
Årsberetning for hovedstyret i Blaker IL 2022 

Styrets sammensetning  
Leder: Elin Vikane  
Nestleder: Kim Nymoen  
Styremedlemmer og varamedlemmer: Stian Kappel, Henning Ramvik, Olav Kristiansen, Sofia 
Granheim, Reidun Skomdal, Svein Michaelsen, Caroline Srakovcic (fra oktober)  

STYRETS ARBEID  

Styremøter  
Det er avholdt 7 styremøter i 2022  
Blaker IL har vært representert i styret i Lillestrøm idrettsråd v/Elin Vikane (nestleder) fram 
til april 2022.  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.  

2022 startet også med restriksjoner pga. pandemien, men aktivitetene kom etter hvert i 
gang igjen. Året har i stor grad vært preget av jubileum og arbeid med klubbhus. Vi har også 
fått på plass en avtale med vaskebyrå som vasker ungdomscafeen, klubbhuset og 
garderobene. 

KLUBBHUS  

Klubbhuset ble endelig ferdigstilt, og mange har lagt ned utallige dugnadstimer for å få det 
klart til jubileumsdagen 10. september. Vi har fått stort moderne kjøkken, et 
møte/kafeområdet, to boder og et toalett. Kronen på verket er en takterasse som byr på den 
beste utsikten over anlegget og store deler av Blaker.  
Det er mulig å leie lokalet, og både privatpersoner, bedrifter og foreninger har leid lokalet så 
langt.    

ANLEGG 

Vi fikk midler fra Feiringfondet til grus til løpebanen. PP Transport v/Pål Paulsen har kjørt 
grus og valset gratis. Dette setter vi stor pris på! Det er et ønske om å få satt opp kanter 
langs løpebanen på sikt.  

Det ble som vanlig dugnad i lysløypa i høst, og mange møtte opp for å hjelpe til.   
Scooterne ble flyttet til Meluken før sesongen startet, slik at det er enkel tilgang til lysløypa.   

POLITISKE HØRINGER 

I forbindelse med formannskapets behandling av kommuneplanens arealdel, sendte 
idrettslaget anbefaling om at forslag fra Hoel & Fjuk skulle tas med til videre vurdering. Vi 
trenger befolkningsvekst og en levende bygd for å opprettholde aktiviteten i idrettslaget og 
andre foreninger.  
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100-ÅRS-JUBILEUM  

Jubileumsåret har vært innholdsrikt med mange vellykkede arrangementer og aktiviteter.  
Vi arrangerte søndagsatur for å gå det ene stolpejaktkartet sammen, det ble en kjempe 
suksess med ca 80 turgåere! 
I mai arrangerte vi aktivitetsdag for Blaker skole i forbindelse med Tinestafetten. Elevene fikk 
prøve en rekke aktiviteter, og det var mange glade barn (og voksne) på Bruvollen denne 
dagen. 
Vi hadde også egen aktivitetsdag for barnehagebarna, dette var kjempe populært! Veldig 
gøy at Bruvollen kan brukes også på dagtid. 

I august arrangerte vi Blakermarsjen med god oppslutning. 

Bruvollenstafetten ble flyttet til 7. september i forbindelse med jubileumsfeiringen. Den 
måtte dessverre avlyses pga. for få påmeldte. Det er behov for en egen komité hvis 
arrangementet skal overleve.  

Vi inviterte til åpen dag på Bruvollen for hele bygda lørdag 10.9. Her ble klubbhuset offisielt 
åpnet med taler og snorklipping. 
Det ble en flott dag med mange aktiviteter, bl.a. hoppeslott, friidrettsleker, kubb, avslutning 
løpskarusell, salg av jubileumseffekter og loddsalg.  Næringslivet støttet villig opp, så vi 
hadde utrolig mange gevinster, og loddsalget gikk unna. A-laget spilte kamp mot AHFK – og 
vant!  Blaker skolemusikkorps skapte god stemning da de spilte før kampen. 
Blaker Sparebank hadde stand og overrakk en sjekk på 100.000 kr til klubbhuset.  

Jon Wiik har jobbet iherdig med jubileumsboka i samarbeid med Kathrine i Styrk Profil.  Det 
ble litt flere sider enn først antatt, det er mange gode historier som kommer fram underveis. 
For å få med hele jubileumåret inn i boka ble utgivelsen utsatt til mars 2023.  

For å vise fram idrettslaget hadde vi stand med gratis boller og saft/kaffe ved Joker 27.8. og 
3.9.  Sponset av Joker.  

Jubileumsåret ble avsluttet med julebord for æresmedlemmer, inviterte gjester og 
selvfølgelig pensjonistgruppa. Sistnevnte er æresgjester på julebordet, de jobber året rundt 
for å holde klubbhus, garderobebygg og bane i god stand.  God julemat ble bestilt fra 
Bestefarshuset.  
Jon Wiik og Olav Kristiansen ble utnevnt til æresmedlemmer.  

SØKNADER 

Det ble opprettet et Blakerfond som kompensasjon for at vi mistet Rånåsfoss til Nes i 
forbindelse med kommunesammenslåingen. Vi søkte om midler til å videreutvikle tilbudet 
på Ungdomscaféen og fikk innvilget kr 100.00.  
Vi søkte midler gjennom A-medias søknadsfrist, der fikk vi avslag. 
Ungdomscafèen har fått midler gjennom ekstra utlysning til møteplasser.  
Vi har også fått midler gjennom Aktive lokalsamfunn, til et samarbeid mellom idrett og skole. 
Disse midlene skal brukes til å lage flere aktivitetsdager for elevene på skolen.  
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Styret ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt i året som gikk, til utøvere, 
støtteapparat, sponsorer, pensjonistgruppa, løypekjørerne og alle som stilte opp på 
dugnader. Uten dere blir det ikke noe idrettslag! 

Trim 
Vi arrangerte som vanlig trim og svømming på Blaker skole. 
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  

Året startet med restriksjoner pga. pandemien, men det ble etter hvert mulig å trene igjen. 
Hilde Berg Melby har vært instruktør for dametrimmen når det har passet. Har vært lite 
aktivitet på herretrimmen. Trimkassene ved Kølabånn, Fjuktjern, Gjertrudsteinen, Igletjern 
og Hauketjern er også dette året godt besøkt. Det er også satt opp en trimkasse ved gruva 
ved skytterbanen.  

Stolpejakten var svært populær. Kartet  Hauketjern måtte dessverre legges om etter kort tid.  
Den ble et delvis nytt kart kalt «Fra tjern til tjern», en krevende tur. Ruta fra Bruvollen til 
gruva ved skytterbanen var også populær. Blakermarsjen gikk av stabelen i strålende vær 
søndag 28. august med litt over hundre startende. Stolpejakten kunne kombineres med 
marsjen. Klubbhuset var nesten ferdig, så kjøkkentjenesten gikk som en drøm. 
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 Pensjonistgruppa 

 Året startet med diverse innearbeid i garderobebygget, som bla. pussing av sølvpokaler, 
vasking av garderober og møterom  
og diverse oljearbeid. 

Den ene innbytterbua veltet på grunn av sterke vindkast. Det var en tung jobb å få den på 
plass, men med god hjelp gikk det  
bra. Det ble bare noen småreparasjoner som måtte til, så den ble klar til seriestart. 

Henting og spredning av kalk og gjødsel på banen. 

Klipping av gress på alle baner og grøntanlegg, også rundt samfunnshuset. Det er også endel 
kantklipping rundt gjerder og  
bygninger. 

Det er støpt nytt fundament til flaggstanga for å rette den opp. 

Det er jobbet litt innvending i det nye klubbhuset med isolering av vegger og rundt 
vinduene. 
Det er også lagt vinylbelegg på gulvet i tårnet, som ble gjort av Jan Høglien 

Mye av bordingen av terrasssen ble gjort på dugnad, mens resten gjorde vi i 
pensjonistgruppa. 
Gruppa har også bygd opp handicaprampe. 
Det er også blitt en del rydding av kapp og materiale etter snekkerne. 

I vinter har vi skrudd ned sittebenkene og knaggene i fotballrommet og malt tak og vegger. 
Fotballgruppa har skaffet fine oppbevaringsreoler til utstyret sitt. 

Julebordet ble avholdt i det nye klubbhuset, som ble veldig hyggelig.  

Gruppa har bestått av: 
Alf Fossen,  Per Melnes,  Asbjørn Delerud,  Guttorm Bjørnstad,  Jan Arne Høglien, 
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Årsrapport 2022 Ungdomscafèen 

Året som startet så kjipt som året før. Men som ga tilbake til de så grader!  

Vi startet 2022 rolig med noen klubbkvelder ute. Vi samlet oss ute på skøytebanen på Hogset med 

pølser og kakao. Det var fremdeles corona-restriksjoner, men landet åpnet seg litt og litt, og vi kunne 

åpne igjen for fullt igjen ganske kjapt inn i det nye året. 

Det var igjen fulle lokaler og god stemning på Ungdomscafèen! <3 

I april åpnet vi for stikkball i storsalen på Bruvollen på mandager i tillegg til vanlig åpningstid på 

onsdager. Dette var populært. For oss er det viktig å kunne tilby et tilbud ungdommen selv ønsket. 

En lekende fysisk aktivitet som  ikke er organisert på samme måte som andre ballaktiviteter. 

9.mai fikk vi besøk av bygdekinoen! Vi inviterte til gratis kino og popcorn i storsalen. Salen ble fylt av 

sofaer, puter, matter og en haug av ungdom og popcorn.  

Før sommeren hadde vi åpen kveld for 4.klassingene, så de kunne komme innom for å hilse på oss 

voksne, og bli kjent med lokalene med sine kassevenner før de kunne komme i vanlig åpningstider 

når høsten kommer. Et veldig populært tilbud vi tilbyr hver vår. 

Høsten står for tur, og Blaker idrettslag feirer 100 år!  Dette feirer vi på Ungdomscafèen med 4 

skikkelige bursdagsfeiringer for alle fra 1.kl barneskole til 18 åringer. Vi delte opp i 4 tider i løpet av 2 

kvelder, og feiret med over 100 barn og unge til sammen!  

I oktober tok vi likeså godt med oss nesten 100 ungdommer til Tusenfryd! FOR en dag! Det regnet og 

var 3-4 plussgrader. Men det var ikke èn sur mine! Bare blide og fornøyde unge som voksne. 

Fantastisk!  

Det var igjen duket for Halloween. Planen var at Tusenfrydturen var Halloweenfeiringen for i år, men 

vi klarte ikke å hoppe over en skikkelig feiring på Ungdomscafèen som vi pleier å ha. Nytt av året var 

spøkelseshuset vi lagde. Garderobebygget ble gjort om til et spøkelseshus med levende statister som 

gjorde huset skikkelig skummelt. Vi sendte små puljer innom med en voksen, og alle som ville fikk en 

tur de sent vil glemme.  

Desember nærmet seg, og flere av ungdommen hadde et ønske om juleverksted. Vi sveivet i gang 

med å lage nisser, engler og julestjerner. Ungdommen viste kreativitet og engasjement, og hjalp 

hverandre.  

Uken etter hadde vi pepperkakebaking på det nye klubbhuset til idrettslaget. Det ble bakt ut over 8kg 

med pepperkakedeig! De eldste ungdommene satt i nesten 3 timer og bakte! Utrolig hyggelig kveld, 

med mange gode samtaler og mye latter over mel, nonstop og kjevler.  

Siste gang før jul avsluttet vi med grøtfest på klubbhuset. Vi serverte grøt og saft til alle. Og noen var 

heldige vinnere av “teipen under grøtbollen”.  Det var Kahoot med premier, og julesang.  

Takk for i år, 2022! 
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Årsberetning sykkelgruppa 2022 
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 2022. Vi har fortsatt en 

god sponsor. Gruppa har egne drakter som benyttes i trening og konkurranse. 

Det har vært lite aktivitet i sykkelgruppa i året 2022. 

Noen få deltar på sykkelritt. 

Det har ikke vært noen felles treninger. Dette skal vi prøve å gjøre noe med i sesongen 2023. 

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

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 2022 

Starten av 2022 var prega av Corona-restriksjoner. Dette blei likevel året da vi endelig fikk 

gjennomført aktiviteter vi hadde planlagt de to foregående årene, men måtte avlyse pga Corona. 

Året starta med 2 kvelder skøyter på skøytebanen i Busedal. Det er en takknemlig aktivitet som 

krever lite organisering siden barna stort sett aktiviserer seg selv, og deltakelsen var god!  

Deretter fortsatte vi med 4 kvelder skileik på Hvalstjern. (I Blaker var det skiføre bare 3 dager denne 

vinteren...) Også i år hadde vi med oss innleide instruktører fra Fet Skiklubb, men deltakelsen var 

skuffende; fra 4-12 barn. Årsakene til det var nok flere; reisevei, sykdom (at det var midt i Corona-

bølgen på skolen) og at Blaker IL arrangerte «dobbel» skitrening denne sesongen. Men barna som 

deltok var ivrige og opplevde stor fremgang og mestringsglede! 

Den første Corona-utsatte aktiviteten som blei gjennomført var alpinkurset i Varingskollen, med 

Hakadal IL Alpin og Freeski som arrangør. 17 barn deltok, og både fremgangen og mestringsgleda var 

stor! Vi organiserte også en felles alpintur dit i mars. 

I perioden mellom vinterferie og påske fortsatte vi med svømming på Blaker skole i de samme 

gruppene som høsten 2021 (ca 50 barn fordelt på 4 grupper). Svømminga blei avslutta med en 

vellykka tur til Bjørkebadet, som vi hadde planlagt allerede i 2020, men pga Corona kunne det ikke 

gjennomføres verken da eller i 2021. 

Etter påske hadde vi 4 kvelder med sykkel-aktivitet på Blaker Skole i samarbeid med, og etter initiativ 

fra, trenere i Bingsfoss sykkelklubb. Dette var veldig populært! 

I mai og juni var det friidrett på Bruvollen, og siste gangen fikk barna fikk is etter trening. Noen annen 

sommeravslutning blei det ikke dette året. 

I august og september hadde vi løpskarusell på forskjellige steder i bygda; Haugtun Skole (hvor man 

også kunne velge å sykle), Blaker Skole og Blaker Skanse, samt avslutning på Blaker IL sitt 100-års 

jubileum på Bruvollen. Dermed fikk løpskarusellen rekord-deltakelse med over 100 barn! 

Deretter hadde vi noen kvelder med friidrett på Bruvollen, og den siste gangen serverte vi kveldsmat 

i det nyoppussa klubbhuset etter treninga. Det var veldig koselig! 

Etter høstferien starta vi opp igjen med svømming i bassenget på Blaker Skole. Ca 50 påmeldte barn 

fordelt på 4 grupper.  

Juleavslutning var planlagt utendørs med bål i skolehagen og refleksløype i skogen, men pga sterk 

kulde ombestemte vi oss til å i stedet servere risgrøt på klubbhuset, og det viste seg å være vellykka! 

Styret har bestått av: Oddveig Kjøsnes, Lenka Jansen, Siim Persidski, Maiken Persidski 


