
 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i  

Bjelland Idrettslag  

Styret viser til årsmøteinnkalling av 14.02.2023. Årsmøtet avholdes den 16.03.2023 
kl 18:00 på Myran Skisenter. Under følger saklisten for årsmøtet. 
Årsmøtet skal:  

1.Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten. 
3. Velge møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.  
4.Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap for 2022 i revidert stand. 
6. Behandle evt innkomne forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Foreta valg  

Følgende saksdokumenter gjelder:  

•  -  Idrettslagets årsberetning, gruppeårsmeldinger  
 

•  -  Regnskap  
 

•  -  Styrets forslag til medlemskontingent  
 

•  -  Styrets forslag til budsjett  
 

•  -  Valgkomiteens innstilling (distribueres på årsmøtet) 
 

 



 

Årsmelding 2022, Hovedstyret i Bjelland Idrettslag  

Styrets sammensetning  

Leder: Trude Tønnesland  

Nestleder: Trygve Haugland 

Kasserer: Sissel Vrålstad 

Styremedlemmer: Marte Eriksen, Thomas Skuland  

Varamedlemmer: Rune Trygsland, Atle Haugland  

NB: På forsommeren i fjor hadde leder Trude Tønnesland et ønske om å gå ut av 
sitt verv, nestleder Trygve Haugland har vært fungerende leder av idrettslaget siden 
da av. 

 

Styrets arbeid  

Styret har hatt 3 møter i 2022 og 2 tidlig i 2023. Foruten de mer formelle 
styremøtene har vi i styret hatt løpende kontakt med hverandre på e-post og via 
gruppechat på messenger. Videre har vi hatt god dialog med de ulike gruppene i 
laget.  

 

Aktivitet  

Treningsrommet i flerbrukshallen er populært i bruk. Vi ser at 
innkjøringsproblemene er blitt mindre, adgangsbrikkene fungerer bedre og i det 
store bildet er brukerne veldig flinke til å passe på rommet vårt. Vi har kjøpt inn flere 
nye treningsapparater og utstyr og må samtidig passe på å vedlikeholde det vi har. 

Hans Christoffer Høgetveit og Amalia Klev Moland ordner det praktiske og 
organiseringen rundt dette. Det setter styret stor pris på.  

I flerbrukshallen er det og igangsatt kettlebelltreninger på onsdager. Her har vi fått 
egen instruktør og treningene er veldig populære. 

2022 var året samfunnet åpnet opp og vi kunne forholde oss normalt til hverandre 
etter flere år med coronarestriksjoner. En befriende følelse å slippe restriksjoner og 
gå tilbake til det normale, også for idrettslaget og våre organiserte aktiviteter. 

I slutten av november var det tid for den tradisjonelle fleskebasaren. Denne ble som 
vanlig startet med julegrantenning sammen med Bjelland Vel før vi dro opp til hallen 
og hadde godt samvær med loddbøker og årer samt god mat fra kioskgruppa vår. 



Idrettslaget fikk også i år sponset mange fine gevinster fra samarbeidspartnere, vi 
setter stor pris på støtten. Kvelden ble videre benyttet til utdeling av pokaler til de 
yngre medlemmene våre, premiering fra aktiviteter og konkurranser.  

Den årlige Myransmarsjen til Eivindstad ble gjennomført søndag 05. mars. I et 
strålende fint vintervær brukte de fleste beina inn til målet, nær 50 ivrige 
marsjdeltakere kunne hilse vertskapet Nancy og Jan på Eivindstad. Takk for at dere 
åpnet opp igjen. I år var det tre av deltakerne som kunne motta utmerkelse for 40 
gangers deltakelse, Marit Trygsland, Anni Haugland og Wenche Roland.  

På sist årsmøte ble det vedtatt å sette av 100.000 til ytre vedlikehold av Myran 
skisenter. Det var et stort behov for utbedringer og en generell oppussing. Det viste 
seg at behov og tilhørende kostnader oversteg budsjett slik at vi endte opp med det 
merforbruk. Men nå er skisenteret i god utvendig stand og fremstår som noe vi kan 
være stolte av. 

I alle idrettslag skal det være et kontrollutvalg. Utvalgets rolle er definert av 
idrettsforbundet. Styret har hatt god dialog med kontrollutvalget og oversendt 
etterspurt dokumentasjon.  

Medlemstall for 2022 er 205 medlemmer, en fin økning på 10 fra året før. 

  
For de ulike sportslige aktivitetene i året som har gått viser styret til de enkelte 
årsmeldingene fra barne- og friidrettsgruppa, skigruppa, fotballgruppa og 
trimgruppa.  
 

 

Breilid, 07.03.2023 for hovedstyret,  

Trygve Haugland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BJELLAND IL, Årsmelding for Skigruppa 2022 – 2023 

 

Skigruppa har i år bestått av; 

Arnt Leidulf Bjerland, Kevin Åsan, Arve Eikeland, Ingvild Rosseland, Kenneth Roland, 

Per Ivar Vaaje, Reimert Liadal, Svein Terje Rosseland og  Ånen Trygsland. 

Trenere har vært; Anne Synnøve Haugland, Ewen Martin, Arve Eikeland,  Per Ivar 

Vaaje, Svein Terje Rosseland og Arnt Leidulf Bjerland. Denne gruppen har jeg satt 

sammen selv. 

Vi har hatt aktivitet siden begynnelsen av september 2022, til dags dato, vi håper på 

aktivitet i mars og. 

Har vært flotte snøforhold i vinter. 

Høsten har bestått av rulleskitrening på det nye parkeringsområdet  v/  

Bjellandhallen. Veldig bra å trene her, særlig for de minste. 

På begynnelsen av rulleskisesongen , er der over 30 deltakere, noe vi er godt 

fornøyd med. 

Rulleskiparken består av 19 skøyteski og 19 klassiske ski, vi har etter mitt skjønn nok 

ski. 

1 par nye rulleski koster ca kr 2 500, så der er en betydelig verdi på lager. 

Det er nok flere deltagere på rulleski enn på ski. 

Vi har arrangert 3 karuselløp, Klubbmesterskap og Familiestaffet.   

Ca 20 løpere har deltatt på skiløpene, som alle har vært arrangert på Myran 

Skisenter. 8 lag deltok på Familestafett. 

Bjerland 16.02.23 

 Arnt Leidulf Bjerland 

Leder 

 



 

Bjelland IL, årsmelding fra Barnetrimmen 2022/2023 

 
Barnetrimmen har i år bestått av disse trenerne: 

Marte Eriksen, Silje Hallingsgård, Maicka Ruud, Pernille Wathne, Lena Svensson 

og Christina Olianna Thorsen 

 

Vi har hatt aktiviteter siden høstferien. 3 ganger i oktober, 5 ganger i november der 

den ene dagen var reflekstur i gymsalen. Det var kjempegøy. Og julegrøtfest i 

desember. Etter jul har det vært mye sykdom og barn som har gått over til fortball. 

Vi har hatt barnetrim et par ganger med veldig få barn 

 

Treningen har vært fast 17.15 – 18.15 og vi har byttet på å handle inn frukt. 

Senhøsten har bestått av mye frilek og enkle oppvarminger som haien kommer, 

rødt og grønt lys. Vi har vært mellom 5 – 12 barn fast på barnetrimmen. 

 

Vi jobber med samspill, være aktiv i lek, føle seg verdsatt, skape vennskap, lære å 

håndtere uenigheter, vente på tur, mest av alt skal vi ha det gøy innenfor trygt miljø 

og god barneidrett. 

 

Jeg vil takke for tiden min som leder og ønske dere lykke til videre. Så er jeg en 

tlfsamtale unna skulle det være noe dere lurer på. 

 

 

Solkro, 17. Februar 2023 

Christina Olianna Thorsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BJELLAND IL, Årsmelding for fotballgruppa 2022-23 

 

Trenere Microputt: 

- Sondre Monan 

- Espen Danielsen 

Trenere Miniputt: 

- Arnt Leidulf Bjerland 

- Marius Rasmussen 

 

Endelig kunne vi spille fotball som normalt igjen! 

I 2022-sesongen stilte Bjelland IL med to lag i Bygdeserien. Microputt og Miniputt. 

For Miniputt ble det spilt ukentlige kamper gjennom sommerhalvåret. Bygdeserien 

for Microputt ble i 2022 gjennomført på en ny måte med fem miniturneringer med 

3-4 korte kamper. Tilbakemeldingene på dette var veldig positive, så de fortsetter 

med dette for de minste i 2023 også. 

Begge lagene spilte på Tingcupen, og Miniputtlaget spilte også på Byremocupen som 

er en innendørsturnering i Byremohallen. Begge disse turneringene er stor stas for 

både spillere, trenere og foreldre så det er planlagt å stille på disse også i årets 

sesong. 

Sesongen ble avsluttet/feiret med en tur til Adventure Norway med grilling og Zip-

line over elva. 

For 2023-sesongen har Bjelland IL 3 fotballag! 

Kjell Roald Ruud og Pernille Wathne kommer inn som trenere for laget med 6 og 7 

åringer.  

 

Stor takk til alle trenerne som gjør en fantastisk jobb for bygda og idretten! 

 

Svein Inge Aasen 

Leder fotballgruppa 

 

 



 

ÅRSMELDING FRA TRIMGRUPPA 2022 

TURER I SKOG OG MARK 

  

Årets første tur gikk i år opp til Trånevannet. Vi gikk via Lonen og var innom den nye gapahuken. 

11 stk ble med på turen. 

Ellers har hele 28 stk vært med på turene i år. Noen 1 gang, mens andre stiller opp trofast gang 

etter gang. Er veldig hyggelig at vi har folk fra Marnardal, Holum, Finsland og Åseral som kommer 

og er med oss :) Totalt 15 turer har det blitt. 

Det har bla blitt turer til Eivindstad, Dyråsen og Holtan, Nyte og Røynesdal. Siste tur før sommeren 

gikk i Sølvskar. Det skulle være en kort tur, men noen mente det var den lengste turen vi hadde 

hatt denne våren :) Var vertfall godt å avslutte i gapahuken til undertegnede, med noe å drikke. :)   

Vi startet opp igjen i august, hele 15 stk stilte opp, og turen gikk til Skogen på Vestheia. Det ble 

også turer til bla Eldhusdalen, Rendlevann og Fjellhei, Ørnehei og Gytjønn. Siste turen gikk til 

Myglevann. Det ble også den tirsdagen vi for første gang fikk regn! Men vi kunne heldigvis sitte 

tørt og godt i den nye gapahuken der. Koste oss med vafler stekt på bål, og kaffe på termos :) 

Turen tilbake gikk med hodelykt.  

Senhøst, da overtar elgjegere skogene, og Else innetrimmen i hallen.  

 

Sølvskar 20. februar 2023 

Wenche R. Roland 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

Styrets forslag til medlemskontingent for 2023:  

 

Styret foreslår uendret medlemskontingent for 2023. Enkeltmedlem: 250,- 
Familie: 500,-  

 

 

 

Styrets forslag til treningsavgift for trimrommet 
2023:  

 

Medlem av Bjelland IL: 12 mnd: 1.000,- 
  

Ikke medlem av Bjelland IL: 12 mnd: 1.300,- 
 

(inkludert 100 kr depositum til kommunen for nøkkelbrikke ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrets forslag til budsjett 

 

 
  


