IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Årsmelding for IL Holeværingen 2021
Hovedstyret har i 2021 bestått av:
Navn
Eivind Jensen
Henning Sjøvaag
Frode Kvernhaugen
Tommy Langengen
Janniche Larssen Bockmann
Jorun Hansen
Ingeborg Helen Marken
Jørgen Moe
Ingvild H. Collet-Hanssen
Ellen Fjelstad
Roy Arild Fossum
Kev Robin Kristoffersen
Ove Evensen
Inger F. Væråmoen
Anne Merete Groseth

Rolle
Styrets leder
Ansvar: Lederutvikling
Styrets nestleder
Ansvar: Sportslig utvalg
Styremedlem
Ansvar: Anlegg
Styremedlem
Ansvar: Web/Teknisk
Styremedlem
Ansvar: Arrangement
Styremedlem
Ansvar: Husstyret
Styremedlem
Ansvar: Økonomi
Styremedlem
Ansvar: Profilering
Varamedlem
Varamedlem
Daglig leder (ansatt)
Konsulent/medlemsansvarlig (ansatt)
Kontrollutvalget leder
Kontrollutvalget medlem
Kontrollutvalget medlem

Idrettslaget Holeværingen engasjerer nær sagt hele den oppvoksende generasjonen i Hole
kommune. IL Holeværingen har utviklet seg til å bli en av Buskerud idrettskrets`s største
breddeidrettsklubber med 11 grupper og ca 1.300 medlemmer. Laget har stolte tradisjoner og
ble etablert i 1895.
IL Holeværingen ledes av et hovedstyre, har en ansatt daglig leder og engasjert konsulent. Det
har for øvrig blitt ansatt en trenerutvikler og en vaktmester i begrenset stillingshjemmel i 2021.
Lagets øvrige 11 grupper er ansvarlig for egen drift og økonomi; Fotball, Håndball, Langrenn,
Løypelaget, Hopp, Idrettsskole, Golf, Aerobic, Innebandy, Terrengløp/friidrett, Holehallen og
Husstyret. Gruppestyrene har fungert meget godt gjennom året og aktiviteten har vært stor, på
tross av enkelte begrensninger gjennom året.
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Lagets aktiviteter skjer i hovedsak på og ut fra Svendsrud sentralidrettsanlegg, i Kleivhallen, på
Kleiva skistadion, på Tyrifjord Golfklubb og på Ringkollen Hoppanlegg.
2021 har vært nok et spesielt og krevende år med tilpasninger som har hatt en mer eller indre
sentral rolle både på den sportslige og sosiale arenaen. Sommer- og høstsesongen ble
gjennomført på tilnærmet normalt vis, mens vintersesongen fra starten året og til avslutningen
av 2021 har vært preget av begrensninger, avlysninger og smittevern. Trenerne og utøverne i
de respektive gruppene har lagt ned ekstra stor innsats i å gjennomføre treninger i tråd med de
til enhver tid gjeldende smittevernregler. Sportslig sett ble 2021, til tross for de utfordringene vi
har hatt, nok et flott år.
Det er på sin plass å takke alle ledere og tillitsvalgte for den ekstra innsatsen som er nedlagt for
å legge forholdene best mulig til rette for at våre barn og unge har fått et svært godt idrettstilbud.
Økonomisk sett har året også vært utfordrende, men med gode støtteordninger har også
økonomien landet på en god måte.
Med noen unntak har alle roller og verv i hele Holeværingen vært besatt i 2021.
Holeværingen har en tett og god dialog med kommunen, og har også i 2021 hatt møter og
presentasjoner for både administrasjon og formannskap. Partnerskapsavtalen med Hole
kommune er et viktig bidrag til gjennomføring av klubbens aktiviteter.
På anleggssiden i 2021 har langrennsgruppa startet bygging av ny skistue på Kleiva. Den er
forventet ferdig på forsommeren 2022. Fotballgruppa har startet en forstudie for ny idrettshall
på Svendsrud og det er gjort utbedringer etter høstens herjinger i lysløypa på Kleiva hvor flere
master, ledningsnett og lysarmaturer måtte skiftes. Det har også blitt utført flere småprosjekter
på Svendsrud.
Fotballanleggene på Svendsrud driftes på en meget betryggende måte av frivillige i
Fotballgruppa, til tross for en stor dugnadsbelastning. Holehallen og klubbhuset ivaretas godt av
de respektive styrer. Alle anlegg som enten Holeværingen eier selv, eller disponerer, driftes
fremdeles på frivillig basis. Hovedstyret er særdeles stolt over at gruppene makter oppgaven.
Det er ansatt vaktmester i en begrenset stilling for å avlaste daglig drift av anleggene til klubben.
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Samarbeidet med SFO-Idrettsakademiet AS er fortsatt meget positivt for laget. Styret er sikre
på at SFO-IA sin aktivitet virker svært positivt inn på oppvekstvillkårene i Hole hvor flere barn vil
finne glede med idrett.
I 2021 har vi hatt to solide og engasjerte
generalsponsorer i:
SpareBank 1 Ringerike Hadeland og
Ringerikskraft.
Avtalene med våre øvrige hovedsponsorer
er videreført:, REMA 1000 Vik og Ecit
Veiby Akonto Økonomi.
Styret takker alle våre sponsorer for viktige økonomiske bidrag og samarbeid for øvrig!
Vi vil også takke Sparebankstiftelsen Ringerike for betydelige bidrag til utstyr,
anleggsutvidelser og nybyggp som gir mulighet for mer og bedre idrettslig aktivitet for våre
medlemmer.
ILH har også videreført samarbeidsavtalen med Hytteplanmila, hvor vi er en betydelig
medarrangør for dette arrangementet. Årets løp måtte dessverre avlyses for breddeidretten,
men det ble arrangert eliteløp med maksimal oppslutning innenfor bestemmelsene. Vi har
mottatt særdeles gode tilbakemeldinger på vårt engasjement og bidrag til en vellykket avvikling
av det som er Norges raskeste 10 km.
Styret har et nært samarbeid med Hole Idrettsråd, og vil takke Idrettsrådet for den støtte som
er gitt IL Holeværingen i de siste årene.
IL Holeværingen er sterkt profilert lokalt og i Ringerikes Blad. «Holeværingen» er et godt
merkenavn.
IL Holeværingen opplever et stabilt antall givere i «Grasrotandelen» fra Norsk Tipping og
bidraget til laget er betydelig og viktig: kr 520 000 i 2021. Styret takker alle som har valgt IL
Holeværingen som sin «Grasrotmottaker»!
Vi nyter godt av momskompensasjonsordningen som Staten innførte fra og med 2011. IL
Holeværingen mottok i 2021 kr 330 000 basert på regnskapstall fra 2020. Hovedstyret fordeler
momskompensasjonen videre til gruppene etter gruppenes kostnader.
Vi har i 2021 mottatt kr 664 000 i driftstilskudd fra Hole kommune. Tilskuddet inkluderer tilskudd
til Holehallen, driftsmidler til skistadion Kleiva, driftsmidler til Løypelaget, og driftsmidler til
gressbanene på Svendsrud (ikke Kunstgressanlegget).
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IL Holeværingen har i 2021 mottatt kr 515 000 fra Norges Idrettsforbund (LAM-midler).
Klubben har en sunn økonomi, og for ytterligere detaljer henviser vi til årsregnskap for 2021
med tilhørende noter.

Mange av aktivitetene i 2021 måtte avlyses med
bakgrunn i Covid19 og smittevernbestemmelser.
Dette være seg Sparebank1 Karusellen, ILH
Ringerikskraft Cup, Grenaderløpet,
Ringeriksmaraton. Fotballskolen ble
gjennomført før skolestart.
Flere av gruppene bidro med stor dugnadsinnsats ved arrangering av Hytteplanmila sitt
eliteløp. Hoppgruppa arrangerte SpareBank 1 Rennet.
Løypelaget har gjort en formidabel innsats med tilrettelegging og preparering av løyper i bygda,
noe hele kommunens befolkning hadde stor glede av i den særdeles korte perioden vi hadde
løyper.
Det er stor aktivitet i samtlige grupper, til tross for alle begrensninger som har vært. Alle
tilgjengelige treningstider i haller og på baner er benyttet så langt det har latt seg gjøre. Vi
konstaterer at det vil være behov for ytterligere kapasitet for å kunne dekke behovene i årene
som kommer!
Idrettslaget har mange som viser seg frem på sine arenaer. Blant
våre fantastiske ambassadører er Silje Opseth som er etablert
helt i toppen i World-cup.
Det er avholdt 9 styremøter i hovedstyret i 2021, herav 4
styremøter med representanter fra gruppene.
Styret har i løpet av året arbeidet videre med målene satt av
forrige styre, og ser seg meget fornøyd med måloppnåelse for
2021.

Som alltid skal vi fokusere videre på våre verdier, og skape

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!
Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse
Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501
Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@lih.no
4 (4)

