
ÅRSBERETNING FOR EGGEDAL IDRETTSLAG 2020.  
  

Hovedstyret:  

Leder: Øystein Frøvold                                                                                                 

Nestleder: Lillian Holm                                                                                                          

Kasserer: GunbjørnVidvei                                                                                                                                        

Sekretær: Live Frydenhaug 

  

Ledere av gruppene:  

Langrenn: Anne Kristi Marken                                                                                     

Hopp/ kombinert: Rune Narum Vatningen                                                                                   

Ballgruppa: Helge Jakob Hollerud                                                                                                

Mosjon: Bjørn Kaugerud                                                                                                   

Kung Fu: Merete Bjørnsrud                                                                       

Alpint/snowboard: Ingen aktivitet.  

 

Styremøter: Det er blitt avholdt 7 styremøter og behandlet 52 saker.  

Medlemmer: Det har vært totalt 391 antall medlemmer.  

Valgkomite: Nils Aasand og Steinar Aasand.  

  

Sponsorer: Sparebank 1, Color line, Strand og Enger Anlegg AS, Bjørnsrud transport, Blink 

hus Gunbjørn Vidvei, Borgar Kolbjørnsrud, Bråten hyttebygg, Bøle bygg, Diabas hytter, 

Eggedal bygg og hytteservice, Spar Eggedal Handelslag, Eggedal rør AS, Frågot farge, 

Habex, K.B.Tangen.Transport, Kaugerud transport, Krøderen elektro, Lars Haga AS, MET 

mur og flis, Nedre Eggedal hyttemøbel, Nobia Norge, Nobia Norge Sigdal, Norefjell ski og 

spa, Nygård sport, XL Bygg Eggedal Sag AS, Sole AS, Jellum Installasjon, 

Besserud Hytteconsult AS, Trollbua Eggedal AS og Nyg Reklame AS, Romec elektro, Sigdal 

anleggservice, Sigdal dekk, Sigdal mekaniske, Sigdal rørservice AS, Sigmund Hvila AS, 

Solevannet drift AS, Strand og co, Varde VVS. Øyvind Juvet, Vidvei eiendom, Vidvei 

entrepenør, Vidvei holding og Aasand regnskap. 

 

Dugnad/ aktivitet:  

På grunn av covid-19, ble det i samråd med de lokale helsemyndighetene og retningslinjene 

fra Folkehelseinstituttet bestemt at Holmvassløpet 5 april 2020 ble avlyst.  

Det er stor dugnad og aktivitet på det årlige Holmvassløpet, og det ble vedtatt på årsmøte at 

det skal være egen Holmvassløpgruppe.  

Gruppen skal sikre framdrift hele året, og markedsføre.  

 

Det er i samarbeid med skolen og barnehagen kjøpt inn nytt utstyr til gymsalen som skal 

kunne brukes av alle. Lagerrommet ved gymsalen har fått et lite løft for å kunne gi mer plass 

og oversikt over utstyret.  

  

Det har i løpet av 2020 blitt gjort en oppgradering av 2 km løype. Løypa er ferdig fra 

Mojordet og opp bakkene, arbeidet blir tatt opp igjen våren 2021.   

  

Det har også i løpet av 2020 blitt ryddet langs fotballbane og fotballnett, satt opp nytt gjerde 

med reklameskilt fra sponsorene.  

 

Langrennsgruppa gikk til anskaffelse av nye utemøbler. Benkene har blitt satt opp på dugnad.  



Parkeringen ved barnehagen har gått i orden. Det som står igjen er å få ryddet skog slik at 

man kan gå på ski fra parkeringen og bort til lysløypa, bak barnehagen.  

 

Det ble i 2020 opprettet egen sponsorgruppe som har lagt ned stor innsats i å skaffe sponsorer 

til EIL. 

 

Det er et ønske å jobbe med en fem års plan videre, som innebærer oppgradering av anlegget 

og konkretisering av videre planer. 

 

Gruppene står selv for alt opplegg i forbindelse med treninger, arrangement og renn/ 

konkurranser. Det blir hvert år lagt ned et enormt arbeid i forbindelse med dette, tusen takk til 

alle! 

 

Kort resyme fra gruppenes årsberetninger:  

 

Ballgruppa: 

Gruppa har hatt 5 lag med ca 55 spillere. 

Trenere 2020: G6: Armands Gailis og Helge Jakob Hollerud. G7: Kim Andre Westby. 

G9: Anders Karlsen, Vegar Strandbråten og Erik Kaggestad. J11: Leif Magne Rossetvik og 

Helge Jakob Hollerud. G14: Fredrik Aalien og Tone Beathe Benth. 

J11 og G14 fikk spilt en kamp hver før alle lagene ble trekt fra seriespill grunnet covid-19. 

 

Mosjon:                                                                                                                                    

Det har vært gjennomført turorientering og det var i år rekord på totalt 49 deltakere. Det ble 

solgt 33 konvolutter og noen enkelt turer. Nytt av året var at man kunne gå direkte inn på 

nettet og bestille konvolutter og enkelt turer. Som et covid-19 tiltak var det ikke klippetenger 

på postene i år, kun en kode med tre bokstaver som registreres på nettet eller på klippekortet. 

Postene i år var fordelt på 5 turer. Postplukk Haglebuvannet – Buin 10 stk., Holmvassnatten 

10 stk., Kleivflatin 10 stk., Ovnan 10 stk. og Solemoa 15 stk. Totalt 55 poster. Det ble sendt 

ut en liten oppmerksomhet til alle under 15 år som deltok og til alle voksne som hadde 

registrert mer enn 30 poster. 

Toppturer, det har vært bøker på følgende topper i år: Madonnaen, Drotningutunatten, 

Haglebunatten, Høgevarde, Gråfjell og Middagsfjell. Disse toppene pluss Ranten, Skinnatten, 

Bergshammeren og Torskarsfjellet er også registrert inn i Georeg. I tillegg har det vært to 

topper inne fra Stjerna IL, Lia og Nedalsfjellet. Det var i år 47 personer som registrerte seg 

via Georeg.  

Det ble ikke arrangert noen nattvandring dette året på grunn av Covid-19. 

Hopp:                                                                                                                                           

6 aktive hoppere i sesongen 2020, trener Thorbjørn Aalien. Hopprenn ble avlyst pga covid-19, 

men klubbmesterskap ble gjennomført før restriksjoner kom. 11/3-20 er det ikke lov til å ha 

organiserte treninger og det blir en brå stopp på sesongen.  

I mai ble det gjennomført en kjempe innsats med ved dugnad.  

I oktober ble det oppstart med trening inne.  



Hoppgruppa har fått nye hoppdresser, og det har også blitt utdelt en Eggedal IL genser til alle 

utøvere og trener. 

Langrenn:  

Gruppa har 25 aktive barn på trening. Av disse så har ca 9-12 utøvere deltatt på ulike skirenn 

og stafetter gjennom sesongen.  

Trenere: May Britt Aalien, Trude Aalien, Anne Kristi Marken. Irene Wærsted har bidratt ved 

behov. Ny trener høsten 2020: Mari Frøvoll. Trude Aalien valgte å gi seg høsten 2020.  

Nedre Sigdal IF lånte Eggedal IL stadion og gjennomførte Sigdalsmesterskapet i langrenn 25. 

januar 2020.  

Telenorkarusellen ble gjennomført 9 ganger, 9. mars arrangerte gruppa sammen med 

hoppgruppa Telenorkarusell/klubbrenn før alt ble stengt pga Covid-19.  

 

9. mai ble det gjennomført dugnad i lysløypa. 2 km ble ryddet samt 1 km ovenfor banken.   

2.-7. august ble det arrangert sommerskiskole på Beitostølen.  

Langrenns treningen startet opp igjen i midten av august.  

 

Det var planlagt skisamling på Geilo, men pga smitteutbrudd i Hallingdal ble samlingen 

avlyst.  

Høstdugnad sammen med fotballgruppa ble vel gjennomført 21. oktober med reportasje i 

Bygdeposten. 

Langrennsgruppa fikk tildelt Eggedalsrennet – Sparebank 1 cup renn nr. 220. desember 2020. 

Sigdal kommune anmodet om å ikke gjennomføre rennet på grunn av smittevernshensyn. 

Rennet ble derfor avlyst. 

 

Kung Fu: 

Gruppa har 18 utøvere fra 10 år og oppover. Det er flere på videregående skole som kommer 

på trenging når de kan, og det har begynt 6 nye utøvere.  

Nedstengning fra 13. mars på grunn av covid-19. Trening åpnet igjen 17. august for de som 

var under 20 år. Ny nedstenging fra 10. november og ut året.  

 

Sommerleir i Gjøvik ble dessverre ikke gjennomført på grunn av covid-19.  

 

Alpint: 

Ingen aktivitet. 

Eggedal 10. mars 2021. 

Live Frydenhaug sekretær.  

 


