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Årsmelding fra hovedstyret 

Hovedstyret har i 2016 hatt 5 ordinære styremøter. I tillegg er det avholdt flere 
samarbeidsmøter med kommune, skole og andre lag, uten at hele styret har møtt. Styret har 
bestått av følgende personer: 

Kjell Fjeldheim, leder 
Egil Ravndal, nestleder 
Marianne B Tjetland, sekretær 
Gunvor Kleppa, kasserer 
Frode Vold, Styremedlem 
Knut Taugbøl, styremedlem 
Leif Lauvås, styremedlem 

Etter flere års arbeid med å få realisert eget klubbhus, har vi det siste året kunne bruke mer tid 
på lagets ordinære drift ined stevner, treninger og arrangement. Siden oppstarten har vi i snitt 
hatt ca 500 personer innom ukentlig til ulike treninger eller arrangement. 

Laget har i alle år ført en stram økonomiske oppfølging for å sikre at det nye klubbhuset ikke 
skal få for mye innvirkning på lagets drift. Målet ble ganske tidlig i byggeprosessen satt til at 
en i løpet av 2016 skulle være gjeldfri og eie eget hus og tribuneanlegg. Det er derfor med stor 
stolthet at jeg på vegne av hele Gjesdal Idrettslag kan si at vi har nådd målet vårt. 
Likviditetslånet på 4 mill er nedbetalt, og vi har som regnskapet viser nesten 1,8 mill på bok. 
Det er vi svært godt fornøyd med, og jeg må få lov til å takke alle som har vært med for å 
gjøre dette mulig. Vi syns det er helt fantastisk! 

Hovedstyret er svært godt fornøyd med den aktiviteten som legges ned i ski-, friidrett- og 
volleyball gruppen. Alle gruppene opplever tilgang på nye utøvere, noe som er helt nødvendig 
for å sikre gode resultater også i fremtiden. Vi kan også det siste året se tilbake på et jevnt 
tilsig av nye medlemmer som kommer til våre tre ulike grupper. Det vitner om at det legges 
ned mye godt arbeid, som vi igjen skal høste gode sportslige resultat av etter hvert. 

Hovedstyret vil takke alle lagets trenere og ledere for deres innsats for å gjøre Gjesdal 
Idrettslag til et inspirerende og kjekt sted å være for mange i kommunen. Vi vil også takke 
alle som har bidratt i dugnadsarbeidet på klubbhuset. Uten slik innsats ville det ikke vært 
mulig å drive Gjesdal IL. 

Noe av det som også gleder oss er å se at mange benytter seg av anlegget, ikke bare dem i 
Gjesdal IL. Det ser vi på som bare positivt, og et viktig bidrag i å sette helse høyt på 
agendaen. Et viktig bidrag har også vært vår samdrift med Solås Skole. Dette har fungert 
veldig bra, og vi får en god mulighet til å vise frem anlegget vårt til potensielt nye utøvere. 
Alle skal være hjertelig velkomne 

Til slutt vil vi takke våre sponsorer. Uten deres formidable innsats hadde vi ikke klart å få til 
så god drift som vi gjør. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å støtte dem. 

For hovedstyret 
Kjell Fjeldheim 



ÅRSRAPPORT FRA SKIGRUPPA 2016 



STYRET 
Styret i skigruppa har i 2016 bestått av følgende personer: 

Leder: 
Kasserer: 
Sekretær: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
Styremedlem: 

Knut Taugbøl 
Gunvor Anita Kleppa 
Eli Garvik Rasdal 
Eli Wiig 
Pål Levang 
Torgeir Nevland 
Marianne Bergset Tjetland 
Arild Volden 
Svein Olav Aalgaard 

Klubb representasjon i kretsen 
Agder og Rogaland Skikrets. Langrennskomiteen: 

ARBEID I STYRET 

Inger Ravndal 

Styret har avholdet 5 styremøter. Styret har stort sett jobbet med planlegging av trening, 
samlinger, renn, og dugnader samt inngåelse av sponsorkontrakter. 

Klubbens dugnader i 2016: 
Sirdal Skimaraton, Blink, Salg av lodd, ulike arrangementer sommer som vinter. Treninger og 
fellesaktiviteter/samlinger fra klubbhuset. Vi har en veldig god og trofast dugnadsgjeng i 
skigruppa som alltid stiller opp når det trengs. 

AKTIVITET 2016 

Trenere/treninger: 
Også i 2016 har vi vært privilegert med et stort trenerkorps. Faste treningsdager har stort sett 
vært tirsdager og torsdager. Tirsdager med utgangspunkt fra klubbhuset for alle grnpper. 
Torsdager har det hovedsakelig vært rnlleski med noe ulike utgangspunkt avhengig av 
alder/nivå. Vi har mange deltakere med på våre treninger, spesielt i de yngre årsklassene. Vi 
har også et odt samarbeid med friidrettsgruppa og har mye felles treninger med de på 
tirsdagene. 

I 2016 hadde vi følgende trenere for de ulike gruppene: 

Barmarkstrening tirsdager - oppmøte v/klubbhuset: 
Barneidretten: 
Siri Hjørnevik m hjelpere 

1.-2. klasse 
Merethe Steffensen, Siri G.Hjømevik, 
Lars Rasdal, Stian Sørskår, Otilie Oftedal 

3.-4. klasse 



Asbjørn Hjørnevik, Eli Garvik Rasdal 
Per Ivar Bergset, Reidun Byrkjedal 

5.-6. Klasse 
Synnøve Eidsaa, Aina Solheim, 
Kurt Kleppa, Vibeke Berge, Lovise 

7. klasse: 
Eli Wiig 

8. klasse og eldre: 
Torgeir Nevland, Tor Joar Ravndal 

Rulleskitrening torsdager 17 .45 
Gruppe l(de yngste/ nybegynnere): 
Guro Maudal, Edvard Sævland, 
Eugen Hammer, Ida Hammer 
Thomas Egeland 

Gruppe 2: 
Pål Levang, Ole Gilje, 
Wenche Idland, Gjertrud Sirekrok 

Gruppe 3: 
Lars Sigve Oftedal, 
Linda Mari Vestvik , Knut Taugbøl 

Junior og senior: 
Torgeir Nevland og Tor Joar Ravndal 

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 oktober en barmarksamling fra 
klubbhuset. 

Team/Sonelag/kretslag/ skigymnas: 
Renate Bergset Tjetland, K senior. Har i sesongen 2016 hatt plass på regionlaget Team 
Veidekke Vest 

Kretslag: 
19 år: Andre Ravndal.17 år: Ottar Jens en, 1 7 år Linn Ravndal 

Sonelag: 
Sonelag:15-16 år: Martin Nevland, Eline Wiig 
Sonelag 13-14 år: Samuel Kleppa, Ane Nevland, Tiril Varhaug, Emma Gilje, Elisa Vestvik 
Edland, Alida Oftedal, Magnus Bjerkreim 
Sonelag 11-12 år:, Nora Levang, Kristina Kleppa, Ida Sofie Nevland ++ 



Vi har og hatt løpere på skigymnas: 
Hovden skigymnas: Lene Taugbøl Lomeland (til sommeren 2016),, Sivert Wiig, Tore Andre 
Melberg 
Sirdal vgs: Alf Egil Jensen, Daniel Kaale Svela, Andreas Benjamin Steinum (fra høst 2016) 

Egne skirenn/rulleskirenn 

Rulleski: 
Vi anangerte et treningsrenn ved klubbhuset på forsommeren. I tillegg var vi godt 
representert ved dugnadsarbeid under årets Blinkfestival med Blink Classic fra Ålgård og i 
Sandnes. I Blink classic stilte vi både med løpsleder (Terje Tjetland) og Løypesjef (Torgeir 
Nevland) 

Langrenn: 
Det ble atTangert tre skikaruseller. Et renn ved klubbhuset og to i Brekko vinteren 2016. I 
tillegg ble klubbmesterskap avholdt på Tjørhom. 

Følgende terminfestede skirenn stod på programmet for skigruppa: 

Sonerenn: Ådneram. Dette var til erstatning for Nyttårsrennet 2015 som måtte avlyses pga 
snømangel. 

Gjesdalburennet: Sinnes 

Sirdal Skimaraton: Ådneram (teknisk anangør) 

Nyttårsrennet: Dette måtte vi dessvene avlyse for andre år på rad pga snøforholdene i 
Sirdal. 

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

Tenengløp: 
Skigruppa atrangerte sammen med friidrettsgruppa Gjesdal Trailrun, et tenengløp fra 
klubbhuset høsten 2016. 

Fullstendige resultater på egne og andre klubber sine renn i vår sone finner dere på vår egen 
nettside www .gjesdal-il.com eller Agder og Rogaland Skikrets sin hjemmeside. 

Oppnådde resultater fra skigruppas løpere vinteren 2016: 

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

Kretsmesterskap 



Klubben har vært godt representert. Under sesongens kretsmesterskap fikk vi følgende 
kretsmesterskapsmedalj er: 

KM Evje: 
Klassisk 
J14: 1. plass Eline Wiig, 3. plass Vilde Idland 
015: I.plass Martin Nevland 
J16: 1. plass Linn Ravndal 
Ml 7: 3.plass Daniel Kaale Svela 
K19/20 2. plass Lene Taugbøl Lomeland 
M senior: I .plass Torgeir Nevland, 2. plass Tor Joar Ravndla 

Fristil: 
J14: 3.plass Eline Wiig 
G 15: 1. plass Martin N evland 
J16: 1. plass Linn Ravndal 
Ml 7: 1.plass Daniel Kaale Svela 
M senior: 2.plass Torgeir Nevland 

Ungdommens Holmenkollrenn: 
Gjesdal IL reiste til Oslo og Ungdommens Holmenkollrenn i 2016 med tre utøvere. 

J14: Eline Wiig, Vilde Idland 
013: Samuel Kleppa 

Hovedlandsrennet 2016: 
Fra Gjesdal IL deltok Linn Ravndal (J16) ogMartin Nevland (Gl5) 
Fantastiske resultat ble oppnådd med gull til Linn på 5 km klassisk og bronsjemedalje på 
sprint fristil. Martin leverte også meget sterke resultat med 4. plass på 5 km klassisk. I tillegg 
vant han langrennscrossøvelsen. 

Statoil Norgescup junior 2016: 
Gjesdal Idrettslag har hatt seks løpere som har deltatt i Norgescup for junior og junior NM. 
Sivert Wiig, Lene Taugbøl Lomeland, Andre Ravndal, Daniel Kaale Svela, Tore Andre 
Melberg, Morten Simes 

Sivert Wiig Ml 9/20 ble nr.13 i Norgescupen sammenlagt. 

Oppnådde resultater i Norgescup og jr-NM av klubbens løpere: 
NC 

Steinkjer jan. Hovden feb. jr NM Vang Finale 

Klassisk Sprint Fristil Sprint Klassisk Klassisk Fristil Duathlon 

Daniel Kaale Svela, M17 39 13 38 15 6 43 46 

Tore Andre Melberg, M17 83 56 95 70 80 

Morten Sirnes, M17 179 173 



Andre Ravndal, M18 65 110 86 108 87 137 114 

Lene Taugbøl Lomeland, K19/20 58 59 58 

Sivert Wiig, M19/20 10 30 10 17 17 15 11 

Statoil Norgescup Senior: 
Gjesdal il har hatt en seniorløper med i Norgescup, Renate Bergset Tjetland. Totalt for 
sesongen ble Renate nr 29 i Norgescupen sammenlagt for Kvinner senior og nr 10 i U23. Hun 
oppnådde en rekke gode resultater med 12. plass under Norgescup sprint i Meråker som beste 
enkeltresultat i Norgescupen. 

NM senior: 
Renate Bergset Tjetland var Gjesdal ils deltaker under NM i Tromsø i januar og under NM 
del. 
Under NM i Tromsø oppnådde Renate en flott 15. plass under sprintenn samt en god 20. plass 
på duathlon. 

Nevnes bør også Renate sin flotte 2.plass i K-senior sprint under Blinkfestivalen i Sandnes. 



Årsmelding for Gjesdal IL Volleyball 2016 

Styret har for året 2016 hatt følgende sammensetning: 

Leder: Leif Lauvås 

Kasserer: Anne Reidun Line 

Styremedlemmer: Lars Magne Tornes, Nora Øfstaas Oltedal og Nils Bjørnar Øfstaas 

Valgkomite: Nils Bjørnar Øfstaas 

Trenere: Lars Magne Tornes, Kjell Fjeldheim, Eva Øfstaas og Nils Bjørnar Øfstaas 

Oppmenn: Lars Magne Tornes (Herrer), Anne Solfrid Michaelsen (GUl 7), Nils Bjørnar 
Øfstaas (JU15) og Sigmund Bjerkreim (JUl 7) 

Arbeidet i styret 

Styret har avholdt 2 ordinære styremøter. I tillegg har det vært en del uformelle møter i 
forbindelse med arrangement. Styret har i hovedsak arbeidet med økonomi og fordeling av 
treningstider. 

Det er også organisert kiosksalg ved Ul 7 og ranking turnering (2. og 3. divisjon). 

Aktivitet i 2016 

Trenere/treninger 

I 2016 har følgende trenere trent de ulike lagene: 

JU15: GIL og Klepp VBK har stilt felles lag i klassen Ul5 sesongen 2015/16. Trenere har 
vært Nils Bjørnar Øfstaas og Inger Lill Høibakke (Klepp VBK). Samarbeidet opphørte etter 

deltagelse i NM Ul 5, da GIL-spillerne høst 2016 «rykket» opp til JUl 7-klassen. 

JU17: Trenere har vært Kjell Fjeldheim, Eva Øfstaas og Nils Bjørnar Øfstaas. 

GU17: Trenere har vært Kjell Fjeldheim, Lars Magne Tornes og Anne Solfrid Michaelsen. 

U15 og Ul 7 har hatt treninger i Gjesdalhallen tirsdager og torsdager kl. 18:30-20:30 og 
styrke- og kondisjonstrening i klubbhuset til GIL onsdager kl. 19:00-20:30. JUl 7 har i tillegg 
hatt treninger i Øksnavadhallen mandager kl. 19:00-20:30. Det har vært ca. 30 spillere på 
disse treningene. 

Herrer: Herrelaget har en «flat struktur». Herrer har trening torsdager kl. 20:00-22:00. Det er 
om lag 8-10 menn på disse treningene. 



Damer: GIL har sesongen 2016/17 lag i 2. divisjon. Laget består i hovedsak av JUl ?-spillere 

med et par «rntine1ie» i tillegg. 

Turneringer/Resultater: 

JU15: Har sammen med Klepp VBK deltatt på alle tumelinger (arrangert av region 
Rogaland) sesongen 2015/16. Laget ble nr. 4 i serien og nr. 4 i RM, og ble dermed kvalifisert 
for NM U15 hvor de ble nr. 12. 

JU17: Har deltatt på alle tumelinger (arrangert av region Rogaland) sesongen 2015/16. Laget 
ble nr. 2 i serien og nr. 3 i RM. 

GU17: Har deltatt på alle tumelinger (arrange1i av region Rogaland) sesongen 2015/16. Laget 
ble nr. 3 i serien og nr. 3 i RM. 

Herrer: Herrelaget spilte i 2. divisjon sesongen 2015/16 hvor de ble nr. 5. 

Sandvolleyball: Flere spillere fra GIL har deltatt i lokale turneringer og i NM i Kristiansand. 
Resultater NM: JU15 Målfrid, JUl 7 Pia (6), Karoline/Marte (9), Kristin/Oliwia (15), Målfrid 

(23), GUl 7 Fredrik (20), JU19 Pia (11). 

Annet: Gjesdal ungdomsskole vant skolemesterskapet, Karoline/Pia var med å vant NM for 

regionslag. 

Arrangement: 

GIL Volleyball deltok i 17. mai-feiringen. 

Leif Lauvås, Ålgård 27/3-2017 
Formann 



Styret for året 2017 har følgende sammensetning: 

Formann: Leif Lauvås (valgt for 2017-2018) 

Styremedlem og kasserer: Anne Reidun Line (valgt for 2017-2018) 

Styremedlem: Lars Magne Tornes (valgt for 2016-2017) 

Styremedlem: Nils Bjørnar Øfstaas (valgt for 2016-2017) 

Styremedlem: Nora Øfstaas Oltedal (valgt for 2017-2018) 

Valgkomite GIL: Nils Bjørnar Øfstaas (valgt for 2016-2017) 



Årsrapport for friidrettsgruppa 2016 

Styret har for året 2016 hatt følgende sammensetning: 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Kasserer 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 

Frode Vold 
Jørn Holmen 
Morten Karlsen 
TommyHøgås 
Egil Ravndal 
Trond Idland 
Gøran Szanto 
Vigdis Szanto 

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

Arrangement: 

"Mortenløpene" er et skogsløp som Gjesdal IL-friidrett arrangerer i Njåskogen. Morten 
Karlsen har vært den store pådriver for dette løpet, og har sågar fått løpet oppkalt etter seg. I 
2016 var det nok en gang rekord mange deltakere. Dette skyltes nok i stor grad at det var 
innlagt Krets Mesterskap i Terrengløp. 2016: 296. 2015: 151 deltaere. 2014: 170 deltakere. 
2013: 159 deltakere. 2012: 123 deltakere. Også i 2017 har Gjesdal IL fått tildelt KM i 
Terrengløp 

"Fireløpsserien" er friidrettens lokale vindu utad og samler svært mange barn. Totalt var det 
310 barn med, fordelt på 827 starter. 193 hadde 3 eller 4 løp og fikk premie. For første gang 
var premieutdeling på klubbhuset. Vi avviklet premieutdelingen på en kveld. 2015: 295 barn 
med 748 starter. 2014: 219 barn deltok totalt med 513 starter. 

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 200 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. 

"Gjesdalmilå" ble arrangert for første gang. Denne overtok for BDO-Milå og Edlandsvatnet 
rundt som var arrangert for femte gang i 2015. 
Det ble et veldig bra løp som fanget mange eliteutøvere og breddeutøvere. Spesielt kjekt var 
det at Jakob Ingebrigtsen fra Sandnes IL deltok, og vant suverent i herreklassen. 
2016: 175 deltakere. 2015: 352 deltakere. 2014: 530 deltakere. 2013: 351 deltakere. 

"Gjesdal Trail run" ble arrangert for første gang. 188 deltakere med smått og stort deltok. 
Løpet var en stor suksess, og blir gjentatt i 2017. 

"NM i Mangekamp for veteraner" ble tildelt Gjesdal IL i 2016 og 2017. Et enkelt lite 
stevne, men som fortsatt skal være litt formelt da det er Norgesmesterskap. Det var 16 
deltakere. 



"Coop Jærcup" ble for første gang på mange mange år arrangert på Ålgård Stadion igjen. 
Stevnet ble en kjempe suksess, med ca 220 startende. Bare i tresteg var det 83 stk påmeldt. 
Første ordentlige friidrettsstevne der alt av tidtakerutstyr, og nytt friidrettsutstyr ble benyttet. 

Økonomi. 

Økonomien i friidrettsgruppa har vært veldig bra i 2016. Vi endte opp med et stort overskudd 
på ca 124 000,-. Skyldes i hovedsak en stor tildeling fra Sr-stiftelsen, Gjesdal kommune og 
Norges Friidretts forbund på kjøp av friidrettsutstyr som Hovedstyret tok regningen på. 




