
   
Årsberetning for Bjoneroa Idrettslag 2021 

 

Organisasjon 

Styret i Bjoneroa Idrettslag har i 2021 bestått av: 

Tina Lien Vestland- styreleder og representant for Puls 
Morten Liaklev- nestleder og leder Skutergruppa 
Trond Sikkerbøl- kasserer 
Hans Andreas Slette- representant for Skigruppa 
Emil Mindre Grensemo- representant for Innebandylaget 
Haakon Struksnæs Fjone- representant for Fotballgruppa 
Ingolf Sevaldrud, varamedlem/ansvarlig Granerud 
 
Styret har hatt 5 styremøter i 2021, i tillegg til utstrakt kontakt med løpende beslutninger tatt 
elektronisk underveis i året. 
 

Medlemmer 

Idrettslaget har i dag 184 medlemmer. Det innebærer at medlemsmassen har holdt seg og økt noe i 

2021, til tross for færre aktiviteter enn normalt første halvår grunnet koronasituasjonen.  

Takk til våre sambygninger som trofast støtter opp om idrettslaget! 

 

Regnskap og økonomi 

Årets driftsresultat for Bjoneroa Idrettslag for 2021 ble 90 349,25 kroner. 

Driftsinntekter beløp seg til kr 284 446,55 mens driftsutgifter for året ble kr 194 097,30. 

Styret har også i 2021 vært aktive i søket om midler til diverse aktiviteter og har i løpet av året blant 

annet søkt og fått midler til pent brukt ATV som skal benyttes primært i arbeid med løypene på 

Granerud, innredning og utstyr som kompletterer den nye skutergarasjen som sto helt ferdig i 2021, 

utstyr til turngruppa og fotballagene og robotklipper til fotballbanene på Plassen. I tillegg fikk 

idrettslaget en gave på kr 30 000 fra Bjonskog hytteforening som gikk til BK slodd. 

Lånet på 250 000 kr til Bjoneroa FAU gitt i 2019 ble tilbakebetalt høsten 2021, som avtalt i oppdatert 

gjeldsbrev fra 2020. Tilbakebetalingen ble da ett år senere enn opprinnelig avtalt, grunnet manglende 

utbetaling til FAU i Bjoneroa forårsaket av generelle forsinkelser i behandling av saker i forbindelse med 

pandemien. Pengene går tilbake til idrettslagets egenkapital. 



   
Idrettslagets bank, Sparebank 1, godtar ikke lenger kontantinnskudd med kort fra andre banker og det 

måtte opprettes et eget kort for dette formålet. Kortet måtte bestilles i noens navn, organisasjon var 

ikke mulig som korteier, kortet ble derfor opprettet i kasserer Trond Sikkerbøls navn. 

 

Aktiviteter i idrettslaget 

I første halvdel av 2021 var det fortsatt begrenset aktivitet i idrettslaget grunnet koronarestriksjoner. 

Utendørsaktiviteter som fotball kunne i stor grad gjennomføres på vårparten, mens i skisesongen kunne 

vi ikke arrangere noen aktiviteter. Det har derfor heller ikke vært salg av skilodd. 

Skutergruppa har gjennomført løypekjøring som normalt og har i år kunnet nyte en mer lettvint ordning 

med ny garasje som en enklere å kjøre ut og inn i og som har muligheter for varme til å tine av 

kjøretøyene. Som en ekstra motivasjon til de yngre brukerne av skiløypene ble det lagt ut noen søte 

fristelser her og der i løypa gjennom vinteren, et veldig populært tiltak og det ble delt masse flotte bilder 

av ekstra blide barn og unge i løypa på idrettslagets facebookside. I løpet av sommeren var det en gjeng 

russejenter med Mathilda Lien Vestland som lokal kontakt som beiset skutergarasjen- det ble betalt kr 

6720 (160 kr/timen) for jobben, som vil gå til jentenes russetid på Hadeland Videregående 2022. 

Over sommeren gikk tilstanden over til normal drift og etter sommerferien startet både fotball, turn, 

Puls og innebandy opp med aktiviteter som vanlig. Turn har i år som i fjor vært ledet av Gina Sollien, 

med hjelp av Ingjerd Melbø. Treningsavgiften på kr 1000, med 50% søskenmoderasjon, ble videreført i 

2021, hvorav 200 kr/time blir gitt til trener Gina Sollien og eventuelt overskudd blir reservert aktiviteter i 

turngruppa. Antallet akrobater har vært noe redusert sammenlignet med fjoråret, men det antas at 

dette er en naturlig reduksjon da aktiviteter for barn i nærliggende områder som Brandbu, Jevnaker og 

Hønefoss også har startet opp igjen i høst og noen har prioritert dette. Samtidig ble det avgjort at 4- og 

5-åringer som er interessert i turn kunne tas opp i gruppa med medlemmer fra 1-4 klasse. Dette ga noen 

flere medlemmer. 

Badevakter i svømmehallen på Bjoneroa Kulturbygg har i høst 2021 sesongen til fulle blitt tatt ansvar for 

av Bjoneroa Idrettslag og styret pluss en gjeng frivillige har tatt livredderkurs og står som ansvarlige på 

sine respektive vakter torsdager fra 17.30-21.00. Man skal alltid være to på badevakt og slik vaktene i år 

har vært organisert, har hver ansvarlig badevakt selv funnet partner til sine vakter for å redusere 

logistikkproblematikken i starten av året. Ordningen ser ut til å fungere fint. 

Bygdekinoen startet opp igjen høst 2021 med cirka en visning per måned i gymsalen. Innebandygruppa 

har som sedvanlig tatt ansvar for å dekke kioskvakt når det er kino, med to personer per vakt. 

Innebandyen har ellers høsten 2021 hatt veldig god oppslutning fra gamle og nye medlemmer og deltok 

i desember i en cup på Campus Arena, Gjøvik arrangert av Norges Innebandyregion Øst. Idrettslaget 

investerte i innebandybriller til denne anledningen. 

Fotballgruppa har i 2021 hatt to aktive lag, gutter 10 og et treer-lag, trent av Tommy Myrengen, Håkon 

Struksnæs Fjone, Jon Henning Andreassen og Eskil Wefring. Takk til trenere og dommere, 



   
foreldregruppa som har holdt fortet i kiosken og banekomitéen som har sørget for fin plen å spille på 

sesongen igjennom.  

 

Sesongavslutning på fotballen med litt vel fortjent spyling av brann og redning Bjoneroa! 

Styret takker alle som bidrar frivillig som badevakter, skuterkjørere, trenere og generelt bidragsytere til 

idrettslagets aktiviteter hjertelig for hjelpen i 2021! Uten deres bidrag mister bygda viktige tilbud. Vi vil 

også takke alle som velger å være med på aktiviteter arrangert av bygdas idrettslag- fortsett å komme på 

Puls, turn, innebandy, bygdekino og svømming; bruk skiløypene og kom og se på når det er lokal 

fotballkamp! 

Dugnad 

25. september var det duket for dugnad på Granerud, hvor fokuset som vanlig er å rydde lysløypene for 

kjøring av skiløyper til vinteren. Mange møtte opp med ryddesag og godt humør og enda flere lånte bort 

utstyr så kunne rydde skikkelig etter oss, det ble bare flis igjen! Solen skinte, det ble servert grillmat og 

små og store hadde en dag som gir godfølelse etterpå- tusen takk til alle som var med!  

 

 



   
 

På plassen (fotballanlegget) ble det ikke behov for de store innsatsene i år, etter fjorårets større dugnad, 

men mindre arbeider som quick-fix av container som siger litt, maling av innbytterbuer og generelt 

småvedlikehold har blitt gjennomført litt innimellom etter behov. 

 

På vegne av Bjoneroa Idrettslag, 

Tina Lien Vestland 

Bjoneroa 07.12.2021 

 


