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Til medlemmer i Blaker IL 

Blaker 16.03.2022 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Blaker IL 2022 
Styret viser til innkalling til årsmøte av 22.02.2022 

Årsmøtet avholdes den 23.03.2022 på Bruvollen (peisestua) 

Under følger saklisten for årsmøtet: 
Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3:  Velge protokollfører  

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 6:  Godkjenne innkallingen 

Sak 7:  Godkjenne sakliste 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger  

Sak 9:  Behandle 

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap (se eget vedlegg) 

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning (se eget vedlegg) 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

  

     

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.   

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett (se eget vedlegg) 

Sak 13: Foreta følgende valg (se eget vedlegg): 

13.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder  

- styremedlemmer   

- varamedlem 

13.2 Kontrollutvalg: 

- leder  

- medlem 

-varamedlem 

13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

13.4 Valgkomité: 

- leder   

- medlem  

- varamedlem  

 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
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- Styrets forslag til forretningsorden 
- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
- Regnskap i revidert stand (kommer senere) 
- Kontrollutvalgets beretning (kommer senere) 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt 
- Styrets forslag til budsjett (kommer senere) 
- Valgkomiteens innstilling (kommer senere) 
- Styrets innstilling til ny valgkomité (kommer senere) 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@blakeril.no  

Med vennlig hilsen 
styret  
 

 

 
  

mailto:styret@blakeril.no
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Sak 6:  Godkjenne innkallingen 
Innkalling ble sendt på e-post til alle medlemmer 22.2.2022, og det ble annonser på facebook. 

Sak 7:  Godkjenne sakliste 
Det har kun kommet inn et forslag innen fristen, dette er sak 10.1 fra styret. 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder 
gruppeårsmeldinger  
 

Årsberetning for hovedstyret i Blaker IL 2021 
 

Styrets sammensetning 
Leder: Elin Vikane 

Nestleder: Kim Nymoen 

Styremedlemmer og varamedlemmer: Henning Ramvik, Sofia Granheim, Olav Kristiansen, 

Stian Kappel, Reidun Skomdal og Aina Sørlie Sundby (vara) 

Valgkomité: Knut Wilberg, Kim Berger, Kai Helge Eid Fjuk, Marius Digerås (vara) 

Kontrollkomité: Svein Michaelsen, Sigurd Glenning, Leif Stenby 

 

Styrets arbeid 
Styremøter 

Det er avholdt 5 styremøter i 2021 

 

Blaker IL har vært representert i styret i Lillestrøm idrettsråd v/Elin Vikane (nestleder). 

Klubben har deltatt på kretsting i NFF Akershus og Forbundstinget for NFF. Flere av styrets 

medlemmer har deltatt på kurs i regi av Viken idrettskrets. 

 

2021 ble også preget av pandemien, og det var fortsatt krevende å forholde seg til stadig endrede 

retningslinjer og anbefalinger. 

Bruvollenstafetten ble avlyst for andre gang. 

Tine-stafetten som vi hadde planlagt i 2020 ble heller ikke mulig å gjennomføre i 2021. 

Stolpejakten kunne gå som normalt.  Sammen med Sørun IL, Frogner IL og Sørumsand IF, hadde vi 

stolper i gamle Sørum. Vi samarbeidet også med gamle Fet og Østmarka O-lag som har stolpene i 

gamle Skedsmo. 

Blakermarsjen gikk av stabelen 29. august.  Det var 81 startende i strålende vær,  med provisorisk 

kiosk og utendørs sekretariat. 

 

 

Vi har søkt Sparebankstiftelsen DNB om midler til å lage treningspark med apparater til egentrening 

på Bruvollen. Flere ønsker er kunstgressbane, turstier, klatrefasiliteter. Får vi midler, kan vi også søke 

om spillemidler og momskompensasjon. 

 

Idrettslaget stilte med to representanter på møtet om Kultyrbygda Blaker på BesteFarHuset. De fikk 

orientert litt om hva vi driver med. 

 

Det har også i 2021 vært mange avlyste arrangementer og treninger, men styret har jobbet med 

ulike prosjekter. 
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Skiløypene 
Det er satt opp nye stolper i skileikbakken ved Haugtun, da de gamle stolpene var en fare for de som 

ferdes der. Traséen er hevet ved vollen på skytterbanen. 

Skisesongen ble kort, men løypekjørerne sørget for fine skiløyper de gangene det var mulig. 

 

 

KLUBBHUS 

Arbeidet er i god gjenge. Det har vært flere dugnader med riving og rydding.  Det lokale 

byggefirmaet Hoel & Fjuk har stått for alt utvendig arbeid.  Det innvendige gjennomføres også på 

dugnad.  Målet er at det skal stå klart til serieåpningen i fotball, Bruvollenstafetten og andre 

aktiviteter. Opprustningen åpner for langt større bruksmuligheter enn før. Vi håper at opp- 

graderingen gjør Bruvollen til en sosial møteplass for bygdas befolkning. 

Det nye klubbhuset har en prislapp på inntil 3 mill. Egenandelen blir omtrent halvparten, som 

hovedsakelig er finansiert av oppsparte midler. 

 

100-ÅRSJUBILUM 

Samfunnshuset er bestilt helga rundt 10. september, stiftelsesdatoen i 1922. 

En redaksjon ledet av Jon Wiik jobber med en jubileumsbok.  Det ble avholdt en bildeinnsamlings- 

kveld på Blaker skole. Det har blitt utarbeidet en logo som skal brukes i forbindelse med jubiléet 

til bruk på FB, klær og artikler. 

Det jobbes med et 100-km-løp (ultraløp) på Bruollen. 

 

MEDLEMSTALL 

Medlemsoversikten må vise aktivitetstall i ulike grupper i laget. 

Lagets totale medlemstall må også framkomme. 

 

 

 

 

 

 

TAKK! 
Vi må bare gjenta fra fjoråret: Styret ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt i året som gikk 

til utøvere, sponsorer, pensjonistgruppa, løypekjørerne og alle som stilte opp på dugnader.. En 

ekstra takk til alle som betalte medlemskap selv om aktivitetene dessverre var redusert. 

Vi håper at 2022 blir et bedre år for organisert idrett! 
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Årsrapport Ungdomscafèen 2021  

Vi holdt dessverre Ungdomscafèen stengt våren 2021, på grunn av Covid-restriksjoner og lite 
muligheter for godt nok smittevern i våre lokaler.   

Men i september åpnet vi endelig igjen! Og til de grader! Vi åpnet klassevis for å kunne bli kjent med 
alle de nye ungdommene våre, etter lang tid med stengte dører. Og godt var det, for vi hadde i 
gjennomsnitt 60 ungdom innom hver onsdag. Fra 5.klasse til 2.vidregående.   

Vi valgte å prøve noen onsdager og ha oppe som vi pleide før Covid med 5.-, 6.-, og 7.klasse 
sammen, så ungdomsskole og videregående sammen. Men vi fant fort ut at det ble altfor mange 
samtidig i et lite lokale. Og ungdommen ga også selv uttrykk for at de ville deles opp trinnvis igjen. Så 
vi fortsatte å dele opp barneskolen trinnvis, så ungdomsskole og videregående sammen. Dette 
fungerte veldig bra. Og vi fortsatte med et godt oppmøte på alle trinn.   

På onsdagskveldene tilbyr vi et sosialt møtested under trygge rammer med kjente voksne tilstede i 
miljøet. Vi tilbyr diverse sosiale spill som Playstation 4, airhockey og bordtennis. Vi har også flere 
soner med sofaer plass til mange samtidig. I år som de andre årene er det utrolig populært med 
stikkball. Vi er så heldige å få bruke storsalen oppe på Bruvollen til å spille stikkball. Men salen er 
dessverre utleid til noen andre onsdager, så vi får kun spilt tidlig på kvelden før de som leier 
kommer. Dette er noe vi vil gjøre noe med. Og vi har store planer om å leie salen selv en annen dag 
enn onsdager, for å kunne tilby stikkball eller annen fysisk lek for alle som vil. Dette kom dessverre 
ikke i gang i 2021, da vi ikke fikk organisert tilbudet ferdig, før vi måtte stenge ned igjen like før jul 
pga høyt smittetrykk på skolen i Blaker.   

I slutten av oktober arrangerte vi igjen Halloweenfest på Ungdomscafèen!   

94 blide ungdom var med på fest! Vi serverte pizza, saft og godtepose til alle. Nok en fantastisk 
kveld! Kvelder som dette vil vi gjerne arrangere flere av. Med eller uten en spesiell anledning.   

Ungdomscafèen er et veldig godt brukt tilbud som vi gleder oss masse til å drive fremover. Og vi 
håper vi får med oss like mange i 2022 som i 2021.    

Det er Marte Hamre Strøm (vernepleierstudent), Åsa Gustavsen (barnehagelærer) og Stine Huseby 
Stenby (aktivitør og barne- og ungdomsarbeider) som er med hver onsdag.  

Vi opplevde en fantastisk høst med gode samtaler, mye latter og lek med utrolig mange fine 
ungdommer.    

  

For Ungdomsacafèen, Stine Huseby Stenby  
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ÅRSBERETNING FOR «pensjonistgruppa» 2021. 
 

Året startet med gjødsling av bane. 

Reparasjon av gjerde på øvre anlegg, utbytting av knekte stolper og noe skiftning av tau. 

Også i gjerde rundt hovedbanen er skiftet ut en del materiell. 

Vedlikehold på baner og områder er vedlikeholdt på vanlig måte. 

En litt større jobb var det å vaske og olje vegger i trappeoppgang og korridor til garderobene, pluss 

noen dører. 

Vi har vasket gulvene de 2 innerste garderobene og korridoren.  

Merking av anlegg er som vanlig utført nesten i sin helhet av Svein. 

Vi har også slått plenen rundt samfunnshuset som vanlig og kantslått inntil grunnmuren etter 

beskjed fra skadedyrkontrollen. Klubbhuset ble i høst ryddet tomt for bilder, diplomer og andre ting 

som måtte vekk til ombygging av klubbhus skulle starte. «styret ordnet med konteiner som blir 

benyttet til lager, de ryddet også inn i lageret diverse utstyr fra kjøkken og boder til diverse lag» 

Det er foretatt en skikkelig opprydding av garasje, hvorav en del gammelt er kastet eller gitt bort. 

Endelig fått orden på maskinparken da vi nå har 1 Toro 119cm og 1 Toro 129c denne siste er ny av 

året. De er til årlig sjekk og service hos Eik maskin som har levert dem.  

Så har vi en «litt» gammel Stiga 99cm som reservemaskin. 

Så er vi så vidt i gang med å rydde materialkapp etter snekkera. Det blir nok mer, men det får bli 

neste år. 

Takk for året som har gått, og lykke til med et flott nytt klubbhus. 

Årets julebord ble avholdt i Lille festsal på Bruvollen, i koselig lag.   

5 kort gruppa hadde sin årlige seanse med premieutdeling. 

 

Gruppa. 

Alf F      Per M        Asbjørn D   Kai B 

Guttorm B    Olav K      Jan Arne H  
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 Årsrapport trim/helse 2021 Fjuktrimmen 
 

 Trim og svømming på Fjuk oppvekstsenter 

 Mandager kl. 19.30-21.00  Damer gange/jogging ute eller svømming, styrketrening 

 Onsdager  kl. 20.00-21.30  Herrer innebandy 

 Onsdager  kl. 19.30-21.30  Folkebad 

 

 Pandemien har også dette året satt en stopper for trimmen.  Vi fikk til noen få 

 treninger før jul og begynte igjen ut i januar. 

 Line Fineidet har vært leder for dametrimmen. 

 

 Trimkassene ved Kølabånn, Fjuktjern, Gjertrudsteinen og Igletjern er også i år 

 godt besøkt 

 Vi har gått til innkjøp av nye kasser og bøker. 

 Kim Nymoen og Stian Kappel har satt opp disse.  I tillegg til de ovennevnte, har 

 det også blitt satt opp en ved Hauketjern. 

 

 Vi har enda ikke telt opp hvem som har hatt flest passeringer. 

 

 Blakermarsjen gikk av stabelen i strålende vær 29.august. Siden klubbhuset var 

 strippet for innhold, hadde vi sekretariatet utendørs og kiosk i døråpningen. 

 En flott dag med førnøyde vandrere. 

 

 Reidun Skomdal 
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Årsberetning Fotballgruppa 
Styrets sammensetning 

Leder: Kjersti Dahl 
Nestleder: Lasse Granheim 
Kasserer: Pål Thoreid 
Styremedlem: Ola Hogseth 
Styremedlem: Thomas Bårli Nylænden 

Styrets arbeid 

Styremøter  

Det er avholdt 3 styremøter hvor følgende saker er har vært opp til behandling: 

- Miniserien som ble avholdt august 2021 

- Fotballavslutning høsten 2021 

- Sett på hvilke lag som muligens må slås sammen 2022-sesongen 

- Planlagt sammenkomst for trenere for å bli kjent, og informere om mulige kurstilbud til trenere via 

NFF. 

Aktivitet 
I løpet av våren/sommeren 2021 begynte samfunnet å åpne opp igjen, etter over 1 år med Covid-19 

restriksjoner. Dette var til glede for store og små, som endelig kunne møtes på stadion for å spille 

fotball og ha det gøy med venner og venninner igjen, og for foreldre og besteforeldre som kunne 

komme å se barna sine spille.   

Seriespillet startet opp i løpet av juni, der lagene ble delt opp etter hvilken kommune de bodde i, slik 

at man ikke skulle krysse kommune-grenser for å spille kamper. Dette med bakgrunn i noen 

gjenværende Covid- 19 restriksjoner. Etter sommeren, ble dette tatt bort, og vi kunne da krysse 

grensene og spille mot lag i andre kommuner igjen.  

Gjennom sesongen 2021 har Blaker il hatt 6 aldersbestemte lag, herunder; G/J 6, G/J 7, J8/9, G8, G9, 

og G10. Høsten 2021 ble det oppstart med barna som er skolestartere, og som går siste året i 

barnehagen, født i 2016. I tillegg har vi A-laget. Høsten 2021 har vi på gang et old-girls lag som skal 

trene litt framover. Vi har også et old-boys lag som trener sammen. Ingen av de to eldste lagene 

deltar i seriespill. 

 

Grunnet mangel på spillere til å fylle opp J8, J9, G8 og G9, slo J8 seg sammen med J9, og G8 slo seg 

sammen med G9, slik at vi fikk stilt lag til seriespill. I forkant av dette spilte G8 og J8 på samme lag. 

G9 hadde så vidt nok spillere til eget lag, og det var på daværende tidspunkt ingen J9 spillere.  

 

Neste sesong vil dagens G9 gå opp til 7`er, da de blir G10. Det kan se ut til at dagens G8, som skal ha 

en sesong til med 5`er, klarer å stille med eget lag da de har rekruttert noen nye i løpet av årets 

sesong. Om dagens G9 klarer å stille lag, er noe som blir vurdert fortløpende, og vi ser på løsninger 

for å bevare laget. G10 jobber med å bevare spillerne på laget. Løsninger vil bli sett på av styret i 

nærmeste fremtid, slik at alle som ønsker å spille fotball, skal få et tilbud. Løsningen ble å slå 

sammen g9/g10 og g11, og vi meldte på to lag i seriespill; et 5`er lag i g9 serien og et 7`er lag i g10 

serien. 

 

Fremover skal vi fortsette med jevnlige styremøter med fokus på å ivareta breddefotballen i Blaker il 

gjennom rekruttering av spillere og dommere, ha arrangementer som skal ivareta fotball-interessen 
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blant barna og som mest sannsynlig vil resultere i at Blaker il vil fortsette med et fotball-tilbud til 

barn som bor i bygda i mange år fremover. Det å se gleden og engasjementet hos barn og foreldre 

på treninger og kamper gjør valget for oss enkelt å fortsette med dette arbeidet.  

Økonomi 

Pr. nå har vi en økonomi som er tilfredsstillende. 

 

Klubbhuset  

I løpet av våren/sommeren/høsten 2021 har det stadig vært dugnad på klubbhuset for å rive det 

ned, for så at det skal bygges opp igjen til et nytt og flott klubbhus med toalett, kiosk og 

oppholdsrom tilknyttet kiosken med vinduer utover stadion. Dette vil i tillegg fungere som et 

samlingspunkt for lokalbefolkningen der det er mulig å samles for å ha en sosial sammenkomst, se 

fotball på storskjerm eller ha møtevirksomhet. Vi baserer oss på at deler av arbeidet kan bli 

gjennomført ved dugnad, resten blir gjennomført av lokalt tømrer-firma Hoel&Fjuk Håndverk. Dette 

skal etter planen stå ferdig våren 2022. 

Miniserien  

Miniserien for 6 åringer ble gjennomført i strålende solskinn lørdag 28.august 2021. Da det fortsatt 

var Covid-19 restriksjoner, var dette en cup som måtte planlegges nøye i forhold til å ivareta 

smittevern. Da ikke var lov med flere enn 200 personer på stadion samtidig, var vi var nødt til å dele 

opp i 4 puljer hvorav alle ble ferdige med sine 3 kamper på halvannen time. Fotballkampene ble spilt 

i vant med 3 spillere på hvert lag, der kampene varte i 12min. Arrangementet gikk så bra som det 

kunne ha godt, og det takket være en fantastisk god dugnadsgjeng som stilte opp med en positiv 

innstilling og godt humør.  
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Årsberetning sykkelgruppa 2021 
 

 

Styre i Blaker Sykkel har bestått av: 

 

 

Leder:  Morten Engen 

Nestleder: Ken Evensen 

Styremedlem: Tone Krogstad 

Kasserer: Per Foss  

 

 

 

 

Blaker Sykkel har fortsatt som vi startet. Vi har holdt oss på 22 medlemmer i 2021. Vi har fortsatt 

gode sponsorer som vi vil takke. Gruppa har egne drakter som benyttes i trening og konkurranse. 

 

Året 2021 begynte med ny nedstenging slik at fellestreningene på torsdagene måtte utgå. Det ble 

lettelser mot sommeren slik at det ble arrangert noen sykkelritt etter gjeldene smittevernregler.  

Mye av dette året besto også av treninger hver for oss. Mange er på den digitale plattformen Zwift 

som er en sosial treningsform på nett. 

 

Gruppen har stabil medlemsmasse, men det er lite felles aktivitet. 

 

Noen få deltar på sykkelritt. 

 

Vi ser frem imot en ny sykkelsesong med litt bedre muligheter for både sosiale turer og konkurranser. 

Det viktigste er å ha det gøy på sykkelen! Vi har plass til flere Blaker-syklister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For styre i Blaker Sykkel 

Morten Engen 
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Årsberetning Blaker IL Allidrett 2021 
 

 

2021 blei i likhet med 2020 prega av Corona-restriksjoner og stadige endringer i regelverk.  

Å holde seg oppdatert på hvilke typer aktivitet som var tillatt og hvordan den kunne gjennomføres 

har vært en krevende oppgave. I tillegg har smitte-frykt trolig virket negativt på deltakelsen. 

Store deler av vinteren var det forbud mot innendørs aktiviteter. Vi valgte å kun ha utendørs 

aktiviteter, også i den korte perioden innendørs var tillatt, siden det både var mer forutsigbart og 

føltes tryggere. Det blei 4 kvelder med skøyte-aktivitet på banen i Busedal i januar-februar, og 4 

kvelder med skileik på Hvalstjern Skistadion i mars. Skøyte-kveldene samla 20-30 barn hver gang, og 

blei avslutta med skøyteløp der barna fikk Norges Skøyteforbund sin «skøyteknappen» i premie. 

Startnummer er alltid stas! 

Til å gjennomføre skileiken fikk vi hjelp av 4 ungdommer i Fet Skiklubb. Den første kvelden samla 17 

barn, og til sammen 21 barn deltok en eller flere ganger. 

Vi hadde også gjort avtale med Hakadal IL Alpin & Friski om alpinkurs. Dessverre blei det først utsatt 

pga Corona-utbrudd i Nittedal, og deretter avlyst pga forbud mot å delta på organiserte 

fritidsaktiviteter utenfor egen kommune. Men neste vinter skal vi få det til! 

Etter påske blei det noen kvelder med friidrett på Bruvollen. Vi prøvde også å gjenta suksessen fra 

året før med sommeravslutning på stranda, men denne gang var oppmøtet labert. 

I løpet av sommeren blei de fleste Corona-restriksjonene letta på, så fra høsten av kunne vi drive 

aktivitet uten særlige begrensninger. 

Vi innleda høstsesongen med bading på Kuskerudnebben den uka skolen starta. Mellom 20 og 30 

familier møtte opp, så det var suksess, og jeg håper det kan bli tradisjon (med værforbehold!) å 

starte sesongen der. 

Deretter fulgte 5 uker med løps/sykkeløpskarusell. Å veksle mellom løping og sykling i annethvert 

løp blei godt mottatt. At løpene blei arrangert på ulike steder i bygda var også noe de fleste 

opplevde som positivt. Siste runde blei holdt på Bruvollen med vaffelservering og premieutdeling. 51 

barn deltok 1 eller flere ganger og kunne stolt motta pokal. 

Etter høstferien begynte vi som vanlig med svømming. Ca 50 påmeldte barn fordelt på 4 grupper. 

Instruktører: Lenka Jansen, Njål Skjelmerud, Ingunn Dinc Didriksen, Kim Gjelstad, Maria Wiig, Linda 

Vestli Berger, Oddveig Kjøsnes 

I desember førte en ny variant av Corona-viruset til nye restriksjoner. Vi valgte derfor å avlyse 

juleavslutninga/nissemarsjen, selv om utendørs arrangementer var tillatt, siden vi regna med at 

mange ville vegret seg for å komme i frykt for å havne i karantene i jula. 
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 Sak 10: Behandle forslag og saker 
  Sak 10.1. Forslag om å utrede framtidens organisasjonsstruktur i Blaker IL 

Forslag fra styret i Blaker IL 

Hovedstyret ønsker å se på ulike måter å organisere de lovpålagte oppgavene slik at vi kan bruke 

flere folk til å skape aktivitet og færre til administrative gjøremål. Styret vil rapportere fra arbeidet 

og eventuelt legge fram forslag til ny organisering på årsmøtet i 2023. 

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi 
fullmakt til å fastsette treningsavgifter.   
Forslag:  

Kontingenten for 2022 ble vedtatt på årsmøtet i 2021. Styret foreslår at kontingenten for 2023  

settes til samme beløp som de siste 3 år: 

Barn til og med 17 år 100,- 

Voksne 200,- 

Støttemedlemmer 100,- 

Familiemedlemskap* 500,- 

 

Styret foreslår en ny type medlemskap fra 2022: Ungdomscafèmedlemskap. Dette medlemskapet vil 

gjelde for ungdom som deltar på organisert aktiviteter i regi av ungdomscafèen. Medlemskapet vil 

sikre at man er forsikret på disse aktivitetene. Det vil fortsatt være gratis å delta på selve 

ungdomscafèen, og det krever ikke medlemskap. 

Styret foreslår at ungdomscafèmedlemskapet koster 50,-  

 

Det foreslås videre at gruppestyrene gis fullmakt til å sette treningsavgift på sine aktiviteter. 

 

 
 


