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STYRETS ÅRSBERETNING 2020 

Styret frem til årsmøtet 12.05.20 

Verv Navn 

Leder (arbeidsutvalget) Arne-Morten Knutsen 

Nestleder (arbeidsutvalget) May Britt Sørgård 

Medlem (arbeidsutvalget) Espen Mjøen 

Leder Fotball Liv Tørring 

Leder Håndball Anja Juul Tormodsgaard 

Leder Friidrett Otto Gullesen 

Leder Ski Jon Bjarne Onsøien 

Leder Amerikansk Fotball Scott Boer 

 

Styret etter årsmøtet 12.05.20 

Verv Navn 

Leder (arbeidsutvalget) Stig Rune Refvik 

Nestleder (arbeidsutvalget) May Britt Sørgård 

Medlem (arbeidsutvalget) Lise Bjørnsen 

Medlem (arbeidsutvalget) Arne-Morten Knutsen (virket i vervet frem 
til juni) 

Varamedlem (arbeidsutvalget) Jon Eivind Straume 

Leder Fotball Liv Tørring til 19.10.20 /Gro Drage Evjen fra 

19.10.20 

Leder Håndball Anne Lene Watland 

Leder Friidrett Otto Gullesen 

Leder Ski Jon Bjarne Onsøien 

Leder Amerikansk Fotball Scott Boer 

 

Møter 
Det er gjennomført 12 møter i løpet av perioden, og behandlet 98 saker.  Tre av møtene ble 
gjennomført via Teams grunnet Covid-19. Årsmøtet 12 mai ble gjennomført med 20 
personer i sal og 11 personer på teams. 
Året har vært preget av pandemien som slo inn i mars og mange av sakene har vært preget 
av hvordan aktivitet skal tilpasses den til enhver tid gjeldende smittesituasjon. 
 
Den 12. november ble det gjennomført et digitalt møte mellom styret og Lisbeth Danielsen 
fra Vestfold og Telemark Idrettskrets. Agenda for møtet var en gjennomgang av 
valgprosedyrer i idrettslag og ansvar og myndighet i idrettslaget vs. grupper/gruppestyrer. 
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Viktige saker 
Foruten saker knyttet til Covid 19 de vanlige driftsoppgavene har vi prioritert følgende 
oppgaver: 

1. Utstrakt dugnadsarbeid på hus og anlegg, inkludert fjerning av granulat mot dyrka 

mark på gammel fotball bane.  

2. Opprettelse av Gjerpen You Tube treningskanal med støtte fra Sparebankstiftelsen 

Grenland. Formålet med kanalen er å gi tips til egentrening for våre utøvere. 

3. Fattet vedtak om «Ung trener» prosjekt, Bakgrunn for prosjektet er å gi et tilbud til 
våre unge i alderen 15-19 år om å utvikle seg til trenere og aktivitetsledere. Vi fikk 
støtte fra DNB Sparebankstiftelsen på prosjektet som starter opp i januar 2021. 

4. Det ble inngått avtale med Skien kommune, koordinerende hjemmetjenester for 
utleie av Storsalen for brukere av Dagavdelingstilbud i kommunen. Leieforholdet 
startet 8. juni og løp ut året. Avtalen ble forlenget inn i 2021. Det har vært en god 
inntektskilde i en periode hvor huset i store deler har vært stengt for annen utleie 
grunnet Covid-19. 

 

Økonomi: 
Gjerpen IF kjøper regnskapstjenester fra Rising Regnskapsbyrå og er svært fornøyd med 
tjenesten de leverer. 
Resultatregnskapet for hele Gjerpen IF inkludert undergruppene er gjort opp med et resultat 
på kr. 648.516, - Resultatregnskapet for Gjerpen IF uten undergrupper er på kr. 554.172, - 
Gjerpen IF gikk inn i året med et anleggs lån på kr. 16.325.766, - Lånet fikk tilskudd fra 
tippemidlene på kr. 6.516.000, - i desember 2019. Det gikk til nedbetaling av lån i januar 
2020. Klubben mottok videre MVA refusjon anlegg på kr. 3.546.038, - i 2020. Det har i tillegg 
kommet noe tilskudd fra Skien kommune. Lånet ble i 2020 gjort om til et Annuitetslån og er 
pr 31.12.20 nede i kr. 5.500.000, -. Rentekostnaden på lånet i 2020 var på kr. 255.371, -  

 

Aktiviteter 
Totalt sett har Gjerpen IF 703 medlemmer registrert i Klubbadmin som er idrettens eget 
medlemssystem. For 2019 var det 695 registrerte medlemmer i Gjerpen IF. Gjerpen IF 
praktiserer gratis medlemskap for 6- åringer. Klubben har mistet medlemmer under 
pandemien, i tillegg har det vært nedgang i antall fotball lag i løpet av 2020. 
Oversikt over medlemmer pr gruppe i Klubbadmin. Tallene skiller ikke mellom aktive og 
støttemedlemmer. Noen er også medlemmer i flere aktiviteter. 
 

• Håndball:    210  

• Fotball:       253 

• Friidrett:      101 

• Allidrett 1-2 klasse:       15  

• Ski:                  13 

• Amerikansk Fotball     18 

• Volleyball:       2 
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I tillegg har vi 135 medlemmer uten grenmedlemskap. 

På tirsdager er det «herrelunsj» på Gjerpenhuset med deltakere i aldersgruppen fra 67 år og 
oppover. De møtes til uhøytidelig lunsj, samtale og quiz. Dette er et svært populært tiltak 
som samler mellom 20-30 deltakere hver gang. Tilbudet har dessverre vært amputert i store 
deler av 2020 grunnet Covid 19 

Det henvises til gruppenes årsberetninger for nærmere informasjon. 
 

Stor takk! 

Det er mange som bidrar slik at Gjerpen Idrettsforening eksisterer og utvikler seg. Styret vil 
rette en ekstra takk til alle som bidrar til at Gjerpen er et godt sted å være for store og små. 

Skien 4. mars 2021 

 

 

 

Stig Rune Refvik                                                 May Britt Sørgård 

 

 

 

Lise Bjørnsen     Jon Eivind Straume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                «Flest mulig, lengst mulig» 
 

Årsberetning Gjerpen fotball 
 

Organisering av Gjerpen Fotball 
Det ble ikke valgt ny leder av fotballstyret på gruppas årsmøte, men Gro Drage Evjen ble 
valgt til ny sportslig leder. Det har i løpet av året vært flere av gruppestyrets medlemmer 
som har trukket seg fra styreverv. På slutten av 2020 forsøkte vi igjen å gå tilbake til 
organisering av gruppestyret ved å oppfordre alle års trinn til å stille med 1 representant til 
styremøter. Måten å arbeide på, fungerte i varierende grad. Det har blitt bytte av ulike roller 
underveis i året, enkelte roller har i perioder stått tomme og står fortsatt tomme ved 
utgangen av 2020. Roller det er vesentlig å få på plass i 2021 er materialforvalter, nestleder, 
økonomiansvarlig og dugnadsansvarlig.   
Følgende roller var besatt per 31.12.20:  

• Gro Drage Evjen, leder 

• Ubesatt, nestleder og kasserer 

• Jostein Tveit, sekretær, 

• Thor Arnold Nomme, kvalitetsklubbansvarlig 

• Audun Nilssen, sportslig ansvarlig 

• Veronica Dahl, dugnadsansvarlig 

• Lilly Marie Jamtvedt, jenteansvarlig 
 

Møteaktivitet 
I 2020 har det vært avholdt 13 styremøter og blitt behandlet 63 saker 
 

Dugnader 
Dugnader er vår viktigste inntektskilde. Dette er med på å dekke løpende utgifter, og 
nødvendig utstyr. Korona-pandemien har ført til at Ibsen dugnad som har vært en viktig 
inntektskilde, ikke har blitt gjennomført. Det har pga pandemien heller ikke vært kiosksalg 
eller julelotteri. Det ble gjennomført en toalett/kjøkkenrull dugnad.  
Det ble søkt kompensasjon for tapte dugnadsinntekter, her fikk vi kr 45.500, - i 

kompensasjon. 

Alle verv i Gjerpen Fotball er basert på frivillighet. Alle trenere, styrerepresentanter og 
øvrige ressurspersoner gjør en kjempeinnsats for barn og unge på Gjerpen. 
Det har vært gjennomført en stor dugnadsinnsats på anlegget for å imøtekomme krav i 
henhold til håndtering av granulat. 
 
Status økonomi 
Regnskapet viser et underskudd på kr 117 897,- Underskuddet skyldes at det har vært 
vanskelig å gjennomføre dugnader 
Innestående bankinnskudd/kontanter pr 31.12.2020 er kr 203.798, - 
Lagkontoene er ikke inkludert. 
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Medlemmer/lag 
2020 har vært preget av pandemi og frafall av lag i Gjerpen. Både senior og juniorlag ble 
trukket før seriestart, da stor flukt av spillere til andre klubber førte til at opprettholdelse av 
dette tilbudet ikke var bærekraftig. Pga pandemien har Old Boys ikke hatt serieavvikling 
Samarbeidslag: Det har vært samarbeidslag med Fossum for G2006 og samarbeidslag med 

Storm for J2006/2007. 

Følgende lag har spilt 11-fotball: 
Ingen 
 
Ungdomsfotball: 
J 2006/07 (Samarbeidslag med Storm), G 2006 (Samarbeidslag med Fossum), G2007 
 
Barnefotball: 
G 2008, J2009/10, G 2010, G 2011, G 2012, J/G 2013, J 2014, G2014 
 

Sportslige prestasjoner 
Vi har i 2020 hatt 253 registrerte medlemmer fordelt på 13 spillergrupper. Alle lag har spilt 
seriefotball for Gjerpen i år. Det har ikke vært fokus på deltakelse på felles-cuper i 2020, og 
heller ingen cuper som har blitt gjennomført pga koronapandemien. 
 

Rekruttering 
Det jobbes aktivt med rekruttering. Alle 6 åringer som begynte ved Gjerpen barneskole 
høsten 2020, fikk invitasjon/tilbud om å spille fotball i regi Gjerpen Fotball. Dette resulterte i 
over 30.aktive jenter og gutter per 31.12.20 
 

Kvalitetsklubb 
Fotballgruppa søkte i 2019 om å bli kvalitetsklubb. Det er fortsatt en lang vei å gå for å nå 
kriteriene for trinn 1, men det jobbes aktivt med kvalitetsheving. Telemark Fotballkrets 
bistår med veiledning i dette arbeidet. Kvalitetsklubb har mange roller og verv som må fylles, 
det har vært utfordrende å finne personer som ikke allerede har andre store oppgaver i 
fotballen, til kvalitetsklubbrollene. Det er i liten grad jobbet videre med kvalitetsklubb i 2020. 
 

Investering 
Fotballgruppa tok i bruk nye fotballdrakter for samtlige lag i 2020.  
 

Stor takk! 
Fotballgruppa ønsker å takke alle som bidrar til at barn og unge skal ha et sunt, lærerikt, og 
inkluderende treningsmiljø slik at hos oss er det et godt sted å være. 
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Årsberetning sesong 2020-2021 

Gjerpen IF Allianse –Junior Håndball 

 

 

Juniorstyrets sammensetning pr. 01.03.2021 

Navn Rolle Representant for lag 

 Mangler representant J 9               (2011) 

Thomas Høiset Medlem J 10             (2010) 

 Mangler medlem i styret J 11             (2009) 

Anette Baker Medlem - går ut J 12             (2008) 

Atle Alexander Andersen Hallvaktansvarlig  J 13             (2007) 

Kim Andersen Kioskansvarlig - går ut J 14             (2006) 

Anne Lene Watland Leder J 15             (2005) 

Fredrik Dalene Materialforvalter J 16             (2004) 

   

Terje Fredriksen Økonomiansvarlig - går ut Ikke knyttet til lag 

 

 

Året 2020/2021 har naturlig nok vært preget av Korona situasjonen. Håndball har vært 

rammet hardt da hallene har vært stengt i lange perioder. Det har vært gjennomført ute 

treninger og styrke/-løp trening og alternativ trening, spesielt for de eldste lagene.  

Vi i Junioravdelingen har brukt det meste av vår tid på å gjennomføre trening og kamp i hall 

etter gjeldende retningslinjer - og er glade for at det ikke har vært noen smitte situasjoner 

knyttet til håndball aktivitet i Gjerpen håndball Junior.  

Det har vært utfordrende å holde god kontinuitet i drift og gjennomføring, og vi ser at 

rekruttering av voksne og barn er noe mer utfordrende i denne tiden. Allikevel kan vi se 

tilbake på en spesiell tid og være fornøyd med det vi har fått til. Det er fortsatt stor håndball 

iver på de som møter opp på trening og kamp når vi får tillatelse til det. 

Store og små i håndballen gleder seg til normale tider og kamper med liv og latter i 

Gjerpenhallen 
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Administrativt: 
Junioravdelingens organisering baserer seg på at hvert lag stiller med sine representanter til 
nøkkelrollene som juniorstyremedlem, foreldrekontakt og trener (jmf.Klubbhåndboken ) 
Disse rollene er basert på frivillighet. Det har det siste året vært frafall i rollene og man har 
jobbet kontinuerlig med å få inn nye representanter. Rekruttering til de ulike verv er stadig 
mer utfordrende. Ansvar for økonomi, hallvakter, kiosk, dugnad, materiell og ulike 
arrangementer er oppgaver vi har behov for å fordele i junioravdelingen. 
Junioravdelingen bruker Klubbhåndboken som førende for sitt arbeid, i tillegg til å rette seg 

etter evt føringer fra overordnet IF. Klubbhåndboken er revidert dette året og legges ved 

som vedlegg for godkjenning i Årsmøtet 

 

Økonomi: 
Junioravdelingen har eget regnskap og styrer sin økonomi separat fra hovedstyret i Gjerpen 
IF Allianse. Junioravdelingens omsetning rapporteres ved årsslutt som del av Gjerpen IF 
Allianse sitt resultat.  
 
Året har vært preget av Korona situasjonen og den lavere aktiviteten gjenspeiles i 

omsetningen. Gjennomføring av inntekstbringene arrangement og dugnadsaktiviteter har 

vært så godt som fraværende. Et salg av Enjoyguider ble gjennomført våren/høsten 2020. 

Treningsavgiften er krevet inn med 50% reduksjon, dette på grunn av ett redusert tilbud. 

Junioravdelingen har fått koronatilskudd som refusjon for tapte inntekter fra myndighetene. 

Tilskuddene har medført at junioravdelingen håndball har en sunn økonomi. 

De enkelte lags egne dugnadskontoer er lagt inn under klubben og styres sammen med 

lagets foreldrekontakt. Gjerpen IF tillater ikke private lagskontoer stående på 

privatpersoners bankkonto. 

 

Sport: 
Antall spillere i junioravdelingen øker generelt. Året har vært preget av Korona situasjonen 
og vi har hatt noen utfordringer med å se hvem som er med videre. Noe frafall har det vært, 
samtidig som vi gleder oss over at nye spillere har funnet veien til Gjerpen og håndball.  
Hovedtyngden er jentelag. Junioravdelingen hadde et guttelag (2006) men pga for få spillere 
ble dette laget dessverre trukket. De fleste spillerne gikk derfor over til Urædd håndball 
Junioravdelingen har i normal situasjon, lag i Regionserien, Region Sør cup, BRING og 

Beachserien. I år ble dette svært amputert pga korona situasjonen, og det har kun vært spilt 

noen få kamper. Turneringer som Region Sør cup og BRING ble strøket.  

De yngste lagene jenter (9 og 10 år) deltar hyppig i mini- og aktivitetsturneringer. 
Vi planlegger oppstart av yngre håndball lag (7,8,9 år) i løpet av vårsesongen 2021. 
 
Junioravdelingen har i sesongen 2020-2021 hatt samtrening mellom ulike alderstrinn, dette 

fordi vi i noen alderstrinn har for få spillere.  Det har vist seg å være svært vellykket og 

oppslutningen har vært god. Igjen har dette ført til gode relasjoner mellom lagene og man 
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ser at dette har hatt en positiv gevinst i at de heier hverandre frem på trening og i 

kamper. Vi har en «levende» hall med mye håndballglede og positivitet (når det ikke er 

korona) 

Det har ikke vært deltagelse på cuper og turnering denne sesongen grunnet Korona 

situasjonen. 

 Gjennom hele 2020/2021 har Sportslig utvalg junior vært operativt. Utvalget jobber med 

ulike oppgaver knyttet til oppfølging mot lagene og utdanning av nye dommere. Sportslig 

leder er Halvor Berg Hansen. Utvalget består i tillegg av Bjørn Kristensen, Silke Mostert 

Haugen, Eivind Aarhus Bjørnsen og Stig Rune Refvik. 

 

Annet 
Juniorstyret vil få takke trenere, foreldrekontakter, foreldre som gjør at arbeidet i Gjerpen 
junioravdeling er mulig å gjennomføre og stadig blir bedre. Det har vært fantastisk 
dugnadsånd og positivitet. Spesielt en stor takk til alle de flotte spillere vi har som hver dag 
viser håndball glede, utvikling, mestring og engasjement.  
Vi opplever også stor tilknytning og støtte fra IF og drar stor nytte av det tverrfaglige 

samarbeidet. 

Vi har forsøkt å være så aktive vi kan på sosiale medier, bruker i hovedsak Facebook og 

Instagram 

 

 

Skien, 14.03.2021 

Anne Lene Watland 

Leder Gjerpen IF Allianse - Juniorhåndball 
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Årsberetning for Gjerpen friidrett 2020 

 

Årsmøte 10/3 -2021  

Leder: Otto Gullesen                     2 år (valgt 2019)              
Nestleder: Vibeke Bråthen                   2 år (valgt 2019) Elin Åkre Tellum fra 21/1-21 
Nestleder Aasne Olden                          2 år (valgt 2019) Lone Nielsen fra 21/1-21 
Kasserer: Ove Tufte                                2 år (valgt 2019) 
Sekretær: Tor Sanderød                        2 år (valgt 2020) 
Styremedlem: Svein Stranddal             2 år (valgt 2020) 
Styremedlem: Øyvind Hylleset             2 år (valgt 2019) 
Valgkomite: Gudmund Simonsen         2 år (valgt 2019) 
Valgkomite: Martin Søtvedt                  2 år (valgt 2020) 
Representant til stadionstyret: Jan Voje 
Materialforvalter: Åsne Olden (fritatt fra vervet 21/1-2021) 
 

Representasjon: 
Bendik Dale er medlem i serie, rekord- og statistikkutvalget i Telemark Friidrettskrets.  
Han er også medlem av hederskomiteen i TFIK. 
 
Det har vært avviklet et styremøte i år. Grunnet samfunnets Corona nedstengning ble det ikke 

flere, men det har vært avholdt arbeidsmøter i tilknytning til konkrete gjøremål gruppa har 

hatt med løpsarrangementer og sosiale aktiviteter. Eksempler på dette er planlegging av 

Nyttårstrimmen, Byløpet, klubbmesterskapet i terrengløp og norgesmesterskapet i terrengløp 

lang løype. Sistnevnte arrangement ble i tillegg til Herkules planlagt og gjennomført i 

samarbeid med Urædds friidrettsgruppe og Telemark friidrettskrets. Arbeidsmøtet med 

Nyttårstrimmen og Byløpet ble avholdt sammen med Herkules og Sparebanken 1. Sistnevnte 

arrangement ble avlyst mens førstnevnte ble gjennomført som et virtuelt løp. Planleggingen 

av Svanstulløpet med Storm og Kjapp ble hovedsakelig gjort via telefon og nett. 

 

Medlemmer:  
Medlemstallet i friidrettsgruppa pr. 31/12-19 er 87 voksne medlemmer.  
Mini/barne/ungdomsgruppe hadde ved årsskiftet 17   medlemmer. 
Vi har god kjønns/aldersspredning i seniorgruppa vår med medlemmer fra tyveårene til 

pensjonister. Endel utøvere som er aktive i andre av foreningens grupper representerer 

friidrettsgruppa i enkelte mosjonsløp da særlig Nyttårstrimmen uten spesifikt å være 

medlemmer hos oss. Imidlertid savner vi fortsatt utøvere innen tekniske øvelser som hopp og 

kast i gruppa vår. Dette har utløst en diskusjon om navneforandring av gruppa til et navn som 

henspilte til en ren løpsforening. Oppstart av nevnte mini/barne/ungdomsgruppe med 

aktiviteter innen alle grener i 2019 gjorde at forslaget ble henlagt inntil videre. 
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Egne stevner: 
Gjerpen hadde heller ikke i år terminfestede banestevner. Noe som også i framtiden blir 
vanskelig særlig for seniorstevner siden vi ikke har fullt seniorstadion. For barn og ungdom 
burde det derimot være muligheter for framtidige arrangementer. 
19. juni arrangerte friidrettsgruppa klubbmesterskap i terrengløp med 50 deltakere som også 

grunnet Coronaregler var det maksimale antallet vi kunne ha. Her var det intervallstart med 

ett minutts tidsavstand. Mange Gjerpensmedlemmer med familie og venner var samlet og 

servering av både tørt og vått sammen med et strålende forsommervær gjorde denne 

ettermiddagen til en minneverdig stund for oss som var til stede. 

20. juli hadde 15 av våre løpere et testløp på Herkules stadion på 5000 meter. Dette ble 

avviklet over to heat. 

 Svanstulløpet ble arrangert 15. august i samarbeid med Kjapp og Storm. Løpet er vanligvis et 

skogs/fjelløp med valgfrie distanser på henholdsvis 43, 25 og 10 km. I år var distansene 5km 

og 10 km. 70 løpere stilte til start, noe som var en nedgang fra 115 fra fjorårets evenement. 

Pandemifrykten har vel en del av ansvaret for denne nedgangen. Løpet ble også i år avviklet i 

samarbeid med Storm og Kjapp. 

11. oktober var gruppa vår sammen med Herkules, Urædd og Telemark Friidrettskrets 

arrangør av Norgesmesterskapet i terrengløp lang løype. Dette ble et meget vellykket stevne 

med ros både fra deltakere publikum, presse og tilreisende ledere. Gjerpen hadde 

hovedansvaret for løypetraseen og løypevakter. Otto Gullesen og Øyvind Hylleseth satte løypa 

som var på 1960 meter og svært oversiktlig for både løpere og publikum. Svein Stranddal tok 

hovedansvaret for løyperydding og merking av traseen mens Otto tok ansvaret for innkalling 

av løypevakter. 

Klubbens medlemmer stilte velvillig opp. Til de aller fleste gjøremål var det mere enn nok av 

nåværende og gamle medlemmer som deltok.  

Sportslig sett gikk det også svært bra med norgesmestere i veteranklassen ved henholdsvis 

Merethe Berntsen i klassen kvinner 35-39 og Otto Gullesen klassen menn 60-64. Øyvind 

Hylleseth tok sølv i mennenes veteranklasse 55-59, det samme gjorde Torunn Holtan 

kvinnenes veteranklasse 55-59 år. Bronsemedaljer ble det på både Stian Tveten og Marianne 

Årdalen henholdsvis i klasse menn veteraner 40-44 år og kvinner veteran kl.45-49 år.  

Alt i alt stilte Gjerpen med 17 deltakere blant ca.220 påmeldte. På fredagens foredrag med 

Gjert Ingebretsen, som på en overbevisende måte formidlet hva som skal til for å bli atlet i 

verdensklasse, deltok også mange av gruppas medlemmer. Alt i alt en svært vellykket 

friidrettshelg for våre medlemmer. 

31 desember var det igjen klart for vår tradisjonsrike nyttårstrim som dette året startet 

allerede 25.desember. Grunnet pandemirestriksjoner ble det i år avviklet som et virtuelt løp 

med åpning fra 25/12. Dette valgte trimkomiteen å gjøre for å ha et tilbud til aktive 

trimmere/løpere som ønsket å opprettholde tradisjonen de hadde med dette trimløpet. 
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Ca. 240 aktive benyttet seg av muligheten for mosjon i romjulsuken og 180 av dem 

registrerte tiden sin. Vårt nye styremedlem Elin Åkre Tellum gjorde en flott innsats ved å 

tilrettelegge løpet og å motivere komiteens gamle menn til å satse på denne nyvinningen. 

Selve arrangementet krevde svært lite for/etterarbeid da vi trengte hverken løypevakter, 

funksjonærer i start/målområdet, oppriggingsmanskaper o.l. En stor takk til våre sponsorer 

som fortsatt støttet oss på tross av mindre omtale og markedsføring dette året. 

Trening:  
Gruppa har 2 fellestreninger i uka.  Torsdag fra klubbhuset på Gjerpen, og på mandagene 
brukes travbanen. Oppmøtet på disse treningene har variert, men spesielt på travbanen har 
oppmøtet vært bra med opptil 20 løpere av forskjellig alder og kjønn. Der har også andre enn 
klubbens medlemmer møtt, hvorav noen etter hvert har valgt å melde seg inn i klubben. 
Trening blir også avtalt løperne imellom på sosiale medier som Facebook og lignende. 
Treningsansvarlig har i år vært Svein Stranddal, Otto Gullesen og Øyvind Hylleseth. Vår 
nyetablerte barne/ungdomsgruppe har for det meste av året ligget brakk grunnet tidligere 
nevnte Coronarestriksjoner.  
 
Sosiale tiltak 
Grunnet pandemitilstander i kongeriket Norge ble så godt som alt av sosiale tilstelninger i 
klubbens regi avlyst. Dette til dels etter egne avgjørelser og kombinert med anbefalinger fra 
våre helsemyndigheter. Det nærmeste vi har kommet sosiale møter har vært gjennom 
fellestreninger, dugnader som løypearbeid i forbindelse med terreng N.M og samvær i 
forbindelse med stevner som eksempelvis klubbmesterskapet i terrengløp og ditto 
norgesmesterskap.   
 

Aktiv idrett: 
Den sportslige aktiviteten i gruppa i form av løpskonkurranser ble i årets sesong kraftig 
redusert grunnet den nå velkjente Corona pandemien. Denne la jo store deler av idretts Norge 
i en sportslig dvale. En del konkurranseaktivitet har det dog vært med Gjerpensutøvere i 26 
forskjellige konkurranser rundt om i landet, hovedsakelig på Østlandet. Noen av disse 
stevnene har vært uoffisielle løp som eksempelvis testløpet på Herkules   stadion over 5000 
meter som ble avviklet 20.juli. Eventuelle resultater her vil aldri komme på noen offisiell 
statistikk eller kunne brukes i seriesammenheng. Resultatene fra dette testløpet har heller 
ikke fram til nå latt seg oppdrive. Det er et sterkt ønske fra statistikkfører Bendik Dale at  
baneløp gjennomføres i terminfestede stevner.  

Ved siden av nevnte deltakelse i 26 nasjonale/krets/klubbarrangement deltok Per Kåre 

Sortevik i et halvmaratonløp i Alicante i januar. Dette var før grensene ble nedstengt. Til 

sammenligning kan jo nevnes at 2019 ble det registrert Gjerpensdeltakelse 46 stevner i Norge 

og Europa. Det stevnet som samlet flest Gjerpensløpere utenom vårt eget klubbmesterskap 

var NM i terrengløp hvor 17 av våre medlemmer deltok. I veteranklassene tok våre aktive to 

gull, to andreplasser og 2 bronsemedaljer.  

Årets beste resultat rent tidsmessig er vel Jonathan Waateviks 2.34.05 på helmaraton. Dette 

gir han en tredje plass på Gjerpenstatestikken gjennom tidene bak Bjarne Reime og Knut 

Rossbach. På Telemarksstatestikken rykker han opp til en tiende plass. Jonathan løp også  
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10000 meter i årets perseløp i Kristiansand. Her ble tiden 34.14, siden tiden bare er oppgitt 

i hele sekunder er det usikkert om den blir registret på offisielle lister.  Dette skal 

undertegnede undersøke.  

På årets veteranstatistikk er det bare Torunn Holtan som er blant de 25 beste med sin 6. plass 

på 5 km. med tiden 22.32 i kl. kvinner veteran 55-59 år. Med denne tiden vant hun for øvrig 

sin klasse i VTs vinterkarusell. Det samme gjorde samboer Svein Stranddal i veteranklassen 60-

64 år i ditto løp. Svein vant også sin klasse i tevling med 14 løpere i Oslo Maraton som denne 

gangen ble avviklet som et virtuelt løp. Her ble Torunn nr.2 i sin aldersklasse i konkurranse 

med 30 andre.  

Under Norgesmesterskapet i halvmaraton på Jessheim i oktober hadde Gjerpen med 4 

utøvere hvor 3 løp mesterskapsdistansen og Martin Søtvedt og Øystein Gunnerød ble 

henholdsvis nr. 21 og 33 i veteranklassen 45-49 år med tidene 1.22.10 på Martin og 1.33.45 

på Øystein. I klassen over (50-55) ble Gisle Johnsen nr.17 med tiden 1.32.27.  

På 10 kilometer i samme stevne løp Erik Miland på 42.40. Klubben har hatt med mange 

deltakere i forskjellige former for Ultraløp. Her kan nevnes Marianne Årdalen som løp 110 km. 

på 16 timer i løpet The Wall som ble avviklet i Nordmarka. I tillegg til Marianne har Irvin Kilde, 

Lone Nielsen, Julia Paduch, Espen Aas, Tonning, Elin Åkre Tellum og Linda Waatevik deltatt i 

forskjellige Ultraløp. 

Sannsynligvis er det store mangler på oversikten over stevneaktiviteter blant våre aktive 

utøvere og vår sekretær Tor S. ser gjerne at rapporteringen over løpsdeltakelse bedres slik at 

listene med utført aktivitet kunne blitt oppdatert. Vedlegg til årsrapporten med 

stevneresultater og årsbeste lister legges ut på Facebook siden til gruppa vår når de er ferdig 

utarbeidet. I fjor lovet sekretæren å utarbeide statistikker over «all time» Gjerpenresultater 

på 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton for menn og kvinneklassene. Dette løftet ble ikke 

holdt, men disse listene SKAL utarbeides i inneværende år. 

  

ANLEGGET VÅRT: Gjerpens nye all aktivitetsanlegg opp med fotballbane med kunstgress, en 

friidrettsløpebane med 170 meters fast dekke og forskjellige trimapparater benyttes av våre 

aktive utøvere særlig da av den yngre garde. Skolene i nærmiljøet vårt benytter seg også av 

anlegget vårt i undervisningssituasjoner.   

Anlegget vårt kan også benyttes av trimmere/mosjonister som ikke er tilknyttet vårt idrettslag 

og driver en uorganisert form for trim. En fem hundre meter lang joggebane med grusdekke 

er også opparbeidet rundt selve hovedanlegget vårt. En flott opprustning av vårt tidligere 

nedslitte anlegg. 

 

Skien 9/3-21    Tor Sanderød Sekretær.  
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ÅRSMELDING FOR SKIGRUPPA 2020 
 

Styret har bestått av: 
Leder:    Jon Bjarne Onsøien 
Nestl. / sekretær:  Ola D. Strande 
Kasserer:   Heidi Mustvedt- Pluss 
Styremedlem:  Bjørn Vidar Aasland 
Valgkomite:   Odin Langslet 
 

Covid 19: 
Grunnet Covid 19 har det etter mars 2020, og på høsten, i oppkjøringen mot sesongen 2021 
vært lite aktivitet i skigruppa. 
 

Møter: 
2.mars 2020 ble det avholdt årlig møte på Gjerpenhuset med åtte personer til stede. 
 

Arrangementer 2020: 
Svanstulrennet ble arrangert 22.02 med totalt 43 startende. Grunnet lite snø ble løypa tre 
runder i Huldreløypa. Vi fikk låne friidrettsgruppas tidtakersystem, som var enkelt å bruke og 
som raskt gjorde resultatlista klar. 
 

Medlemmer: 
Skigruppa har i 2020 bestått av 12 medlemmer 
 

Dugnader 
Jon Bjarne og Ola deltok på felles dugnad på idrettsanlegget 15. april 
 

Skibekleding: 
De nye konkurransedressene fra Trimtex kom våren 2020 
 

Snøskuter: 
Jon Bjarne har skiftet innsugningsgummi på forgasseren, og kjøpt nye dollyer til skuteren. 
 

Økonomi: 
Årsresultatet endte på et overskudd på kr 2 592. 
Pr 31.12.2020 har skigruppa innestående kr 54 937 i Sparebank1 Telemark. 
Svanstulrennet 2020 endte på et overskudd på 3 993 
      

Jon Bjarne Onsøien 
     leder 
Ola D. Strande 
sekretær 



 
 

                «Flest mulig, lengst mulig» 
 

Årsmelding for Amerikansk Fotball 2020 

 

Verv Navn 

Leder  Scott Boer 

Medlem  Fredrik Jørgensen 

Medlem Vigleik Skei 

Medlem Stian Engen 

 

2020 var et utfordrende år for alle, men vi i Amerikansk Fotball gjorde det beste ut av vår 
situasjon. 
 
Begreper som nedleggelser, digitale treninger og regler når trening under en pandemi var 
fremmed for oss, men nå er de den nye normalen. 
 
Til tross for disse vanskelighetene har vi vært så heldige å kjøpe utstyr og uniformer som vi 
håper å bruke i løpet av året, og viktigst av alt å fortsette å øke sporten. Det er i dag rundt 25 
aktive spillere. 
 
Det vi lærte mest er at vi alle bare er takknemlige for at vi har sporten å være en del av 


