ÅRSBERETNING FOR EGGEDAL IDRETTSLAG 2021.
Hovedstyret:
Leder: Øystein Frøvold
Nestleder: Nils Otto Medalen
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: Terje Rindsem
Alpint/snowboard: Ingen aktivitet.
Styremøter: Det er blitt avholdt 7 styremøter.
Medlemmer: Det har vært totalt 260 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 og
miljø, 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, Nyg Reklame AS, Romec elektro,
Sigdal anleggservice, Sigdal dekk, Sigdal mekaniske, Sigdal rørservice AS, Sigmund Hvila
AS, Solevannet drift AS, Strand og co, Varde VS. Øyvind
Juvet, Vidvei eiendom, Vidvei entrepenør, Vidvei holding, Aasand regnskap og Isachsen
anlegg AS.
Dugnad/ aktivitet:
På grunn av covid-19, ble det i samråd med de lokale helsemyndighetene og retningslinjene
fra Folkehelseinstituttet bestemt at Holmvassløpet 2021 ikke var
gjennomførbart.
I stedet ble det arrangert et alternativt løp med QR kode, hvor 392 deltakere gjennomførte
innenfor en gitt periode.
Det er stor dugnad og aktivitet på det årlige Holmvassløpet, og det er satt en egen
Holmvassløpgruppe som skal sikre framdrift hele året, og markedsføre.
Det ble i 2020 opprettet egen sponsorgruppe som har lagt ned stor innsats i å skaffe sponsorer
til EIL, sponsorgruppa har fortsatt den gode jobben i 2021. Reklametavler har blitt satt opp fra
de aktuelle aktørene. I tillegg har EIL bestilt ny bekledning fra CRAFT med logo fra
sponsorene.
Det er et ønske fra 2020 å jobbe med en femårs plan videre, som innebærer oppgradering av
anlegget og konkretisering av videre planer. EIL har blant annet gått til innkjøp i 2021 av
robotklipper og Geilorullen for forbedring av bane og løyper.

I forhold til videre midler er det vedtatt at Tilskuddskurs.no skal hjelpe til med søknad om
tilskudd.
Det har i løpet av 2021 blitt gjort en videre oppgradering av 1 km og 2 km løypa som er ferdig
tråkket og i bruk. EIL er godt fornøyd med resultatet.
Det ble i 2021 opprettet en hallgruppe med mål om en flerbrukshall i Eggedal. Hallgruppen
har utarbeidet et forslag til innspill til kommunedelplanen.
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 som bidrar!

Med vennlig hilsen,
Live Frydenhaug
Sekretær Eggedal Idrettlag.

