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Årsmelding for 2010
Styret i Sandsøy idrettslag:
Leder: Anne Bjørg Bringsvor
Nest leder: Tor Arne Bringsvor
Kasserer: Svein Helge Bringsvor
Sekretær: Anders Bringsvor
Styremedlem: Bjørn Baade
Vara medlemmer: Lisbeth Helland og Oddbjørg E. Olsen.
Vi har hatt 4 styremøter.
Dette året har vi hatt 65 medlemmer, 23 barn og 42 voksne.
Tallet på tillitsvalte har vært 21 personar.
Økonomien i idrettslaget er god, samlet inntekt har i år vært på ca. 112000,- og der av et
overskudd på ca. 70000,-. Viser til rekneskapen for mer detaljer.
Medlemskontingent i idrettslaget for 2010 var slik:
- barn 50,- voksne 100,- familie 200,Det ble ikke krevet treningsavgift i år.
Årets aktivitet
Fotballgruppa
Minigutt 10:
Trener og oppmann: Svein Helge
Laget spilte turneringer i lag med Kvamsøy, Åheim, VanKam, Gursken og Gurskøy.
27. november var det avslutning for laget på Dollstun.
Det ble spilt to kamper på Oshaugane stadion i tillegg til minigutt-turneringen. Seniorlaget til
Kvamsøy spilte en kamp og G13-laget til Åram, der flere av spillerne er fra Sandsøya, spilte
den andre.
Trimgruppa
Trimgruppa stiller med egen årsrapport.
Andre aktiviteter
Mot slutten av året ble det laga til skøytebane på fotballbana. Bana ble lite brukt, mye på
grunn av snøen som kom dagen etter den var ferdig.
10. desember arrangerte idrettslaget “Nisse-marsj”. Turen gikk fra fotballbana til Voren og
tilbake. I målområdet ble det servert gløgg, kakao og pepperkaker. Ca 30 deltok og alle fikk
medaljer når de kom i mål.
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Diverse saker
Kong Arthur-helga 2010
Samarbeidsprosjekt mellom idrettslaget, hornmusikken, ungdomslaget og Fiskarheimen.
Det ble dannet en hovedkomité og fra idrettslaget stilte Anne Bjørg. Idrettslaget hadde ansvar
for rigging av telt, trafikkdirigering og camping. Helgens aktivitet ga 20000,- i klubbkassa.
Nytt dekke i ballbingen
Dekke i ballbingen er utslitt og trenger å bli skiftet ut. Idrettslaget har bestemt seg for å kjøpe
nytt dekke. Prisen kommer på ca 62000,- og arbeidet skal gjøres i starten av mai 2011.
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SANDSØY IL
Årsmelding frå trimgruppa 2010
I 2010 har trimgruppa bestått av 5 medlemer.
Vi har som vanleg tatt oss av oppmerking og oppfølging av trimløyper og trimbøker.
Vi har brukt dei same 8 postane som tidlegare år, og fleire av bøkene har vore godt besøkt.
I år som i fjor har vi premiar til dei 8 med mest poeng på kvar topp, pluss premie til den trimmaren med
mest poeng og som samtidig har vore på alle toppane.
I tillegg får alle barn fødd 1995 og tidlegare ein premie (turkopp), dersom dei har vore på alle toppane
- og i tillegg oppnådd desse poenga:
0-3 år 20 poeng
4-7 år 25 poeng
8-15 år 30 poeng
Her er vinnarane på kvar topp:
Kletten:
Petter Toftesund
Rinden:
Anders Bringsvor
Kleiveneset:
Arnvald Bringsvor
Dollsteinen:
Øyvind Vorren
Grøntua:
Anders Bringsvor
Hellandsvågane:Arnvald Bringsvor
Voksahaugen: Monika Flatøy
Trollhola:
Philippa van Iwaarden

331
70
57
45
56
100
92
7

Poengtoppen samanlagt ser slik ut:
1. Anders Bringsvor
2. Arnvald Bringsvor
3. Eirik V. Bringsvor

691 poeng
348 poeng
298 poeng

7-topps-turen og marsjen på langfredag har blitt ein tradisjon, og i 2010 vart
arrangementet gjennomført med det hittil største talet på deltakarar.
Vi fekk gode tilbakemeldingar om løypa, men også gode tips om nokre småting
som kan gjerast betre til neste gong.
Dei 3 beste av dei 11 som sprang 7-topps-turen på tid vart:
1 Knut Sindre Mølmen
Krokstadelva
2 Vebjørn Støyle Bringsvor Sandshamn
3 Eirik Voksøy Bringsvor
Sandshamn

1.48.15
1.57.30
2.05.45

Fullstendige resultat frå trimbøkene og 7-topps-turen er lagt ut på Sandsøy-sida
på nettet.
Laurdag 3. juli prøvde vi å arrangere ein fellestur frå Rosenlund, til
Hornhammaren, bak fjellet til Våge – med retur til Rosenlund.
Her vart det veldig dårleg frammøte, og det vart ikkje arrangert fleire fellesturar
i 2010. Kanskje noke å ta opp att for den nye trimgruppa i 2011.

Tor Arne Bringsvor leiar)
Bjørn Baade
Jan Bugge
Philippa van Iwaarden
Solgunn Våge

