppa (14 åringer) og juniorløpere som bor i 

Grimstad. Han legger ned mye tid og gjør en fantastisk jobb med løperne. De har fellestrening 

2 ganger per uke, og i tillegg har de ofte fellestrening i helgene.  

De har hatt noen testløp og treningssamlinger sammen med løpere fra naboklubber (Birkenes, 

Vindbjart og Oddersjaa).  

 

Denne sesongen har det dessverre ikke vært noen fast treningsgruppe med yngre løpere. Vi 

opplever at det er vanskelig å få rekruttert yngre løpere til skigruppa. Ove André Aslaksen er i 

utgangspunktet trener for de yngste.  

 

Dugnad i 2022 har bestått av salg av Bambus-sokker, ved og julestjerne. Salg av ved er et tett 

samarbeid med kriminalomsorg i frihet, og har vært et godt bidrag økonomisk i 2022. Anders 

Krakstad er ansvarlig for dugnad, og har holdt kontroll i denne aktiviteten. Pål Reidar 

Svendsen koordinerer vedsalg.  
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Møteaktivitet og saker som har opptatt oss. 

Styret i skigruppa har hatt ett fysisk møte, i tillegg til årsmøte. Hovedformålet med møtet var 

å bestemme hvor mye økonomisk støtte vi kan gi løperne. Vi kommuniserer ellers mye per 

mail.  

Bjørn Inge Igland og Pål Reidar Svendsen har oppdatert kart/ reklame-skiltet på 

Dømmesmoen. Takk for en god jobb. 

Jan Gunleivsen har hatt hovedansvaret for løypekjøringen på Dømmesmoen. Svein Nesje har 

ansvar for vedlikehold av løypemaskinen. Løypekjørerne rapporterer umiddelbart etter 

preparering til Marianne Tønnessen, som oppdaterer løyperapporten fra Dømmesmoen, 

Fjæreheia og Stalleland på hjemmesiden til Imås og på Facebook. Løypemaskinen på 

Dømmesmoen er utstyrt med GPS og koblet til skisporet.no som oppdaterer umiddelbart ved 

kjøring.  

Sportslig aktivitet 

Jan Audun Thorsen har vært trener for Imås skigruppe (ca. 14 år og eldre). Det varierer fra 

barmarkstrening, løp, rulleski og styrketrening til skitrening på snø i Grimstad og omegn 

(Bymarka i Arendal, Øynaheia, Vegårshei, Myra, Dømmesmoen, Høgås, mm). Selv om det 

ikke var skiføre fra Dømmesmoen så lenge, holdt skiføret i Bymarka i Arendal godt utover 

vinteren.  

 

 

Første Norgescup renn ble avlyst pga covid, men ellers ble de fleste renn arrangert til tross for 

noe covid restriksjoner.  

Juniorene deltok på Norgescup renn, men mange av løperne fikk dessverre deler av sesongen 

ødelagt pga kraftig matforgiftning. Beste Norgescup plassering hadde Jan Ronny Gulbrandsen 

med 33. plass på 15 km klassisk i 19-20 års klassen.  

3 av 14-åringene deltok på Ungdommens Holmenkollrenn der Fredrik Kvien Svendsen fikk 

beste plassering med 39. plass (146 deltakere).  

Ellers har de deltatt på lokale kretsrenn. Imås fikk flere medaljer i KM.  

I Hovden Tour ble Jan Ronny Gulbrandsen nr. 3, Robin Sælen nr. 5 og Ådne Mykland nr.7 i 

19-20 års klassen. Maja Ottersland vant kvinner 19-20 år.  

 

Løperne har deltatt på flere rulleskirenn, både kretsrenn og nasjonale renn. Thomas Blom vant 

WC kanalrennet.  

Den årlige Blink festivalen ble arrangert i august. Her gjorde Imås seg bemerket med Thomas 

Blom på 2. plass både på langløpet og sprint. Jan Ronny Gulbrandsen kom på 3. plass på 

sprinten.  

Imås tok flere medaljer under KM på rulleski på Hovden i september. 

 

Jr.VM uttak i Bardufoss ble arrangert i desember 2022. Her ble Robin Sælen nr. 9 og Thomas 

Blom nr. 12 i 10 km skøyting. De gjorde også meget sterkt i 20 km klassisk med hhv 8. og 15. 

plass. 

 

Resultatene løperne har hatt i sommer og før jul lover bra for sesongen 2023.   
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Økonomi 
Regnskap og budsjett v/ Svein Nesje 

 

Eiendeler 
Scooter – Polaris (2011 mod) (på Stalleland) 

Løypemaskin – Piston Bully Paana, Kässbohrer (2010 mod) 

Scooter – Polaris (2011 mod) (på Dømmesmoen) 

Andel i lysløypa på Dømmesmoen. 

Lysløypa på Stalleland 

9 par rulleski 

Lydanlegg 
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Tilrettelagt håndball 
 

Årsrapport tilrettelagt håndball 2022 

 
Trening fast hver tirsdag fra klokken 18-19 i NaturMurhallen. Vi er nå oppe i 13 spillere som 
er veldig gøy, da vi har konkurranse med hverandre. Er med i serien sammen med Vest 
Agder. Det er ni lag. I år har Imås vunnet 7 av sine kamper, og tapt 2. Endelig ble det julebord 
på Grimstad Vertshus. Blide og fornøyde, kom alle sammen. Var ingen som hadde vondt i 
hodet denne dagen. Spiste seg gode og mette på ribbe og kalkun, og stort dessertbord. Fikk 
en liten julegave før de reiste fornøyde hjem.  
 
Nytt år og nye muligheter. Vi gleder oss!  
 
Trener Audhild.  
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All-aktivitet 
 

Årsrapport All-aktivitetsgruppa 2022.  
 
Trening hver onsdag fra 18-19 i NaturMurhallen. Flere og flere nye som kommer med sine 
ledsagere. Ballspill og løping står i fokus, og mange må tørke svetten. Blir flere og flere under 
18. Sosialt samvær etterpå er det viktigste. Kveldsmat og frukt står på programmet, kake en 
gang i måneden. Også vi var på julebord på Grimstad Vertshus. For noen var julegaven spist 
opp før dessertbordet var i gang. Gleder oss til fortsettelsen, da vi kanskje får et samarbeid 
med Grimstad kommune.  
 
Nytt år og nye muligheter.  
 
Trener Audhild og Lilli Marie. 
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Boxing 
 

Årsmelding 2022 - Imås Boxing              10.12.2022 

 
 
 
Året 2022 for boksegruppen har vært både spesielt og heldigvis normaliserende. Vi startet første 
halvår med noen gode krampetrekninger tilknyttet korona, men fikk endelig satt fart igjen fra 
skolestart over sommeren med treninger. Dette satt både vi trenere og utøvere pris på.  
 
Underveis i 2022 mistet vi også dessverre en svært dyktig trener i Per Eirik Andersen, men fikk 
heldigvis has på Lars Erik Ødegården som hans erstatter. Vi er svært heldige som har fått med oss 
Lars Erik, som har LANG medfartstid som både utøver og trener i boksesporten. Dette nyter både 
utøvere og vi andre trenere godt av kompetansemessig.  
 
2022 ble nok et år hvor det å nå våre målsetninger ble noe amputert. Våre målsetninger for året som 
har vært, har vært å delta på flere boksestevner, for å bygge ringkompetanse på kampbokserne våre. 
Av naturlige årsaker har det ikke vært mange boksestevner før sommeren og samtidig har vi, som 
også flere andre klubber nasjonalt merket på et naturlig frafall av kampboksere, grunnet vi i en 
lengre periode har vært uten treningsmuligheter. Av den grunn er det også ikke blitt avholdt like 
mange stevner nasjonalt.  
 
Heldigvis ser vi lyset i enden av tunellen med tanke på økt aktivitet nasjonalt og ikke minst lokalt. 
Grimstad bokseklubb har vært flinke til å arrangere stevner for oss her i hjembyen, hvor vi har deltatt 
med noen boksere. Her har vi oppnådd gode resultater på utøverne som har prøvd seg, både store 
og små. Faktisk har de også bemerket seg godt ovenfor andre klubber, da det sjeldent er like mye 
stemning, ‘’hoying’’ og skriking og ‘’heiing’’ som når en Imås bokser entrer ringen. Dette har vi 
opplevd flere ganger, år etter år faktisk og viser at vår lille klubb kan bygge teknisk gode og 
spennende karakterboksere.   
 
Vi gleder oss til året som kommer og gleder oss også over at vi har hatt godt med tilskudd av nye 
boksere den siste perioden. Både fra lokalt i Grimstad og i nabokommunene Arendal og Lillesand. Vi 
oppleves som en ryddig klubb med gode fasiliteter, gode trenere og et svært godt sosialt miljø.  
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Bordtennis 
Årsmelding 2022 – Imås Bordtennis. 

 

1. Styret. 

Styreleder: Thomas Ravnå 

Nestleder: Tom Marius Beisland 

2. Medlemstall. 

Det har vært en liten nedgang i forhold til registrerte spillere og antall spillere som møter på 

trening siste året. Fra å ha vært 12 faste spillere er det nå stabilt 9 spillere innom trening 

hver gang. Som de foregående år er det primært voksne medlemmer. Men har fortsatt en 

ungdom som stiller fast.  

3. Treningstid. 

I år igjen fikk vi en liten forskyvning av treningstider. Ny tid er mandager fra 18:30 til 19:00. 

4. Aktivitet. 

Etter et par år med Covid-19 har vi endelig kommet i gang med konkurranser og 

divisjonsspill. Vi stiller 2 lag i 4 divisjon i region sør. Det er 3 spillere på hvert lag med 

reserve. I desember spilte vi kretsmester skap der det blant annet ble 2 plass i para klassen. 

Vi stilte med 10 spillere i 4 ulike klasser. 

5. Utstyr. 

Vi har avtalt med idretts fritidsordningen at 

det er greit at de kan benytte seg av utstyret 

vårt. 

6. Økonomi 

Regnskap og budsjettforslag legges frem av 

SR Regnskap. 

 

For styret, Grimstad 30.01.2023  

Thomas Ravnå. 

 

 

 

 

 

Tobias Haugum (Imås) med sterk 2 plass i para klassen i 
KM. 
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Badminton 
Årsmelding Imås IL-Badminton 2022 

 Leder og kasserer: Stig Arve H. Abrahamsen 

 Styremedlemmer: Torfinn Nesset, Andreas Haglund, og Joakim Harring.  

Leder og Andreas Haglund har deltatt på hovedstyremøter for Imås IL. 

 Gruppen har i 2021 vært ca. 35 medlemmer. Badminton gruppa har hatt følgende treninger 

sesongen 2022: Torsdager 19.30-22.00 for senior spillere. Mandag 17.30-19.00, onsdager 16.00-

18.00, torsdager 18.30-19.30 og 11.00-13.00 lørdager for spillere mellom 13 og 17 år. Onsdager 

18.00-19.00 og torsdager 18.30-19.30 for spiller mellom 9 og 13 år. 

 Joakim Harring, Andreas Haglund, Tirakom Sonjamroen, Stig-Arve H. Abrahamsen og Torfinn Nesset 

har hatt ansvaret for juniortreningene. 

 Året 2022 har vært et krevende år og har båret preg av å komme i gang igjen etter korona. Vi har 

merket nedgang i antall medlemmer på trening og tilgjengelige ressurs personer. Dette har gjort det 

krev for de som er igjen. På tross av dette har 2022 vært et godt sportslig år. Kjernen som har vært 

igjen har trent godt, og flere av spillerne har hevdet seg godt i nasjonale turneringer og på nasjonale 

rankinglister. Her må følgende spillere fremheves Tirakom Sonjamroen nr 32 i Norge i HS U19, Thea 

Stie og Amelia Pawlowska nr 14 og 15 i DS U15 og nr. 17 i U15 DD i Norge.  

19-20. Mars og 29-30. oktober arrangerte Imås-IL badminton turneringene Mcdonald`s Cup 2022 og 

Mcdonald`s høst cup 2022. På turneringen deltok mellom ca. 90 og 120 spillere fra hele sørlandet. 

Turneringen ble en stor suksess både sportslig og arrangørmessing med flere Imås spillere på pallen i 

flere klasser.  

Imås spiller 2. divisjon sesongen 2022/23, denne skal ferdigspilles i 2023. Badmintongruppa har som 

ambisjon å vinne 2 divisjon, slik at vi kan spille kvalifisering om å delta i 1. divisjon neste sesong. 

 Imås har denne sesongen deltatt på turneringer i Kristiansand, Haugerud, Moss og Sandefjord. Årets 

store høydepunkt var Ungdommens Badminton Mesterskap i Moss. Her kom Tirakom Sonjamroen til 

en sterk 1/8 finale. 

 Imås IL-badminton deltok med 4 spillere i UBM (Tirakom Sonjamroen, Håvard Gustavsen, Thea Stie 

og Amelia Pawlowska). Amelia og Thea deltok også i landsfinalen for lag i U15 i Kragerø. De bidro her 

på et lag sammen med spillere fra Kristiansand. Badminton gruppa har hatt fokus på å ha god kvalitet 

på treningene i 2022 for de i gruppa, men håper på økt antall medlemmer i 2023.  

 

Imås IL-Badminton v/Stig Arve H. Abrahamsen 
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Imås IFO 
Årsmelding Imås IFO 2022 

Imås IFO har hatt ca. 45-50 barn per dag (totalt ca. 65) fra januar frem til sommerferien.  

Fra august gikk det veldig ned etter kommunen innførte gratis kjernetid for alle førsteklassinger etter 

at søknadsfristen var gått ut. Dette gjorde at vi mistet mange søknader til SFO, da vi ikke fikk noe 

beskjed om at dette også gjaldt oss.  

Etter august har også barna blitt et år eldre og mange har trappet ned på dager eller sluttet på IFO 

for å gå hjem rett etter skolen istedenfor.  

I gjennomsnitt etter dette har vi hatt ca. 35 barn per dag og totalt ca. 50.  

 

I 2022 har vi hatt litt forskjellige ansatte. Nye faste har vært Kristoffer Holmegård, Benjamin Lunden, 

Ingvild Moen og Theodor Haltorp. Ellers var Amalie Fjeldskår, Sarah Johnnysdatter og Isabelle Haltorp 

også på jobb. (3-4 ansatte per dag). Kristoffer og Ingvild blir ikke med videre i 2023, men Esben 

Sannæs Bjellerås overtar som daglig leder for IFO fra 02.01.2023 og Amalie går tilbake som 

instruktør. 

 

I løpet av året har vi vært på mye turer i skogen, til byen, hatt vannkrig, vært på stranda og bada. Vi 

har også vært på fotballturnering i regi av SFO, vært i Bulder lekeland, leid boblefotball og 

promillebriller. I tillegg til mye kreativt håndarbeid, leker, aktiviteter og fester sammen med barna 

som bla. sommerfest, halloweenfest, julefest og karneval.  

Vi har også hatt en overnatting som gikk over all forventning. Nesten alle barna deltok og vi 

observerte at dette gledet barna. På grunn av det vi observerte vil vi også prøve å få dette til i år 

også.  

Samarbeidet med Landvik skole er fremdeles bra, og de barna vi har her trives godt. Samarbeidet 

med foreldrene går også veldig bra. 

 

Amalie Fjeldskår Ramse 

Midlertidig daglig leder Imås IFO 
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Orientering 
ÅRSMELDING 2022 FOR IMÅS ILs O-GRUPPE 

Vedtatt på o-gruppas årsmøte 07.02.2023 

  

Styre og tillitsvalgte 2022  

     På valg   

Leder  Per Kristian Tømt    2023    

Sekretær  Jan Petter Laugen  2022    2024  

Kasserer  Karl Jørgen Songedal    2023    

Kartleder  Jan Petter Laugen  2022    2024  

Aktivitetsleder  Vakant  2022  2023    

VDG-leder  Kristen Daland    2023    

Turorientering  Trond Wirak  2022    2024  

Teknisk leder  

  

Terje Urfjell  2022    2024  

Valgperioden for hver funksjon er to år.   

  

Generelt  

Det har vært avholdt ett styremøte siden forrige årsmøte. Virksomheten er ellers blitt 

organisert i prosjekter av enkeltpersoner eller prosjektgrupper nedsatt etter behov.  

Beste enkeltprestasjoner i o-løypa dette året sto Kari Timenes Laugen for, med en gull- og en 

sølvmedalje i  

D75 i WMOC – verdensmesterskapet for veteraner – som fant sted i Gargano i Italia i juli. 

Nevnes må også Viggo Molund med sin 1. plass på mellomdistansen i det norske 

veteranmesterskapet, og 2. plasser på sprint og langdistansen. I dette mesterskapet kom 

Kari Timenes Laugen på 2. plass på alle tre distanser.  

O-gruppa med Kari og Jan Petter Laugen i spissen sto for arrangementet av 25 års 

jubileumsfest for VM 1997 med middag og utstilling på klubbhuset lørdag 15. oktober med 

42 gjester til stede. I tillegg til de viktigste personene i arrangørstaben, var de fleste norske 

medaljevinnerne til stede. I forkant av festen ble det arrangert et jubileumsløp på Østerhus, 

og en kulturell byvandring i Henrik Ibsens fotspor, med besøk på steder som var aktuelle 

under VM i 1997.  

  

Representasjon  

Terje Urfjell har vært styreleder i AOK i 2022. Per Kristian Tømt har representert o-gruppa i 

Imås’ hovedstyre.   
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Medlemsoversikt pr. 31.12.2022  

   Kvinner    Menn   I alt  

  Alder  0-19  20-  Sum  0-19  20-  Sum    

Antall  3  13  16  2  20  22  38  

  

Økonomi  

O-gruppa har god økonomi. Medlemmer under 20 år får dekket all startkontingent. Planlagt 

oppgradering av o-kart har ikke blitt gjort, men planlegges gjennomført i 2023.   

Imås idrettslag har avtale med Sparebank 1 SR-Bank forretningspartner AS (saksbehandler 

Kari Skeie Nilsen) om føring av regnskap. Hovedlaget betaler for dette.  

  

Rekruttopplæring og treningsløp  

Vi har ikke hatt egne rekrutteringsaktiviteter i 2022.  

  

Tidtaking og Ocad  

O-gruppa har en bærbar PC (Lenovo Thinkpad). PCen er utstyrt med programvare for EQ 

Timing (for tidtaking) og Ocad (for tegning av kart og planlegging av løyper). Terje Urfjell 

oppbevarer PCen og har kompetanse på EQ Timing og 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.  

  

Løpsarrangementer  

O-gruppa har i 2022 hatt ansvar for følgende terminfestede arrangementer, i tillegg til 

rekruttopplegget:  

  

Arrangement  Dato  Kart  Sted  Løpsleder  Løypelegger  

Agder-karusellen, løp 4  27.04.  Grimstad 

sentrum  

Levermyr  Per Kristian 

Tømt  

Terje Urfjell  

Agder-karusellen, løp 

11  

15.06.  Myråsen  Ballbingen  Per Kristian 

Tømt  

Terje Urfjell  
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Kartarbeid  

Den tidligere planlagte nykartleggingen på Omre og Arnevig er lagt på is inntil videre, da 

jaktlaget har uttrykt skepsis til orienteringsaktivitet i dette området. Det er imidlertid 

ønskelig å prøve turorientering i området rundt Dyrevarden ved Arnevig i 2023, og det kan 

være aktuelt å lage et midlertidig o-kart basert på MapAnt for dette området.  

Vi har avtale med Grimstad kommune om gratis grunnlagskart med laserskannede 

høydekurver, veier, bebyggelse og eiendomsgrenser for hele kommunen. Det kan være 

aktuelt med supplerende konstruksjoner av vegetasjon, stier, steiner og andre elementer 

basert på flyfoto for de områder vi ønsker å utarbeide kart.  

Alle våre kart som er gitt ut i digitalt format, ligger på klubbens nettsider til fri avbenyttelse 

for enhver som er interessert. Også skolekartene ligger ute, slik at skolene selv skal kunne 

benytte seg av disse kartene. Skolekartene ligger også på skoleorientering.no og der er de 

lagt fram med tanke på at skolene enkelt kan lage løyper for eget bruk. Opplæring av 

aktuelle personer på skolene bør finne sted rundt dette.   

Grimstad turorientering - "Skaulofferen"  

Skaulofferen ble også i 2022 arrangert i samarbeid med IL Express’ o-gruppe og Børre 

Olsen / Fjære menighet.   

Vi hadde i 2022 turorienteringsopplegg på disse stedene:  

Fjære menighet   Metveit    Nedlastinger: 59    Deltakere: 47  (á kr 

70,-)  

IL Express:    Randvika   Nedlastinger: 68    Deltakere: 99  (á kr 

70,-)  

Imås IL:    Kjekstadneset  Nedlastinger: 61    Deltakere: 66  (á kr 

70,-)  

      Kalvehageneset Nedlastinger: 64    Deltakere: 76  (á kr 

50,-)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skoleorientering.no/
http://skoleorientering.no/
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Her er totaloversikten over hva som er solgt, fordelt på utsalgsteder:   

  

 

 

Omsetning på nett:   kr.   5340  

Omsetning offline:   kr. 20380   

I alt har vi solgt for  kr  25720.   
  

På våre 45 poster er det klippet 2840 ganger. Totalt 119 personer har enten meldt inn 

resultat på nett eller levert inn klippekort.  

Det ble oppnådd 52 gull (300 poeng), 9 sølv (200 poeng) og 28 bronse (100 poeng), i tillegg til 

30 som har deltatt, men ikke oppnådd merke, dvs resultatet er under 100 poeng. En har 

oppnådd bronseplakett.  

De to som fra innsendte klippekort eller meldt inn på nett er trukket ut for ekstra premier er 

Kaya G. Bjugan, Snarveien 7, 4870 Fevik og Rune Landsverk, Solsiden 7, 4870 Fevik.  

Tall er rapport til NOF. Skaulofferkomiteen har ca. 43000 kr på konto.  

Materiell  

Det fins løpsdrakter og noen eldre overtrekksdrakter på lageret. Disse overtrekkdraktene kan 

gis bort til interesserte. Alle gruppene i Imås skal heretter benytte en felles overtrekksjakke, 

som får kjøpt på Sport 1 på Odden. På lageret ligger også lagstelt og et lettvektstelt som er til 

fri avbenyttelse, og er lett å ta med på løp.  

Gruppa har noen få rekrutteringspakker, inneholdende kompass, løperbrikke og en 

miniatyrskjerm.  

Hos Erling Lauvrak på Rosholt har o-gruppa et lager av større arrangementsmateriell, plater, 

oppslagstavler, trepåler, justert trevirke o. l.  

Utsalgsted  Konvolutt  Klippekort  

Cirkel K  43    

Fevik Servicesenter  39    

Sport 1  10    

Turistkontoret  9    

Sendt i posten  5    

Totalt  106  9  

Internett eller sendt i 

posten  

18  12    
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O-gruppa har MiniTimeRecorder (MTR) og ca. 55 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 orienteringskretsen. Kretsen låner også ut 

EMIT-brikker til løpsarrangører, og disse brukes primært til terminfestede arrangement. Alt 

dette utstyret lånes ut gratis etter behov.   

Vi fikk i 2022 rekrutteringsmateriell fra forbundet: 10 stk. hefter «Trygg i naturen» og et 

banner for bruk i rekruttering. Dette er tiltenkt Landvik skole.  

  

Resultater 2022  

WMOC 2021 langdistanse: W75A, Kari Timenes Laugen, 1. plass.  

WMOC 2021 mellomdistanse: W75A, Kari Timenes Laugen, 2. plass.  

Veteranløpet AOK: D35 Kari Timenes Laugen, 1. plass, H40 Jan Petter Laugen, 2. plass.  

KM mellomdistanse: H17-20 Henrik Andreas Tømt, 2. plass, H21- Viggo Molund, 2. plass.  

KM natt: H17-20 Henrik Andreas Tømt, 1. plass.  

KM stafett: H17-: 3. plass (Viggo Molund, Terje Urfjell, Henrik Andreas Tømt).  

Veteranmesterskapet sprint: D75- Kari Timenes Laugen, 2. plass, H45- Viggo Molund, 2. 

plass.  

Veteranmesterskapet lang: D75- Kari Timenes Laugen, 2. plass, H45- Viggo Molund, 2. 

plass.  

Veteranmesterskapet mellom: D75- Kari Timenes Laugen, 2. plass, H45- Viggo Molund, 1. 

plass.  

NM stafett: Deltatt  

NM sprint: H17-18, Henrik Andreas Tømt, 39. plass  

NM knockout sprint: H17-18, Henrik Andreas Tømt, 35. plass  

NM mellomdistanse: B-finale, Viggo Molund, 9. plass  

NM langdistanse: H17-18, Henrik Andreas Tømt, 37. 

plass Norgescup: H17-18, Henrik Andreas Tømt, 65. 

plass.  
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AllIdrett 
 

Vi startet med treningstid på 1/3 bane i NaturMurhallen hver onsdag fra kl. 17-18. 
Etter noen uker merket vi stor pågang og fikk god hjelp fra badmintongruppa til å få 
trene i 2/3 av hallen. Dette var det mange barn og foreldre som satte pris på. 
 
56 barn ble meldt inn i All-idrettens SPOND-gruppe i løpet av året som gikk. 11 av 
disse var meldt inn som medlemmer av Imås i fjor, og flere har meldt seg inn nå - de 
venter på faktura som kommer snart. 
 
Til jul hadde vi en kjempefin juleavslutning i cafeen hvor det ble servert grøt, saft og 
klementiner. 
 
Mange foreldre uttrykker stor takknemlighet for tilbudet. 
 
Vi har ikke kjøpt inn noe nytt i året som gikk, men flere av lekene er ødelagt og i 
dårlig stand. Kanskje all-idretten og IFO kan kjøpe inn noe nytt til hinderløype og så 
videre i løpet av året som kommer.  
 
Trine Olsen, leder All-idrett.  
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Grimstad Håndball 

 

ÅRSRAPPORT FOR GRIMSTAD HÅNDBALL 2022  

 

 

Grimstad håndball er inne i sin 17 sesong som samarbeidsklubb mellom LIA og IMÅS.  

Samarbeidets mål oppnås gjennom at det er mange håndball spillere i Grimstad som får et godt 

håndballtilbud.  

Vi har spillere fra J/G 6 – U20, i tillegg har vi damelag. Vi arbeider kontinuerlig med å ivareta spillere, 

slik at vi kan stille lag i de fleste aldersgrupper.  

Det ble i 2022 satset på rekruttering i større grad, og det ble arrangert “Håndball kick off”. Her hadde 

vi et supert oppmøte, og fikk i gang årets 1 klassinger i tillegg til et guttelag.  

Trenere og oppmenn gjør en fantastisk jobb for håndball gruppen, det er en stabil trener gruppe med 

mye kunnskap, og vi ser at det samarbeides på tvers av lagene noe som sikrer utvikling hos både 

trenere og spillere i større grad. Vi verdsetter positiviteten, engasjementet og den gode jobben som 

gjøres for klubben! Tusen takk!  

I 2022 har vi opplevd at det “nye” styret har fått tid til å etablere rutiner og struktur. Det har vært en 

læringskurve for alle, men vi opplever fint samarbeid og stabilitet. Vi har også fått inn Tone Confesor 

Aanby som dommeransvarlig i klubben som har gjort en fantastisk jobb med å rekruttere dommere.  

Alle som spiller for Grimstad håndball må være medlem i Imås IL eller Lia IL, og de 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 som 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 
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Styret for 2022-2023  
 

Leder  Jenny Marie Sundsvold Lindstøl 

Nestleder  Elisabeth Stryken 

Kasserer  Merethe Leikvangen  

Styremedlem  Espen Nystad  

Styremedlem  Ruben S. Olsen  

Vara, Dommeransvarlig Tone Confesor Aanby  

 

 

Ansvarsoppgaver: 

 
Sportslig utvalg Ruben S Olsen, sammen med styret  

Sponsoransvarlig Styret  

Arrangement 
ansvarlig  

Espen Nystad, sammen med styret 

Spiller avgift Jenny Marie Sundsvold Lindstøl 

Innkjøp Jenny Marie Sundsvold Lindstøl 

Kiosk Styret 

Kasserer Merethe Leikvangen 

Regnskapsfører Norges idrettsforbund / Agder idrettskrets 

Draktansvarlig Jenny Marie Sundsvold Lindstøl 

Dugnad ansvar Styret 

Håndballskolen Lene Beisland 

Dommerkontakt Tone C. Aanby 
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Økonomi 
 
I håndballgruppen har vi grei økonomi. Vi handler inn draktsett til de som har manglet eller hatt 

utslitte sett. Vi har også handlet inn treningsutstyr som kan benyttes ved alternativ trening.  

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.  

2022 har vi arrangert håndballskole i høstferien.  

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.  

Vi har en spilleravgift på 300,-/500,- kroner for hver spiller i håndballgruppa. Dette har vi krevd inn 

høsten 2022. Nye spillere i januar betaler halv avgift for ut sesongen. 

 

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 kiosk lokalene.  

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. 

 

 

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 2022. Vi har derfor 

reforhandlet avtalene med sponsorene, og fått avtale videre i tre år med Viking bad, Agder El- 

installasjon og Sparebanken Sør. Bjarnes Håndverkstjenester avtalen er ikke godkjent enda. 

 

Vi i Grimstad håndball styre vil takke alle oppmenn, trenere, spillere og foreldre for den gode 

innsatsen som er gjort i 2022.  

Vi ser fram til et nytt år, og ny sesong sammen med dere.  

 

Grimstad 14.02.2023  

 

 

Jenny Marie Sundsvold Lindstøl   

Leder i Grimstad Håndball 

 

Protokoll Signert: 

 

 

 

 -----------------------------                                                                                                    ----------------------------- 
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SPORTSLIG MELDING FRA HÅNDBALLGRUPPENE  

 

J/G 6 -7 

 

I år ble 1+2 klasse sammenslått til ett lag, og 3 klasse trukket ut til eget.  

Det er en herlig og engasjert gruppe på ca 10-12 barn, som er stabile på trening og de fleste 

er 1 klasse spillere.  

Lære og lekevillige små håpefulle som vi gleder oss til å følge videre.  

De har foreløpig ikke spilt miniturnering, men håper få dette til før sesongslutt i vår.  

 

Trener: Simen Øfsti  

 

J8  

 

Jenter 8 ble i år trukket ut til eget lag noe som har gitt en fin gjeng, hvor vi ser at det stadig 

kommer til flere spillere.  

De har spilt godt med kamper gjennom sesongen. De er nå 14 engasjerte jenter på dette 

laget.  

 

Trenere: Elisabeth Stryken, Ann Christin H Bjørke  

 

J 9/10  

Laget består nå av 14 jenter fra Fjære barneskole i 4 og 5 klasse. Vi har i løpet av året fått nye 

spillere samtidig som vi har mistet noen. De fleste Jentene har trent godt to ganger i uken. 

Alle spillerne har tatt store steg og resultatene vises i kamper. Jentene vinner de aller fleste 

kampene og ser frem til 2023 med fortsatt gode opplevelser. Vi har stilt med to lag i 

aktivitets serien som blandes for hver serierunde med spillere fra 4 og 5 klasse. I Trollcup 

stilte vi med ett 4 klasse og ett 5 klasse lag. Dette var bra for 4 klasse jentene som for første 

gang fikk spille mot jenter som var like gamle som dem. Trollcup gikk bra for begge lag. 

 

Laget har blitt en god gjeng. Vi opplever at de har blitt tryggere på hverandre, og selv om det 

er både aldersforskjeller og ferdighetsforskjeller så er vi en fin sosial gjeng. 

Mål for 2023 er å utvikle laget og hver enkel spiller slik at vi kan fortsette en god utvikling. 

 

Trenere: Tom Krusche Pedersen , Ronny Adde  
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J 9/10 - NaturMurhallen 

 

Spillere: ca 30  

 

Våren 2021 hadde vi samme treningstid og hel hall. Vi er alltid minst tre trenere på hver 

trening, og  

Deler opp spillerne i tre grupper.  

Det er spill og skudd på to baner, og ulike øvelser med kast/mottak/lek og diverse i en  

Del av hallen.  

Høsten 2022 startet vi opp med en ekstra trening for jentene født i 2012, og det har vært 

veldig  

Positivt.  

Det har jo vært litt frem og tilbake med smittevern, men heldigvis ikke så mye som tidligere. 

Det er godt å få spille håndball å leke sammen! 

Antallet aktive spillere har variert litt, men vi har vært rundt 25 spillere på hver trening.  

Vi har en stor kjerne spillere, som nå har spilt håndball siden skolestart. Det er kjempegøy, 

og de blir stadig flinkere og tøffere. Og det er en utrolig flott gjeng med barn, de er gode 

med hverandre og det er mye smil og latter også på treningene.  

Det var gøy å spille turneringer igjen, møte andre lag og ikke minst få medaljer! Opplegg 

rundt våre turneringer har fungert veldig bra, de andre lagene og vi har hatt kontroll på 

arrangementene og ting har gått veldig greit. Vi håper å ha vår egen turnering i vikhallen på 

våren, med kamper og medaljer og disko for spillerne fra Grimstad. Det var gøy!  

I høst var vi på Troll-Cup i Kristiansand. Det var kjempegøy, og selv med kamper uten mål og 

tal, så var spillerne stolte og fornøyde med innsatsen.  

Vi har et godt samarbeid med foresatte på laget. Vi har en facebookgruppe som fungerer 

godt til kommunikasjon, og vi opplever at foresatte er kjappe til å melde seg om vi trenger 

hjelp. I desember 2022 har vi begynt å bruke spond. Vi gleder oss til flere og nye 

håndballopplevelser sammen med denne flotte gjengen med håndballspillere.  

 

 

Trenere: Lene Beisland, Elin Mathilde Igland, Karl Thomas Duus, Tormod Karlsen  

 

G10 

 

I høst opplevde vi at guttelaget hadde stort frafall og endte ned til 4-5 spillere. I etterkant av 

håndballens dag og en rekrutterings økt mot fotballen har vi fått hanket inn en super 

gruppe.  

De er nå ca 12 spillere, med stadig nye som kommer til!  

Med kort fartstid på håndball banen ble de raskt introdusert for kamp, og hevdet seg godt!  
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Vi setter pris på guttelag i Grimstad håndball og skal ha høyt fokus på ivaretakelse av disse 

spillerne!  

Trener: Geir Brynhildsen  

J11/12  

 

Jenter 2010/2011 har hatt ett godt år!  

Våren startet med både tap , uavgjorte kamper og seiere - akkurat slik som det skal være.  

Før sommeren hadde vi en spillerstall på nærmere 30 spillere, og opplevde på høstparten at 

vi hadde et frafall på ca 10 stk.  

Høsten 2022 ble det en stabil gjeng på ca 20 spillere, og frem til jul hadde de 6 kamper spilt 

med 5 seiere !  

På trener fronten ble det en endring på høstparten og Ronnie Edgar Andersen og Marit 

Øksendal er kommet inn som hovedtrenere for laget.  

Elisabeth Stryken og Jenny Marie Sundsvold Lindstøl er nå oppkvinner for laget og bidrar 

sosialt og som støttespillere der det er behov.  

Hvis laget skulle fått kommet med ett ønske inn i 2023, er det flere tilskuere på 

hjemmekamper!  

Liv og røre i hallen bygger opp under lokalsamfunnet og støtter våre  håpefulle!  

 

Jenter 2010/2011 går 2023 i møte med god giv, god håndball og godt samhold! 

 

Trenere: Ronnie E. Andersen, Marit Øksendal 

 

 

U20 

 

Sesongen 21/22 spilte laget J16 – serien. Serien ble avsluttet med Svane cup i Danmark.  

Inneværende sesong spiller vi i U 20 –Serien. Vi begynte sesongen med 16 spillere.  

Pr dagsdato er vi 15 spillere. Flere av spillerne trener og spiller med damelaget. Vi er et lag 

med spillere i alderen 16-20/21 år.  

 

U20 – serien er en breddeserie, men med mange øvet lag. Dette gjør at vi ofte møter svært 

tøff motstand. Pr i dag ligger vi på plass 7 av 9.  

Vi planlegger å dra på cup til våren. Vi har penger på lagskonto, men må jobbe litt dugnad 

utover våren slik at egenandelen blir lavest mulig. 

Oppmann denne sesongen er Stig Solberg. 

 

Vi gir oss som trenere etter denne sesongen. Fordi U20 – serien er tøff og fordi de er få 

spillere på damelaget, er vårt forslag at alle neste sesong spiller på damelaget. Vi håper at de 

spillerne som vil, fortsatt kan få et tilbud om å spille for Grimstad Håndball.  
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Trenere: Rune Østreim og Hege Cathrine Jørgensen  

 

Damelaget  

 

Damelaget er ca 10 spillere og en trener.  

Men med hjelp av juniorlaget så klarer vi å få til et slagkraftig lag.  

Vi har bygget videre på det som vi startet med i fjor, klart å bli en del bedre.  

Vi har to treninger i uke, men en del av treningene har det vært kamper på. Litt opp og ned 

hvor mange vi er, men det er ofte sånn med damehåndball. Har flere som kan jobbe 

kveld/nattevakter.  

Torsdagstreningene skal vi egentlig ha en del spillere ifra juniorlaget på våre treninger, men 

det har vært mange kamper ifra mitt eller dems lag på torsdager.  

Serien i år er stor forskjell ifra forrige sesong. Det er flere lag med, og det er stor forskjell på 

ferdigheter. Vi har vunnet en del kamper, hatt mange jevne, og en del tap. Vi har blitt en del 

bedre ifra i fjor.  

Trener: Ruben S. Olsen  

 

Alle lagene har trenere og oppmann, men noen ønsker foreldre inn for å hjelpe til på noen 

treninger. Vi føler vi kan gi trenere og oppmenn et godt tilbud, der de kan få gitt et godt 

tilbud til spillerne.   

 

Engasjementet er stort hos trenere og spillere, noe som skaper et godt utviklings miljø. 

Resultatmessig vinnes det flere kamper enn tidligere på alle nivåer, noe som igjen skaper 

entusiasme og glede gjennom hele gruppa. Dette bidrar til flere folk på tribunen og flere som 

stiller opp. 

Jobben som gjøres blir lagt merke til av andre lag, foreldre, trenere og dommere som 

bemerker at vi er en bra klubb.  

 

Vi viderefører Grimstad håndball sine verdier. Mestringsfølelse for alle, spiller glede, 

lagånd og tilbud til alle.  

 

 

 

Jenny Marie Sundsvold Lindstøl  

 

 

Leder  
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Diskgolf 

Årsmelding Imås Diskgolf 

 

Imås Diskgolf har avholdt 4 styremøter i 2022. Styret har bestått av Hans Tveiterid (leder), Bjørn 

Eielsen Malde (kasserer), Sven Ståle Osa (medlems og PR-ansvarlig) og Helge Hjemdal (sekretær). 

Styret har fokusert på oppbygning og dugnad knyttet til ny bane, samt ulike åpne arrangementer. 

Årets høydepunkt var åpningen av Støyderbekken Diskgolfbane. Banen er etablert med 9 hull og stod 

klar til bruk til påske. I forkant av dette ble det avholdt flere dugnader, med god deltakelse fra ivrige 

diskgolfere. Banen ble offisielt åpnet mandag 6. juni. Ordfører og varaordfører deltok og ca. 70 

beboere og andre møtte opp. Banen har blitt et populært tilskudd til byen og er mye brukt.  

Vi har også arrangert flere runder med ukesgolf i Støyderbekken, med noe varierende deltakelse. 

Dette er et åpent arrangement og her kan alle som vil melde seg på til en uformell konkurranse og 

sosialt samvær. I tillegg har det også vært avholdt andre mindre konkurranser på banen. 

Årets største arrangement var Romjulsputten, som går av stabelen lille nyttårsaften og som i år ble 

arrangert for 3. gang. Her setter vi opp en fullverdig 18-hulls bane i området på og rundt banen på 

Bibelskolen. Arrangementet er blitt svært populært og ble fulltegnet 20 minutter etter at 

påmeldingen åpnet. Her deltok 75 spillere fra Konsmo i vest til Oslo i øst.  

Laget har en liten medlemsbase og vi sliter noe med å rekruttere betalende medlemmer. Vi ønsker i 

all hovedsak å ha åpne arrangementer som all kan delta på, uavhengig av medlemskap, da 

tilgjengelighet og bredde er noe av grunntanken i diskgolf. Vi vil likevel jobbe for å rekruttere nye 

medlemmer kommende år. 
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Økonomi  
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Sak 13 Org. Plan og Gruppestyrer 2023 

 

Imås IL har et styre som suppleres med alle gruppelederne på styremøtene.  

 

Følgende grupper har hatt valg på gruppestyrer for 2023:  

 

Allidrett  Trine Olsen  Leder 
  Kasserer 
   
Bordtennis Thomas Ravnå Leder 
 Tom Marius Beisland  Nestleder 
   
Badminton Stig Arve Abrahamsen Leder 
 Torfinn Nesset Nestleder 
 Andreas Haglund Styremedlem 
 Joakim Harring Styremedlem 
   
Boxing  Eirik Christoffersen  Leder 
 Arve Knardahl Nestleder 
 Eirik Christoffersen Kasserer 
 Bjørn Johansen Styremedlem 
 Lars Erik Ødegården  Styremedlem 
   
Discgolf Hans Tveitereid Leder 
 Bjørn Eielsen Malde Kasserer 
 Helge Hjemdal Sekretær  
 Sven Ståle Osa Styremedlem  
   
Fotball Gunn S. Hansen  Styremedlem 
 Trygve S. Flak Styremedlem  
 Tommy L. Kruger Styremedlem 
 Vibeke Berg Leland Styremedlem 
 Odd Magne Havaas  Styremedlem 
Styret i fotballgruppa konstituerer seg selv på første møtet etter årsmøte i fotballgruppa 
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Håndball Jenny Marie Sundsvold Lindstøl  Leder  
 Laget har ellers representanter i styringsgruppa for Grimstad 

håndball  
   
Orientering  Per Kristian Tømt  Leder 
 Jan Petter Laugen Sekretær 
 Karl Jørgen Songedal Kasserer 
 Jan Petter Laugen Kartleder 
  Akitivtetsleder 
 Kristen Daland VDG-leder 
 Trond Wirak Turorientering 
 Terje Urfjell Teknisk leder  
 
 
 

  

Ski Elisabeth H. Kvien Leder 
 Svein Nesje Økonomiansvarlig 
 Ove Andre Aslaksen Styremedlem 
 Bjørn Inge Igland Styremedlem 
 Rolf Hørsdal Styremedlem 
 Anders Krakstad  Styremedlem 
   

 

Medlemmer til Bane & Hallkomite oppnevnes av Styret etter årsmøtet. 

 

  «All-aktivitetsgruppa med tilrettelagte aktiviteter» er direkte underlagt Styret, 

og opererer ikke med eget gruppestyre. 
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På årsmøtet i fjor ble det gitt fullmakt til styret om å se på ny organisering av 

Imås.  

 

 

Styret har valgt følgende organisasjonsplan for Imås IL  

 

Leder av Bane & hall komite går inn som styremedlem. Daglig leder fungerer 

som protokollfører for styret. Tidligere sekretærrolle blir ordinært 

styremedlem. Et styremedlem fungerer som bindeledd mellom Imås og SR-

Bank (tidl. Kasserer). 
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SAK 14 valg  
 

Styremedlemmer på valg  

Leder Ingrid Forseng Aamodt 

Styremedlem/B-U rep Tove Svendsen  

Vara Marianne Tønnesen  
 

Valkomiteens forslag til  

  

Leder:  

 

Tore Cato Møretrø  2 år 

 

Styremedlem:  

 

Ingrid Forseng Aamodt  

Morten S. Jacobsen (opprykk fra 

vara) 

2 år 

2 år  

 

Vara:  

 

Jan Andre Tønnesen 

Linn Michelle Sørvåg  

2 år 

1 år 

 

Kontrollkomite:  

Steffen Syvertsen (leder), Helge Aamodt og Vidar Dymbe (vara),  

 

 

Styremedlemmer som ikke er på valg: 

 

Nestleder  Andreas Haglund 
Styremedlem Sissel Flottorp 
Styremedlem Åshild Terjesen 
2 varamedlem Morten Sten Jacobsen  

 Styret konstituerer seg selv på første møte etter årsmøtet 
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Representanter til ting og møter i de organisasjonsledds idrettslaget har 

representasjonsrett  

 

Forslag til vedtak  

 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene 

 

 

 

Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem  

 

Årsmøtet ga i fjor styret fullmakt til å utnevne valgkomite om det ikke meldte 

seg noen på årsmøtet  

 

Forslag til vedtak;  

 
Linda Hansen og Tove Svendsen 

 

 

Engasjere revisorfirma 

Forslag:  

 
Årsmøtet reengasjerer BDO AS v/Jostein Håland som revisor 
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Notater 
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KLUBBENS VERDIER 

- Godt miljø 

- Klubb for alle 

- Allsidighet 

- Kvalitet 

- Synlighet 

 

 

 

Nils intervjuer Æresmedlem Helge Terjesen om prosessen med bygging av klubbhuset på 80-tallet.  
Foto: Morten S. Jacobsen 

 

 

 

 

 

 

 

  


