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Roger Hansen
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MEDLEMSOVERSIKT – 2018
Medlemmer pr 31.12.2018 – 331
Kontingentsatser:
Familiekontingent: kr. 450,Voksenkontingent: kr. 300,Barnekontingent: kr. 150,Familiekontingent betaler ektefeller/samboere og
deres barn under 18 år.
Voksenkontingent betaler alle fra og med det året de fyller
18 år og som ikke kommer inn under familiekontingent.
Barnekontingent betales til og med det året de fyller 17 og
som ikke kommer inn under familiekontingent
Endringer i medlemskapet meldes kasserer.
Betalingsfrist for medlemskontingent 2019:
30. mars 2019
Ved leie av L.I.L sitt” gamle” festlokalet gjelder følgende
satser: kr 1500,- for medlemmer - kr 2000,- for ikkemedlemmer. Ved utleie av hele klubbhuset gjelder
følgende satser: kr 2000,- for medlemmer – kr 2500,- for
ikke-medlemmer. Ved utleie utenom fredagsøndag/helligdager gjelder egne priser, avhengig av
utleiedel, som kan fås av
Klubbhuskontakt:
Gina Omslandseter TLF: 938 22 920

NB! Barnekontingent kan ikke benyttes ved leie av
klubbhuset til medlemspris.

_____________________________________

ÆRESMEDLEMMER I LIL:
Thor Nøklegård
Tor Kåsa
Gunnar Abrahamsen
Arnstein Abrahamsen
Per Gunnar Bund
Hans Jacob Sigurdsen
Hans Arnfinn Solberg
John Lønnebakke
Kjell Nøklegård
Johnny Wold

Lederen
Da var 2018 over! Og som leder I Langangen idrettslag, ønsker jeg å rette en stor takk til alle
medlemmer, støttemedlemmer, frivillige på alle plan, uten dere ville vi ikke hatt et så fint
idrettslag og klubbhus.
2018 har vært et år hvor frivilligheten er blitt løftet frem både lokalt og over vårt langstrakte
land, det har vært nasjonalt fokus på dette. I Langangen idrettslag er det intet unntak, vi har
utallige timer med dugnad I 2018. Timer lagt ned av foreldre, barn, besteforeldre,
støttemedlemmer, og vi kom i mål!!! Kan nevne noe av det som er lagt timer i: Snømåking,
kjøre løyper, trening, vasking, maling, kioskvakter, baking, kjøring, nisser, og mye mye mer!
Takk alle sammen for at dere tar dere tid til å være med!
Det er kommet til et veiskille, og det er ikke til å legge skjul på at kullene med barn blir
mindre og at også interessen er synkende. Dette medfører at det ikke er nok barn til å stille
fotballag- og håndballag. Vi bør starte prosessen med å tenke litt annerledes og kanskje åpne
for samarbeid med andre klubber. Vi bør tenke hva vi kan tilby og hvordan, dette gjelder
flere lag i Porsgrunn. Det har blitt tatt opp på møter i Porsgrunn idrettsråd. Dette vil bli en
viktig sak fremover!
Pga vannskade stengte skolen og da så vi viktigheten av å ha et klubbhus, det flyttet flere inn
og huset er nå i bruk så å si daglig. Velferden og musikken, skolen brukte også huset siste dag
før jul. Det gjør at det er et ekstra press på hus-komiteen. Takk til dere!
Fotball, håndball, ski, skyting og trim dere gjør en flott jobb!! Takk til alle!!
Så er 2019 på plass og nytt årsmøte, jeg velger da å overlate roret til nestemann, om alle er
med å bidra litt blir det ikke så mye. Og alle kan klare litt, ikke tenk hva du ikke kan men hva
du kan gjøre! Kommer nye flotte folk inn og jeg ønsker dere lykke til!
Takk for meg!!
Monica Engan

Leder fotballen
2018 har vært et år med mange gode fotballøyeblikk. Det er fantastisk å se så mange av
barna som bor i Langangen er med i fotballen, og hvilken spilleglede enten det er trening
eller kamp. Det er også meget gledelig å se utviklingen hvert lag har fra år til år. Dette takket
være en god innsats fra de trenerne som har bidratt over år og god kontinuitet fra spillerne.
Det å skape den sosiale arenaen og lagfølelsen er vel så viktig som det tekniske rundt det å
være fotballspiller.
Vi var i fjor sommer på besøk i Mou noe som alltid er hyggelig. Små og store hadde det
hyggelig sammen med våre venner i Mou. Dette er en tradisjon som er meget god og er
alltid et høydepunkt i løpet av året. I år vil Mou komme på besøk til oss etter ferien noe vi
gleder oss til.
Det er fortsatt bekymringsfullt at vi har mindre og mindre årskull for hvert år som går. Det er
derfor viktig at vi klarer å holde på de barna som er i aktivitet her, slik at disse kan etablere
fremtidige seniorlag og fortsatt skape aktivitet i idrettslaget. Her har vi som foreldre også et
ansvar ved å påvirke og oppmuntre våre barn til fortsatt aktivitet, og til å holde på i
Langangen. Idrettslaget er en av de viktigste sosiale møteplassene for folk i bygda. Vi heier
derfor på boligutvikling og Industriområde i Langangen, fordi dette er viktig for fremtiden til
idrettslaget.
Til slutt, må vi takke de frivillige som jobber dugnad og påtar seg verv, og ikke minst de som
står på uke etter uke for å trene og legge til rette for at barna våre skal ha et godt og aktivt
fotballtilbud. Er det noen der ute som ønsker å bidra inn mot fotballen så må de ikke være
beskjedne, gi beskjed vi tar gjerne i mot flere hjelpende hender.
Vi må også rette en stor takk til våre sponsorer som støtter oss år etter år. Dette gir oss
mulighet til å skape et godt tilbud og at vi kan rette fokus mot det å skape aktivitet for barna
fremfor å skaffe økonomisk handlingsrom.
Takk for fantastisk 2018. Vi ser frem til å se dere på Myrhaugstadion som tilskuer eller aktiv i
2019.
Fotballvennlig hilsen Thomas Nøklegård

Mix 6
Vi startet opp med treninger for 7-8 ivrige 5-6 åringer en gang i uka. I løpet av sesongen gjennomførte vi 2
kampkvelder på Myrhaug stadion, i tillegg hadde vi kampkvelder i Bamble, på Herøya, i Langesund, på Hei
og Pors.
Vi var på Mou besøk i august og dette ble en knall tur.
Læringskurven har vært enorm i år igjen, kjempe bra jobba alle sammen.
Vi holdt årets avslutning på bowlingen i Larvik med pizza, som ble en kjempe suksess.
Vi vil takke alle foreldre for hjelp og støtte i løpet av sesongen
Hilsen Sigurd og Lars

Gutter 8 år

Nok et år med fotball er over med samme fine gjengen.
Det har vært et innholdsrikt år for både spillere og trenere.
Vi har vært i Danmark og spilt 4 landskamper mot MOU.
Turen var en kjempesuksess og vi gleder oss veldig til å møte våre danske venner på Myrhaug til
sommeren.
Det er kjempemoro å følge hver enkelt spillers utvikling og vi ser stor fremgang fra uke til uke.
Samspillet og fotballforståelsen blir stadig bedre, så 2019 blir utrolig spennende.
Vi avsluttet en super sesong med tippeligafotball på Odd.

Der fikk vi pizza og brus, besøk av Fredrik Semb
Berge og dansa litt med Brodd.

Vi vil takke Casper, Linus, Sander, Fredrik, Elias, Andreas og Liam for en kjempefin sesong. Godt jobbet gutter! Vi
gleder oss til fortsettelsen.
Runar og Per Christian

Jenter 9 år
Startet opp med utetreninger og inne treninger med ivrige jenter i januar. Jentene begynner nå å forstå
lagspillet og alle har hatt en god utvikling. Det har blitt både seiere og tap i løpet av sesongen, men vi har
sett mange gode mestringsopplevelser. Herlige jubelscener etter nettsus og keeperredninger som ikke skal
være mulig. Vi har en fantastisk gjeng.
Vi var i år på ny tur til vennene våre i Danmark. Her koste jentene seg med fotball og kos med Mou barna.
En veldig fin tur.
Sesongavslutningen var vi i badeparken i Langesund, hvor vi badet og koset oss med taco. Der fikk de en
fortjent pokal for årets innsats ☺
Vi ønsker å takke alle våre supre jenter for en flott sesong og håper å se alle på plass igjen når gresset titter
frem. Vi vil også takke foreldre og familiemedlemmer som stiller opp på kamper. Jentene synes det er
ekstra gøy å spille med heiarop og engasjert publikum på sidelinja.
Hilsen Stian og Lars

Gutter 11

Vi startet sesong forberedelsene i januar, og det var nok mange som var litt ekstra spente siden det var
første året med 7-fotball for mange av spillerne. Men på grunn av vinterens store snømengder måtte vi
trene inne i gymsalen en gang i uka. Inne treninger ble det helt til april og første gang vi kom oss ut var det
på Stag Cup i Staveren, tidlig i april. Det ble en brå overgang fra den intime gymsalen til store områder og
dekk på en 7-er bane. Så cupen ble god læring inn mot sesongenp
Etter cupen begynte vi å trene 2 ganger i uka, nå som kunstgresset var klar for fotballspill. Og sesongens
første kamp var hjemme mot Stathelle 25. april. Etter erfaringene fra cupen og ordentlig fotball treninger
ute, var framgangen stor, selv om det ble et tap. Uka etterpå var enda flere steg tatt og vi tok år først seier,
men scoring på i siste spilleminutt på straffe. Dette var en «rysare» av en kamp mot Urædd, som hadde
tidligere landslag- og Odd-profiler; Erik Pedersen og Anders Rambekk på trenerbenken. Den neste kampen
dro vi til Brevik og vant stort. Deretter fulgte resten av vårsesongen med ganske jevne kamper mot;
Eidanger, Hei og Langesund.
Vi startet treninger igjen etter sommerferien tidlig i august og fikk et par ukers trening før høstsesongen
begynte mot Stathelle 23.august. Helga etter dro vi til Mou og hadde en super helg, både sportslig og
sosialt. Etter dette spilte vi en jevn kamp mot Borg, før vi fikk en ordentlig leksjon av god fotball og tap mot
Herkules. Denne kampen virket som en vitamininnsprøytning og vi gjorde meget gode kamper mot;
Bamble, Skidar og Hei. Men borte mot Kragerø måtte vi nok en gang tåle et tap. Før vi avsluttet sesongen
25. oktober i en god 7-7 kamp hjemme mot Langesund.
Etter sesongens siste kamp fortsatte vi å trene, etter guttas ønske. Vi var også med på cup i Nesjarhallen i
november. Her startet vi med et knepent 0-1 tap mot Tollnes, før vi vant mot Nanset og Nesjar.

Vi er et meget offensivt lag som scorer masse mål og spiller mye fin fotball. Men den offensive fotballen
har sin pris at vi også slipper inn en del mål. Så når Gutter 11 spilte kamper i 2018 var det sjeldent at
målprotokollen ikke var 2-siffret antall scoringer i kampene. Vi har bygd stein på stein, så neste år får vi
jobbe litt ekstra for det defensive og taktisk fotball forståelse. Men vi skal lov at det ikke skal være på
bekostning av tekniske ferdigheter og offensivt spill. For dette laget er i underholdningsbransjen.
Stjerne laget til G11 har bestått av: Marcus Langangen Barland, Mathias Nøklegård, Timian Sindberg
Andersen, Marius Vale, Sivert Henriksen, Marius Moholt-Isaksen, Elias Rohde, Erik Rabe og Matias
Evensen. I høst har også fått god hjelp fra fremtidig stjernespiller; Linea Bergstrøm. Takk alle sammen for
strålende innsats!
Fotball hilsen Trond

Jenter 12
Vi startet sesongen tidlig i år, trening i gymsalen en gang i uken var i gang allerede i januar. Her trente vi
teknikk og styrke, med fokus på lek og moro. Det var godt oppmøte og god innsats hele vinteren, noe vi er
overbevist kom godt med i jevne kamper i sesongen. På grunn av en streng vinter kom vi sent i gang ute,
men vi fikk et par gode treninger ute før sesongstart. Vår sesongen var meget bra og jentene imponerte
med god lagmoral. De støttet hverandre og var positive i alle kamper. Etter sommerferien var et av høstens
høydepunkt turen til Mou i Danmark. Jentene gjorde noen gode kamper mot de danske jentene. Kanskje
vel så viktig på slike turer, er samholdet det skaper i laget. Høstsesongen var veldig bra, vi vant noen av
kampene og jentene spilte til tider veldig god fotball. Vi har alltid vært best i slutten av sesongen, da vi har
best kondis og har trent jevnt lenge. Det var vi også i år. Sesongen ble avsluttet med Paint ball i Skien. Det
virket som jentene synes dette var en fin og spennende avslutning på sesongen. Vi vil gjerne takke spillere
og foreldre for nok en fin sesong. Det har vært veldig gøy å trene jentene også i år, og gleder oss til
fortsettelsen. Møt opp på treningene, vi kommer til å melde på flere jentelag i serien også i neste sesong.
Alle jenter skal få spille!
Hilsen trenerteamet Tom, Stian, Gøran og Tomas.

Gutter 16
Langangen gutter 16 besto i 2018-sesongen av en flott kameratgjeng på 13 spillere. Treneren for gutta var
som året før, Erik Olsen. Laget har trent fast to ganger i uka, og har i tillegg hatt ekstratreninger med
oldboys når det har passet. Det lave spillerantallet har vært utfordrende gjennom hele 2018, og laget har
vært helt avhengig av den gode hjelpen vi har fått av de nye gutta fra «byen». Laget har gjennom sesongen
vært utsatt for skader, som har gitt for kort rekonvalesenstid før neste kamp. Vi i støtteapparatet rundt
laget gjør hva vi kan for å få med flere spillere neste sesong, og om noen som leser dette skulle kjenne til
spillere som vil spille på G16, så er de hjertelig velkomne til Langangen.

Det ble en tøff start på fotballåret da G16 spilte i 2.div. Her møtte gutta motstand godt over det man kunne
ønsket seg, men etter endt vårsesong kunne de heldigvis trøste seg med at de ikke endte helt sist på
tabellen. De fikk like mange poeng som Urædd helt i bunn, som heldigvis hadde sluppet inn ett mål mer
enn Langangen.
Sommerferien gjorde godt, og det samme gjorde en cup mot danskene i MOU i oppkjøringa. Som vanlig ble
det en veldig trivelig tur til Danmark hvor LIL G16 vant to kamper og spilte en uavgjort. I tillegg fikk noen av
de eldste spillerne være med på de voksne sin landskamp.
Høstsesongen ble spilt i en morsom og relativt jevnspilt 3. div. Med unntak av Gvarv/Kjapp som toppet
tabellen med 21 poeng, skilte det kun 4 poeng på de neste 6 lagene på lista etter siste seriekamp. LIL G16
var blant disse og endte på en fin 5. plass.
Treningsleir.
Torsdag den 18.oktober reiste vi på treningsleir til Liverpool. Denne turen ble muliggjort takket være flere
inntektsbringende dugnader fra foreldre og spillere, samt økonomiske bidrag fra fotballgruppa og
hovedstyret.

Ø.fv.: Sebastian, Adam, Jonathan, Tomas, Benjamin, Oliver, Kristian, Theodor, Anders, Håkon, Sondre og
Oscar (Thomas H. ikke på bildet).
Vi reiste med Ryanair fra Torp til Manchester og bodde på firemannsrom på en internatskole syd for
Liverpool sentrum. Blant høydepunktene på turen kan det nevnes en treningsøkt med akademitrener fra
Liverpool FC, omvisning på Anfield Road og Premier league-match på Etihad Stadium mellom Manchester
City og Burnley FC.
Søndag den 21.oktober ble det tid til shopping, severdigheter og restaurantbesøk før hjemreisen. (En drøy
uke senere, vel inspirerte av turen, slo gutta Eidanger på Tveten banen i sesongens siste seriekamp – og
sikret den nevnte 5. plassen.)
Vi pappaer som jobber tett mot laget vil gjerne få takke Erik Olsen som har stått på for G14/G16 gjennom
to hele år. I regn, snø og stekende sol har han stilt opp og trent og gutta våre. Han har utført en meget god
og viktig jobb i en tid hvor dette laget trengte noe ungt og nytt! Det er fullt forståelig at Erik nå ønsker å
bruke mer av tiden på sin egen trening og han skal i år spille for HEI A-lag. Erik vil bli med å bidra på
treninger når det passer i 2019. Lykke til i HEI, Erik, og tusen takk!
Hilsen, Atle, Tommy og Karsten

Skyttergruppa
Leder: Sigurd L Sigurdsen
Sekretær: Eirik Sundsåsen
Kasserer: Arne Moholt
Styremedlem: Jimmy Olsen/Kjell Nøklegård

Skyttersesongen 2018 er over og vi ser tilbake på et år på det jevne med skyttere, både rekrutter og seniorer. Vi har
denne sesongen også hatt skyting på mandager og torsdager.
Vi har hatt besøk av idrettsskolen også denne sesongen, som vi synes har blitt en fin tradisjon og dette håper vi
fortsetter. Gøy å se utviklingen på barna fra gang til gang. Dette året åpnet vi opp litt ekstra for idrettsskolen etter
vannlekkasjen på skolen.
Skyttergruppa har dette året mistet et trofast medlem, Otto Abrahamsen. Otto var fast gjest på skytterkveldene og
hadde også faste vakter gjennom sesongene. Vi vil takke for alt du har bidratt med for skyttergruppa.
Vi takker for året som har gått og minner om at vi har plass til mange flere skyttere, erfarne eller uerfarne, damer og
menn. Alle er hjertelig velkommen.

Her er resultater fra klubbmesterskapet:
Under 12 år
1.
2.
3.
4.
5.

Ulrik R. Sigurdsen
Une Reum
Sarah N. Jacobsen
Kristian A. Nymoen
Nils Jakob Næss

290p.
278p.
265p.
268p.
235p.

Over 12 år
1.
2.
3.
4.

Kasper Kokkersvold
Anders Wiersdalen
Simen Hågensen
Jesper Hobæk

296p.
276p.
274p.
254p.

Senior luft
1. Arne Moholt
2. Kjell Nøklegård

298p.
292p.

Senior miniatyr
1. Arne Moholt
2. Kjell Nøklegård
3. Kjell Heide
Skyttergruppa

272p. (46)
272p. (44)
189p.

NØSTETRIMMEN
Inger Moholt og Aleksandra Svendsen har hatt mye gøy og moro sammen med de aller
minste barna ,fra 3 til 5 år. Vi trener på torsdager fra 17.30 – 18.30.
Vi har vært rundt 10 barn og lekt mye og hatt balanse-lek, ball lek,
Hoppedyr, klatring i ribbeveggen er populært. Musikk å «stiv som en statue».
Vi har leker hvor hver og en får stå foran å bestemme hva de andre skal gjøre, gøy for store og små og det
øker selvfølelsen og krever litt mot 😊

Det blei en liten utfordring for alle grupper da skolen hadde vannlekkasje i høst og gymsalen brukes til
lagring. Det er dessverre ikke det samme å trimme på klubbhuset men det går 😉 Vi er ca 10 barn på
nøstetrim

Hilsen Inger og Aleksandra

IDRETTSSKOLEN
Idrettsskolen er en flott arena hvor all-idretten prioriteres. Et sted hvor våre barn får prøvd ulike aktiviteter
for å se hva de liker og alle er velkomne. En arena der deltakelse er viktigere enn prestasjon 😊
I år har barna blant annet fått prøve seg på skyting, karate, turn, rulleski og klatring.
De har i år vært delt opp i 2 grupper og har trent på mandager.
Mona Aaby har hatt 1 – 4 klasse gruppa, som har vært opptil 17 stk
Tone Rabe har hatt 5 – 8 klasse gruppa, som har vært opptil 12 stk
I år har aktivitetene vært samkjørte.
Med hjelp av Birgitte Mathisen.
Utover vinteren så satses det på skikarusell og mye moro på Skikarusell i Bjørkedalen
Gruppene har vist stort engasjement for nye og morsomme aktiviteter 😊

Leder håndballen
Håndballen 2018
Snipp snapp snute, så var eventyret ute……
Det er ganske så vemodig å sitte en januarkveld i 2019 og skrive om håndballen i Langangen. Pr dags dato
er håndballen i Langangen lagt ned!
Likevel får lederen av gruppa oppsummere våren 2018 og kose seg med minnene fra en fin vår.
De eldste jentene fortsatte samarbeidet med Pors, og trente sammen med dem, samt alene som lag i
Eidangerhallen. De aller minste hadde sitt tilbud i Langangen, og hadde to flotte trenere i Tonje Elise
Bastesen og Martine Hollekve Jønholt. Tusen takk for innsatsen dere la ned, jenter!
Gunhild sine jenter hadde treninger både i gymsalen og Eidangerhallen, og alt gikk sin vante gang- med
innsats, treningsvilje og iver. Tusen takk Gunhild Moholt for at du nok en gang trente jentene!
Vi hadde våre faste dugnader, og i april samlet vi hele håndballgruppa til felles sesongavslutning på
klubbhuset. Hjemmebakt pizza sto på menyen, samt at vi trakk vinnerloddene på det store påskelotteriet.

De eldste fortsatte å trene, og i juni reiste vi til Bø
Sommarlandcup. Vi bodde på ABB sine hytter i Lifjell og
fokus var på sosialt samvær og bading☺Å reise på cup
innebærer mye, og det er mye planlegging i forkant.
Håndballgruppa i Langangen har gjort sitt aller beste for
at alle skal ha det greit på cup og har lagt ned mange
timer med planlegging. Og vi er alltid avhengige av at
voksne hjelper ti,l og har en positiv holdning. Dette er
faktorer for at også spillerne skal ha det bra på cup!
I mai hadde vi som vanlig kafe i gymsalen, og tusen takk til
alle som bidro for at vi nok en gang klarte å friste med både
ertesuppe og lekre festkaker.
Vi vil også takke Bjørn Gaaserud som har dømt for
Langangen håndballgruppe. Bjørn du er gull verdt!
På Lifjell delte vi også ut 5-årspokalen. Gratulerer så mye til
Eline S. Kokkersvold, Josefine Waal, Mina Gulliksen, Molly
G. Sigurdsen, Hanna Skaraas og Mathilde Moholt.
Høsten kom og vi hadde meldt på lag til 11-årsserien og de
aller eldste fikk tilbud om å starte i Pors eller andre
klubber. Men det ble ikke helt slik! 11-årslaget måtte
trekkes fra serien, ingen jenter meldte overgang til andre
klubber. Flere av de eldste jentene ville fortsette å trene
og vi startet med styrke og kondisjonstrening i gymsalen i
Langangen. Håndballgruppa hadde da fokus på å få 11årslaget over til andre klubber samt opprettholde et
aktivitetstilbud til ungdomsskoleelevene. Og slik endte
håndballeventyret i Langangen.

Hvorfor det ble slik med håndballgruppa i Langangen er det nok mange faktorer til. At antallet «nye» unger
er synkende, er jo noe man har tatt i betraktning. Men vi skulle også ønske at mangle flere av bygdas unger
hadde testet ut sporten. Eller fått lov til å teste ut sporten, blitt oppmuntret til å prøve ut en
håndballtrening eller to.
Undertegnede gir seg med håndball i Langangen, men vil gjerne bistå eventuelle nye folk som vil prøve å få
håndballgruppa på beina igjen. Her kan vi bistå med både kunnskap og kanskje noen gode ideer. Vi håper
virkelig at gruppa vil gjenoppstå med glød, iver og positive mennesker. Og selv om håndballgruppa får et
forventet underskudd dette året, står det også nok penger på bok slik at de økonomiske betingelsene er
også på stell den dagen noen får gruppa opp igjen.
Jeg avslutter med et bilde av to
lagvenninner fra cup; bilde representerer
håndballgruppa i Langangen. Idrett skaper
samhold, idrett skaper humor, idrett
skaper godt humør ,idrett skaper glede,
idrett skaper vennskap, idrett skaper
minner og håndball er skikkelig gøy!
Tusen takk for eventyret, alle sammen!

Med vennlig hilsen
Gina Omslandseter

Håndball J10/J11, vår og høst 2018
Vi startet opp som vanlig med trening rett etter jul. Mandagstreningen hadde vi i Eidangerhallen og på
Torsdagene var vi i gymsalen på skolen. 9 engasjerte jenter med engasjerte foreldre er et supert
utgangspunkt for å få til bra treninger og også få til en del sosialt utenom trening. Hver måned har vi vært å
spilt cup og vi avsluttet sesongen med en super helg på Bø Sommarlandcup.
Vi har vært på tur til Eikedalshytta m/quiz og grilling, håndballkamp mot foreldre; som var sporty og stilte i
kostymer. Bading og fotoshoot på stranda. Overnatting med film og pakkelek på klubbhuset. Litt utpå
våren hadde vi også en trening ledet av Trine Haltvik, det var stas for store og små!

Utfordringen vi møtte på ved oppstart på høsten var at vi ikke lenge var nok jenter til å stille med lag i den
forberedende aktivitetsserien vi var meldt på i og måtte trekke laget. Det ble en spesiell stemning blant
jentene og hos treneren. Veldig vemodig, men samtidig var det bare å innse fakta. Det har blitt en stor
utfordring med rekrutteringen til idrett i Langangen, spesielt de minste gruppene. Samtidig syntes jeg det
var godt å se at jentene viste at de kom til å savne håndballen, det ble felt en del tårer. Det ble også tydelig
at det man finner på utenom trening har skapt mange fine minner og vil bli husket.
Etter en henvendelse fra Urædd J11 viste det seg at de trengte spillere, flere prøvde seg og fire av jentene
valgte å melde overgang og er nå godt etablert på laget. De trener mandager og fredager, samt har kamper
i aktivitetsserien.

Jenter som var med:
Hedda Omslandseter, Molly Gyllander, Hanna Skaraas, Fride Kehlet, Mathilde Moholt- Isaksen, Josefine
Strømmen Waal, Ida Almvik, Une Reum og Lillie Haagensen

Fairplayhilsen fra Gunhild Moholt

Jenter 14, våren 2018
Etter jul fortsatte vi samarbeidet med Pors, og de aller fleste jentene spilte også kamper med Pors- drakta.
Etter påske trente vi som rent Langangenlag, og vi lånte med oss to Pors-jenter på cupen til Bø. I Bø ble det
tap, men vi hadde ikke forventet noe annet heller☺ Men tror jentene hadde det koselig på cup og legger
ved noen bilder av alle de flotte jentene.

Og legger ved et bilde som viser at treneren får oppvartning☺
Jeg er ydmyk og stolt over å kunne si at jeg har vært treneren til noen av disse
jentene siden de var kun 6 år. For en reise det har vært!
Og jeg er trist over at reisen endte våren 2018!

Noen av dere ser jeg fortsatt når vi har vår ukentlige ungdomstrim, og det er plass til flere! Pr dags dato
trener vi gymsalen på Tveten u, men så fort Langangen åpner igjen vil vi trene hjemme, både i gymsalen og
ute. Det er viktig at bygdas ungdom også får et aktivitetstilbud, og velkommen til kondisjon, styrke og
ballspill!
Takk for at jeg fikk være en del av oppveksten deres! Love you!

Klemmer fra Gina Omslandseter

Skigruppa
Vi kan se tilbake på 2018 sesongen som et godt år for ski, bra med snø og fine ski løyper.
Den 11. januar kom kommunen og kjørte løyper første gang det ble bra løyper tros litt lite snø. Den 20.
Januar fikk vi et godt lag med snø som vi kjørte løyper natt til 21. januar siden Langevannstua er oppe på
søndagene. Denne dagen var parkeringen nesten full av biler og da er det bare moro å kjøre løyper mitt på
natta. Kommunen kjørte løypene på fredagene her inne i år så det skulle bli fine løyper i helgene, siste
gang de kjørte løyper var den 6. april så noen dager med ski føre ble det jo denne sesongen.

Vi kjøpte en ATV med belter i fjor og denne har blitt brukt til å kjøre ski spor og rydde langs løypa vi har
ansvaret for. Vi var litt uheldig med noe av traseen i fjor siden Skagerak skulle legge opp høyspent fram til
jernbanen og de brøytet vegen som går fra Saga og fobi Omslandssætra. Håper vi får en like fin sesong i
2019 og at vi klarer å lage fine løyper til de som vil gå på ski her i Langangen.

12.03.18 fikk vi en trist beskjed om at Otto Abrahamsen var død.
Otto var med i skigruppe fra 2000, og formann i perioden 2003-2015.
Otto Abrahamsen og Kjell Nøklegård begynte i 2000 og oppgradere en ny skitrasé fra Nøklegård og opp til
Omslandssæter - hvor skitraseen kom inn på Kjoses løypenett.
Otto var en stor pådriver til mange 100 dugnadstimer for å få traseen klar - samt at det ble mange timer
han hadde på snøskuteren for å få tråkket og spor satt skiløypene. Det var sjeldent nei i Ottos munn. Otto
var en blid og omgjengelig mann.
Hilsen Skigruppa.

DIGITALISERING I IDRETTSLAG
Det er ikke til å unngå at en stadig utvikling innenfor digitaliserte former for betalings-tjenester i
samfunnet også rammer både store og små idrettslag.
Idrettslagene har ikke noe annet valg enn å følge med på den digitaliserte utviklingen som foregår. Det
betyr også at alt salg som foregår på div. arrangementer i regi av idrettslaget blir mer og mer kontantløst.
Økonomi- og regnskapssystemene påvirkes også av den økende digitaliseringen. Dette gjelder også alle
idrettslag, også Langangen IL som nå i 2018 har prøvd ut det nye regnskapsprogrammet Visma
Eaccounting. All fakturering av medlemskontingenter, treningsgebyrer etc. vil i tiden som kommer i økende
grad sendes ut digitalt enten via e-post eller faktura på VIPPS.
Betalingstjenesten VIPPS er en digital betalingstjeneste som er på full fart inn både for privatpersoner og
for idrettslagene som ny betalingsform og som gjør et idrettslag mer og mer kontantløst.
I Langangen idrettslaget har vi merket veldig godt til en økende bruk av VIPPS i 2018 ved siden av bruk av
kortterminal. I bankene får en ikke lenger tatt ut kontanter som f.eks. vekslepenger i forbindelse med et
arrangement. Avhengig av bankforbindelse så er det nå kun mulig å sette inn kontanter i en
innskuddsautomat i banken og på Posten.
I årene som kommer må en bare belage seg på at betalingsformen også i Langangen Idrettslag og idrettslag
generelt bare blir mer og mer digitalisert. Mynter og sedler som betalingsalternativ vil før eller siden
forsvinne helt i takt med utviklingen og bruk av de digitale betalingsformene. Det er bare noe et hvert
idrettslag må følge med på og innrette seg etter.
I Langangen Idrettslag har alle gruppene nå sitt eget VIPPS-nummer:
Hovedstyret

102561

Fotballgruppa

102559

Håndballgruppa

102560

Skytegruppa

546852

Skigruppa

546853

Trimgruppa

546906

Bjarte Hollekve
Økonomiansvarlig i idrettslaget

