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ÅRSRAPPORT HOVEDSTYRET ÅR 2009 

Leder 
Nestleder 
Sekretær/ Kasserer 
Styremedlem 

Anne Britt Andersen 
Dag Folke Håland 
Olav Ekra 
Steinar Høgemark 

1 

I år 2009 har vi hatt 7 styremøter. Medlemmer fra hovedstyret har også representert laget på 
møter i Gjesdal Idrettsråd. Steinar Høgemark er også representert i Gjesdal Idrettsråd som leder 
for dette . 
Alf Terje Ramsfjell er valgt til å representere laget vedr. fremdrift Gjesdal Idrettspark. 
Hovedstyret må også berømme de forskjellige lagene for bra arbeid og god fokus på rekruttering. 

ØKONOMI 

Økonomien for laget sett under ett går med et underskudd på kr11 000. Hovedstyret ber lagene 
om å utforme realistiske budsjett samt å holde god kontroll på økonomiske disponeringer . 
Egenkapitalen i laget er god . 

MEDLEMSTALL 

Medlemstallet holder seg stabilt når det gjelder medlemstall og ~edle!17sinntekte~ i 2009 . . 
Hovedstyret vil takke gruppene for god aktiv itet i året som har gatt. Haper dette vil ha forsette 1 

2010 . 

SPONSOR 

· tt I h O per at medlemmene benytter seg av Vi takker sponsorer som støtter Gjesdal ldre sag , og a 

disse . 



1 UBILEUMSPOKALE 

Evigvarende utmerkelse gitt av kulturstyre til Gjesdal Idrettslag 50 års jubileum i 
1981. Tildeles for administrativt arbeid i laget . 
Denne pokalen er gitt til følgende personer: 

N ield Roda 1981 
Sonja Murvold 1983 
Asbjørn Ravnda l 1984 
Vegard Gjesdal 1985 
E lin Sunde Lian 1986 
Magne Bergset 1987 
Ståle Tjetland 1988 
Ivar Murvo ld 1989 
Gunvor Reier sen 1990 
Margunn Johansen 1991 ~ 
Harry Breiland 1992 
Arne Lindland 1993 
Arnhild Ravndal 1994 
Per Magne Vold 1995 
Turid Øvrebø 1996 
Kåre Idland 1997 
Johanna Breiland 1998 
Kjell Fjellheim 1999 
Jan Kalsås 2000 
Tron Bjerkreim 2001 

Halvor Gjesdal 2002 
Arne Warem 2003 
Olav Ekra 2004 
An ne Britt Andersen 2005 
Henning Wiig 2006 
Geir Ine-e H oivik 2007 
Steinar Høeemark 2008 
x:xxxxx:xxxxx 2009 

Hovedstyre Gjesdal Idrettslag 

ro,J 

l 



POKAL ÅRETS IDRETTUTØVER 

Evigvarende utmerkelse gitt av Eldre Garde Gjesdal Idrettslag 75 år jubileum i 2006 . 

Tildeles årets idrettsutøver i laget. 

Denne poka len er gitt til følgende personer : 

Trond ldland 

Hege Vold 

Hege Vold 

Xxxxxxxxx 

2006 

2007 

2008 

2009 

3 



Årsrapport for friidrettsgruppa 2009 

Styret har for året 2008 hatt følgende sammensetning: 

Leder 
Nestleder 
Kasserer 
Sekretær 
Oppmann 
Styremedlem 
Styremedlem 

Kåre Idland 
Jørn Holmen 
Astrid Trevland 
Anne Grete T. Fossfjell 
Frode Voll 
Steinar Høgemark 
Morten Karlsen 

Styret har avholdt 7 ordinære styremøter. I tillegg har det vært en del uformelle møter i 
forbindelse med arrangement. 

Arrangement: 

Friidrettsgruppa har i 2009 hatt et greit år med tanke på arrangement, og konsentrert seg om 
de faste og årvisse. 
På grunn av forholdene på stadion og all annen aktivitet i sentrum har styret besluttet at 
Ålgårdstafetten legges "på is" i påvente av nytt stadion på Solås. 

Fireløpsserien er friidrettens lokale vindu utad og samler svært mange barn og ungdommer. 
Flott er det også å se at både foreldre, søsken og besteforeldre stiller opp og støtter dette 
arrangementet. Antall deltakere har nå stabilisert seg på rundt 300, noe vi er svært godt 
fornøyd med. Gledelig er det og se at svært mange velger å løpe noe lengre distanser. 
Beslutningen om å tilby flere distanser viser seg dermed å være riktig. Det store 
deltakerantallet betyr også at vi må ha tre kvelder med fullt hus i Veveriet for å dele ut 
premiene. 

Gjesdal IL - friidrett er også ansvarlig arrangør av den lokale TINE stafetten som går av 
stabelen i mai. Dette har tradisjonelt vært en festdag for skoleungdom der ca 600 deltakere var 
samlet til dyst. Arrangementet er av sportslig karakter der det løpes 8 x 200m, men med 
innslag av gjøgleri og utkledning. De beste lagene går videre til krets- og landsfinale . På 
grunn av kummerlige forhold på Ålgård stadion ble TINE stafetten 2009 flyttet til 
Kongeparken camping. 

Gjesdalbuen Trim -triathlon er nå et fast innslag i Ålgård Vannfestival. Arrangementet var 
svært vellykket og samlet også dette året over 150 deltakere, og tallet stiger for hvert år. Vi 
skal jobbe aktivt for å fortsette den gode trenden. Der er ingenting i veien for at ikke vi skal 
klare enda en dobling. Rammen rundt arrangementet var også flott med fint vær og mange 
tilskuere. Ideen med å holde konsert i etterkant er også god med tanke på publikum . 

"Fitjanuten opp" ble anangert for andre gang i 2009. Løpet starter ved Gjesdal Bygdahus. 
Motbakkeløpet ble avv iklet på en god måte, og har blitt et samarbeidsprosjekt mellom 
friidrettsgruppa og skigruppa . 



''Mortenløpene" er et nytt aiTangement. Det er et skogsløp som Gjesdal IL-friidrett 
an-angerer i Njåskogen . Morten Karlsen har væ1i den store pådriver for dette løpet , og har 
sågar fatt løpet oppkalt etter seg. At det kan bli en suksess viser det siste løpet som ble 
arrange1i i januar 09. I et forrykende uvær (pøs regn og vind) møtte over 70 deltakere til sta1i! 

NM i 4/5-kamp for veteraner ble avviklet på Egersund Stadion , 6. juni , 2009 Arrang ør: 
Egersunds IK / Gjesdal IL. 13 superspreke veteraner fra hele landet deltok på stevnet. 

Trenere 
Vi retter en stor takk til alle som har vært engasjert på trenersiden. 

Økonomi. 

Økonomien i friidrettsgruppa har vært god gjennom året, men regnskapet er gjort opp med et 
lite overskudd. Dette skyldes en kombinasjon av flere forhold: økt aktivitetsnivå og 
ekstrautgifter på trenersiden . 

STEVNERAPPORT 2009 

Noen av Hege Vege vo ld viktigste resultater 2009 
Hege har hatt en kjempe sesong nm innendørs gull 200m, sølv 60m, sølv 60m hekk, 
så hadde hun en god forsesong, der hun blei sendt av forbundet til Kreta for å løpe 400m 
hekk, og det løpet gjorde at hun kvalifiserte seg fore-cup laget. Der løp hun 400m hekk og 
tok en overraskende 3 plass . Hun måtte løpe 1 00m hekk som reserve og løp da Norge inn til 
en sjetteplass. Hege deltok også på Bislett garnes der hun satte ny pers på 1 00m hekk 13,64 . 
Hege løp også NM på lillehammer der hun tok gull 400m hekk og bronse 1 O0m hekk. 
Utenom dette deltok Hege også i EM U-23 uten at hun klarte å komme videre fra forsøkene. 

NM innendørs 
Gull 200m 
Sølv 60 m 
Sølv 60 m hekk 

Bislett Garnes 
100 m hekk 

NM Lillehammer 
Gull 400 m hekk 
Bronse 100 m hekk 

24.92 
7.69 
8.55 

13,64 

58,42 
13,64 

Mesterskapsmedaljer 2009 Arne Warem i klassen menn veteran 60 - 64 

Arne følgende medaljer i 2009 i klassen MV60-64: 

Kretsmesterskapet i Egersund, 4. juni: 
Gull 100 m 

400m 
Kule(5) 



Diskos(l) 
Sølv: Lengde 

NM innendørs i Drammen, 7.-8. mars: 
Gull: 100 m 

800m 
Lengde 
Tresteg 

Sølv: 60 m 
Lengde u.t. 

NM mangekamp i Egersund, 6. juni: 
Gull: 5-kamp 

NM utendørs i Moss, 21.-23. august: 
Gull : 300m HK 

400m 
Sølv: 100 m 

200m 
Lengde 
Tresteg 

Nordisk mesterskap utendørs i Huddinge, Stockholm, 26.-28. juni: 
Gull: 200 m 

300mHK 
400m 

Sølv: Lengde 
Bronse: 100 m 

Tresteg 

Klubbmesterskap i teirrengløp 

800 m 
Jenter 98 

Mathilde Madland Gran 
Jenter 97 

Lene T Lomeland 
Jenter 94 

Therese Fossfjell 
Renate Tjetland 

Gutter 99 
Simen Vikeså 
Kristian Simonsen 

Gutter 98 
Endre R Kyllingstad 
Tjøl Ravndal 
Marius 0. Medalen 
Nikolai Sandstøl 

3.27.0 

3.17.5 

2.52.6 
2.55.7 

3.25 .5 
3.43.3 

3.02.6 
3.10.8 

3.27.5 
3.37.3 

' 

lro 



Gutter 97 
Sondre Gilje 

Gutter 96 
Sondre T Lomeland 

2,4 km 
Menn Junior 

Deltatt 

2.49.9 

Kristian Bjørsvik 8.09.0 

PREMIER SOM ER OPPSATT I LAGET 2009 

NISSAN - pokalen: 
Beste resultat eller fremragende prestasjon uansett øvelse i klassene kvinner, menn, jenter og 
gutter 15-18 år. 

Menn Bjøro Nevland I 5000 m I 16.40.95 
Sigurd Lima I 100 maratonløp 

Remal000-pokalen: 
Beste resultat uansett øvelse i klassene jenter og gutter 11-14 år. 

J11-14 Lene T Lomeland Tresteg I 8.07 
G11-14 Sondre T Lomeland 800 m I 2.24.94 

Mandal sportsservice - pokalen: 
Deles ut til beste resultat i klubbmesterskap i terrengl~p henholdsvis kort løype i jenteklassen og 
lang løype i herreklassen. Pokalen må vinnes 3 ganger for å få den til odel og eie. 

Kvinner Therese Fossfjell 
Menn Kristian Bjørsvik 

TELEVIMS-spannet: 
Tilfaller gutt eller jente i klasse 11-13 år som oppnår beste resultat i løpet av sesongen. Spannet 
er vandrende. Vinneren hvert år får sitt navn inngravert på spannet som tilfaller klubben når det 
ikke er plass til flere navn. Vinneren får også en ekstra premie. 

I Mathilde M Gran I Tresteg J 7.61 

Innsatspremie: 
~--------, 
HeQe Vold 
Roger Nevland 

Klubbrekord - Gjesdal IL: 

I Hege Vold I ~~Om 113.64 



~ 

Hege Vold 400 m 58.42 
HK 

Hege Vold 400 m 56.06 



ÅRSRAPPORT FRA SKIGRUPPA 2009 

Styret i skigruppa har i år bestått av følgende personer: 

Leder : 
Nestleder: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Sportslig leder: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 

ARBEID I STYRET 

Alf Terje Ramsfjell 
Arild Murvold 
Knut Taugbøl 
Toril Mjølne 
Henning Wiig (leder av sportslig utvalg) 
Alf Kristian Aadland 
Stine Murvold 
Torgeir Nevland 

Styre har avholdt 5 styremøter , og 2 medlemsmøter. Styret har stort sett jobbet med 
planlegging av samlinger , renn , dugnad og samhandling mellom handlingsplan og budsjett. 

Klubbens dugnader i 2008: Vakt i Kongeparken , Vannfestivalen og på Blinkfestivalen. 

Skigruppa har nettadresse: www .gjesdal-ski.com 

AKTIVITET 2009 

Trenere/treninger: 
Også i 2009 har vi vært privilegert med et stort trenerkorps. 
Treningsgruppa for alderen 15 år og eldre har gjennom høst og vår hatt treninger to ganger i 
uken. På våren hadde Torgeir Nevland ansvar for barmarkstreningen og Tor Joar Ravndal for 
rulleskitreningen. Fra høsten ansatte vi William Aasland som trener for de eldste. Han har hatt 
ansvaret for innholdet i treningene . På rulleski har Tor Joar Ravndal stått for 
gjennomkj øringen av de fleste øktene. 

Våren 2009 hadde vi følgende trenere for de ulike gruppene: 

Barmark: 
Torgeir Nevland , med litt assistanse fra Marianne Tjetland hadde treningen for aldersklassen 
15 år og eldre . 
Inger Ravndal og Grete Fjeldheim har hatt ansvaret for aldersklassen 12 - 14 år" 
Kjell Fjeldheim og Lene Brekken har hatt ansvar for aldersklassen 9 - 11 år. 
Eli Wiig og Svein Enok Paulsen har hatt ansvar for aldersklassen 7 - 8 år. 
Toril Mjølne og Lovise Nevland har hatt ansvaret for 4-5 års gruppa . 

9 



Rulleski: 
Tor Joar Ravndal og Inger Ravndal har hatt ansvar for rulleskitreningen for aldersklassen 15 
år og eldre . 
Knut Taugb øl og Alf Terje Ramsfjell har hatt ansvar for rulleskitreningen for aldersklassen 
ll - 14år. 
Torleif Idland og Ame ldland har hatt aktivitetslederansvaret for aldersgruppa ca. 9-10 år, 
mens Bård Mjølne og Toril Mjølne har hatt ansvaret for de fr 6-8 år. 

Høsten 2009 hadde vi følgende trenere for de ulike gruppene: 

Barmark: 
15-16 åringene har vært med senior og juniorgruppa hvor William Aarsland har hatt 
hovedansvaret. 
Inger Ravndal og Eli Wiig har hatt ansvaret for aldersklassen 12 - 14 år.. 
Kjell Fjeldheim og Lene Brekken har hatt ansvar for aldersklassen 9 - 11 år. 
Toril Mjølne og Svein Enok Paulsen har hatt ansvar for aldersklassen 7 - 8 år. 
Lovise Nevland og abcd Madland har hatt ansvaret for den yngste gruppa på 4 - 5 år. 

Rulleski : 
Tor Joar Ravndal har stått for gjennomføringen av rulleskitreningen for aldersklassen 15 år og 
eldre. 
Knut Taugbøl og Alf Te1je Ramsfjell har hatt ansvar for rulleskitreningen for aldersklassen 
11-14år. 
Torleif ldland og Ame ldland har hatt aktivitetslederansvaret for aldersgruppa ca. 9-10 år, 
mens Bård Mjølne , Lovise Nevland , Ann Merete ldland og Stine Murvold har delt på ansvaret 
for de fra 6-8 år. 

Tusen takk til alle som i løpet av året har vært med og bidratt som trener i skigruppa. 

Foruten de ukentlige treningene , arrangerte klubben i september en barmarksamling ved 
Bærland skole . Det var en veldig vellykket samling , hvor mange av de yngre deltakerne 
overnattet fra lørdag til søndag. 

Sommerskiskoler : 
Gjesdal IL hadde 5 deltakere på Skisport sin sommerskiskole på Dalseter. De fikk en fin uke 
sammen med jevnaldrende skiløpere. 

"Sonelag /sonesamlinger " : 
På initiativ fra ledere i Gjesdal IL ble det våren 2009 opprettet et treningssamarbeid med 
klubbene i sone vår av kretsen . Dette gjaldt utøvere i 15 - 16 års klassene . William Aarsland 
ble engasjert som trener. I alt meldte 15 utøvere fra Gjesdal IL, Sandnes IL og Helleland IL 
sin interesse. Totalt var denne gruppen samlet på Feed til 7 samlinger frajuni - desember. 
Erfaringene er udelt positive. 



Egne skirenn/rulleskirenn 

Rulleski: 
Det ble også høsten 2009 arrangert en del rulleskirenn i vår del av skikretsen. Vi arrangerte et 
vellykket rulleskirenn ved IV AR sitt anlegg på Langavatn. I tillegg var vi godt representert 
ved dugnadsarbeid under årets Blinkfestival i Sandnes . 

Langrenn: 
Dette året har skigruppa arrangert tre skikaruseller i Brekko. I tillegg ble klubbmesterskapet 
regnet som et karusellrenn. Vi har arrangert følgende skirenn: 

Nyttårsrennet (sammen med Sirdal Skilag) : Feed 

Gjesdalburennet: Furuåsen 

Klubbmesterskap: Vi hadde en fin dag på Tjørhom . Det var grei oppslutning, i et noe surt 
vær. 

Skigruppa fikk følgende klubbmestre i 2009 (klassisk) 

Menn senior: 
Menn junior : 
Kvinner junior: 
Jenter 15 år: 
Jenter 13 år: 
Gutter 15 år: 
Gutter 14 år: 

Gjesdalburennene: 

1. Torgeir Nevland, 2. Tor Joar Ravndal, 3. Roger Ravndal 
1. Stian Hoelgaard 
1. Stine Balke Murvold 
1. Renate Tjetland 
1. Elise Andreassen, 2. Astrid Hauge Paulsen 
1. Hallvard Wiig, 2. Dag Erik Fjeldheim , 3. Endre H. Paulsen 
1. Tor Jøran Ravndal, 2. Adrian Ramsfjell , 3. Svein Aadland 

Sinnes 

Vi har klart å gjennomføre disse skirennene på en profesjonell og vellykket måte. Dette takket 
være alle dere som har stillet opp for skigruppa som funksjonærer og til annen hjelp. Tusen 
takk. 

Fullstendige resultater på egne og andre klubber sine renn i vår sone finner dere på vår egen 
nettside ,~'\:vw.gjesdal-ski.com eller Agder og Rogaland Skikrets sin hjemmeside. 

Øvrige renn og prestasjoner: 

Gjesdal IL har hevdet seg bra i både lokale renn, regionale renn og også i landsrenn. Vi viser 
også godt igjen i antall deltakere. 

Oslo Skifestival (Holm1!nkollen Riksanlegg): 
Gjesdal IL stilte med 5 av sine utøvere i Oslo Skifestival dette året. Siste gang i det gamle 
riksanlegget i Holmenkollen. Vi fikk flere plasseringer blant de 10 beste: 

G 12 1. plass ved Sivert Wiig 
G 15 6. plass i fristil og 11. plass på jaktstart (klassisk) på Hallvard Wiig 



J 15 3. plass i fristil og 4. plass på jaktstart (klassisk) ved Renate Tjetland 

Fullstendig resultatliste kan ses på www.osloskifestival.no 

Kretsmesterskap på Hovden og Vegårshei: 
Under sesongens kretsmesterskap fikk vi følgende kretsmesterskapsmedaljer: 

Gull: I 7 stk. 

Sølv: 13 stk. 

Bronse: 10 stk. 

Fullstendige resultater finner du på: 
http://www2.skiforbundet.no /ar/t2 _gren.asp?p =61832&x= 1&a=213103 

Ungdommens Holmenkollrenn : 
Gjesdal IL reiste til Oslo og Ungdommens Holmenkollrenn med en tropp på 4 løpere. Dette er 
en nasjonal massemønstring for utøvere i 13 og 14 års. Følgende plasseringer ble oppnådd: 

G 13 år Sondre Taugbøl Lomeland 44 . plass fristil 
G 13 år Sondre Taugbøl Lomeland 51. plass klassisk 

J13 år Elise Moi Andreassen 38. plass fristil 
J13 år Elise Moi Andreassen , 5 3. plass klassisk 
J13 år Astrid Hauge Paulsen 81. plass fristil 
J13 år Astrid Hauge Paulsen , 7 5. plass klassisk 

G 14 år Tor Jøran Ravndal 67. plass fristil 
G 14 år Tor J øran Ravndal , 87. plass klassisk 

Hovedlandsrennet: 
Årets Hovedlandsrenn ble arrangert på Birkebeineren Skistadion i Lillehammer. Fra Gjesdal 
IL deltok Renate Tjetland (115), Hallvard Wiig, Dag Erik Fjeldheim , Kjartan Andreassen , Per 
Østerhus og Endre Hauge Paulsen (alle G 15). 

Resulater: 
Renate ble nr. 6 i distanserennet (fristil) og nr. 23 i sprint (klassisk). To flotte resultater. 
Hallvard ble nr. 15 og nr. 41. 
Dag Erik ble nr. 88 og nr . 144. 
Kjartan ble nr. 91 og nr. 146. 
Perblenr.138ognr.145. 
Endre ble nr. 225 og nr. 235. 



Sesilåmi: 
I menn elite , ble Tor Joar Ravndal nr. 3 foran Torgeir Nevland på 5. Asbjørn Eritsland fikk 7. 
plass med Roger Nevland på plassen bak. 
I kvinner elite , tok Inger Ravndal en fin 6. plass. Ellers hadde vi mange flere deltakere fra 
klubben. Fullstendig resultatliste finnes på vvvvw .sesilami.no. 

I April ble det avholdt avslutning på Veveriet. Her ble det delt ut premier for både skikarusell 
og klubbmesterskap. 

Skigruppa stilte også i år i folketoget iført skiklær og rulleski. 

Ålgård 09 
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Årsrapport for Gjesdal IL Volleyball 2009 

Styre har for året 2009 hatt følgende sammensetning: 

Leder: Skjalg Oltedal 

Kasserer: Anne Reidun Line 

Sekretær: Liv Margunn Moen 

Arbeidet i styret 

Styret har avholdt 4 ordinære styremøter. I tillegg har det vært en del uformelle møter i 
forbindelse med arrangement. Styret har i hovedsak arbeidet med å få orden på økonomien og 
skaffe spillerne nye drakter. Vi har i 2009 blitt sponset av Rema 1000, Printing, Våge og 
Kyllingstad, Ålgårdstannlegen, Magneten sport og Gjesdalbuen. Vi vant også 5000 kr av Sr

bank 1, på Vannfestivalen. 

Klubben har i 2009 fått eget lagerrom Gjesdalhallen som klubben disponerer. 

Klubbens dugnad i 2009: Vannfestivalen, Kongeparken , Aarbakke AS og aktivitetsdag i 

Brekko . 

Aktivitet i 2009 

Trenere/treninger 

Vi har i 2009 hatt et bra trenerkorps på 5: Anne Solfrid Michaelsen, Eva Øfstaas, Lars Magne 

Tornes, Nils Bjørnar Øfstaas og Arve Lie 

I 2009 har følgende trenere trent de ulike lagne: 

U 12: Trenere for U 12 er Anne Solfrid og Nils Bjørnar Øfstaas, og har trent på torsdager kl 
18.00 til 19.00. Det har vært ca. 25 gutter og jenter på disse treningene. 

U 14: Trenere for U 14 er Eva Øfstaas, Lars Magne Tornes og Arve Lie, og har trent på 
tirsdager 19.00-20.30 , torsdager 18.00-19.00 og fredager 16.30-18.00. Det har vært 7 gutter 

på disse treningene. 

U 16: Trener for U 16 er Lars Magne Tornes, og har trent på tirsdager 19.00-20.30. Det har 
vært opp mot 10 jenter på disse treningene. 

Damer og herrer: På damelaget og herrelaget har en trent på torsdager 19.00-21.00 . Det er 9 
damer og 9 menn på disse treningene. 



Turneringer: 

U 12: Har deltatt på 2 turnering 

U 14: Har deltatt på 6 turneringer 

U 16: Har deltatt på 10 turneringer 

Damer og herrer: Har deltatt på 1 turnering og vanlige serierunder i 2. divisjon. Damene 
vant alle kamper 3-0,og ble seriemestere . Herrene spilte vanlig serierunde i 3. divisjon og kom 
på 5. plass. 

2.div - Kvinner 

;:::====•w• •~----'~---'-------'----------'r--·. ·_· ~ I 14 c=-1 I 42-0 1028 -627 28 

=========:=== ;========;===i====== ;:==== 
12. Farsu nd I 14 j 11 c=i I 

I 

1/210 -112 4 33-23 22 

;::::::=======~======= ;==== 
, 3. Egersund ~ I 8 ~ I I 27 -21 1037-9 83 16 

23-24 998-1004 14 , 4. KFUM Stavange r 2 L 7 L_ I I 

!::=== === ==== ~== = ====;:::====== == ;:::== = 

~' 5. K=lepp== L I 6 c=~, == ~=== ;:::=' =12= 

21-28 1005-1128 

19-28 966-1026 

'~ 6_._s_T_1L_u_is_1 _____ [=:=I 5 c=~' ------'--------- '''----10 __ 

3. div Menn avd. 1 

--■ lill ~, =l.=R=a=nd=a~b-er~g- 3-'--;_cc,_:'---'-'-'-'-~c:==~ 1 0 ~, ======r======= ,r===20=== 

Lag I 

30· 2 790-550 

~' 2.R=iska= ==c:==~ ~ ~I ==~==~ 1 =16 

, 3. KFUM Sta vanger ~ , 5 r-s I I 
25-11 831-692 

20-20 800-811 10 

;:::========== ;:::== === =;:::====== ;:== === 
14 - Austr§tt c:==c=~ I I 17-23 820 -865 8 

;::== ========= ;:::====== :=======;: == === I 5. Gjesdal c:=c=cr I I 11-25 700-756 4 

;::::::===== === === 

'----
1 6. s_veio ___ c:= I 1 c='----1 __ ....._ __ .... 1_ 2 

_ 
6-28 545- 812 

Arrangement: 

Gjesdal IL Volleyball har gått i 17. mai-tog og vært med på å arrangere aktivitetsdag i 
Brekko. 

Ålgård 8/2-2010 



Årsrapport fra hyttestyret 2009 

Hyttestyre består av: 

Roy Oftedal 

Jorunn H. Oftedal 

Skjalg Reiersen 

May Britt Reiersen 

Gjesdalbu var i år i bruk hver helg fra nyttår til etter påske, i mars også mye utleie midt i ukene. Vi har 

kun hatt enkel vedlikehold i tillegg utvask av hytta. 
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