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Moi Idrettslag hovedstyre 2019 :   Leder, Vidar Holum m.97586700 e-post: leder@moiil.no   /   
Nestleder, Elling Skåland m. 91359809  e-post: elling@moi-elektro.no   /  Sekretær, Siv Hellesmark m. 95764109  e-post: 
siv.haukland@nordan.no   /  Økonomiansvarlig, Jannike Båsland Solbjørg  m. 41238226  e-post: 
jannike@hammerenbarnehage.no   /  Styremedlem, Richard T. Koldal m. 97567206  e-post: rtjesssu@online.no /              
Fotball/ Varaman hovedstyret, Rune Rasmussen m. 97730805 e-post: rune.rasmussen@nordan.no  / Leder Idrettsskolen-
Turn. Silje M. Vestbøstad m. 93005379 e-post: s.vestbostad@gmail.com   /    Leder Skigruppa, Reidar Helland m.99276399    
e-post: reidar_helland@hotmail.com   /    Sportslig Leder, Ole Christian Bjerke  m. 99545722  e-post : 
sportsligleder@moiil.no    /   Driftsleder: Svein Holte  m. 41681809  e-post : driftsleder@moiil.no 

Først takk  
til alle som har støttet klubben i 2020 ! 
Ved hjelp av støtten og midlene, ble mange målsettinger  
oppnådd. Noen delvis, og noen helt.                                  

Året 2020 har vært et år som har gitt oss alle små og store utfordringer. 

Første Covid-19 smittetilfelle i Norge var den 26. februar.  

Moi IL måtte stanse all aktivitet fra 12. mars grunnet pålegg fra myndighetene.  

Dette medførte mange endringer og utfordringer for klubben. Et eksempel på dette 

var årets 17. mai feiring der barnetog og musikk korps, ble erstattet med en bilkortesje 

forbi Lund omsorgssenter og gjennom boligfeltene i bygda. Det offisielle programmet 

ble avsluttet med en markering på parkeringsplass ved NorDan.  

 

FFO måtte ta en pause i vår, men fikk startet opp aktiviteten igjen på forsommeren,  

Barn og ungdomsfotballen startet opp etter ferien, og Turn startet opp nå i høst.  

Seniorfotballen  ble avlyst. 

Moi IL har signet ny bruksavtale og driftsavtale med Lund kommune vedrørende Moi 

Stadion. En renovering av anlegget er ønsket av idrettslagets  medlemmer og det vil 

også være til glede for skoler og nærmiljøet. 

Moi IL s målsetting er å oppgradere hovedbanen med kunstgress, nytt løpsdekke og 

flomlys. Vi ser også på hva vi kan gjøre med eksisterende kunstgressbane.           

I disse Korona tider får vi håpe på en fin vinter, med mye snø og godt vær, slik at   

Sætra området kan blir flittig brukt.  

Til slutt vil jeg takke alle trenere, ledere, styremedlemmer og andre som stiller opp, og 

gjør en stor innsats for at barn og ungdom skal få et godt aktivitetstilbud.   

Tusen takk til dere alle.   

Ha en God Jul og et Godt Nytt år. 

 

Vidar Holum 

Leder Moi IL 

 

Barneidretten/Turn 

Ordinær barneidrett/all-idrett har vi ikke kunnet starte opp nå i høst  pga. Covid-19 

retningslinjer om gjeldende gruppestørrelser. Turn kan derimot gjennomføres innenfor 

reglene. Turngruppa som ble starta i 2017/2018 øker stadig og består nå av 91       

medlemmer og 5 faste trenere. Vi har trening hver torsdag i Nordan hallen. I år har vi 

15 stk. som er på ventelister pga. Covid-19. Gruppene er inndelt slik at vi ikke kan få 

til større grupper. Vi håper å få til dette i 2021 og at alle som vil begynne på Turn får 

muligheten til å bli med. Turn er for alle barn mellom 5 -11år. Vi har kjøpt inn mer 

utstyr, og vi håper at flere trenerne kan få dra på trenerkurs i 2021.  

 

For Barneidretten/ Turn 

Silje M. Vestbøstad 
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Viste du at alt arbeide med, løypekjøring i Sætra, klipping av gressbanen, 

brøyting, slådding av løpebanen, for å nevne noe, blir utført på dugnad. 

En stor takk til alle dere som er med og bidrar til at vi får dette til. 

Hilsen fra skigruppa 

Det er underlige tider vi lever i om dagene. Koronatiltak preger hverdagen og legger begrensninger på         

aktivitet og sosialt samvær. Mange er engstelige og urolige, men sammen ser vi frem til at ting skal            

normalisere seg. I skigruppa har vi begynt å planlegge vinterens aktiviteter. En utøver har allerede tidlig i 

november vært en uke på snø i Trysil. Den årlige skikarusellen for unger håper vi å få gjennomført som     

normalt i Sætra i tidsrommet februar-mars. Skulle det vise seg at det kommer godt med snø før den tid, vil vi 

vurdere å komme i gang tidligere. Som vanlig er det tirsdager som er dagen for karusellen. I år har vi god tro 

på at det blir en snørik vinter, sånn at mange får anledning til å komme seg ut på ski, enten i lysløypa,   

Sandstølrunden eller Åmstadrunden. Gode snøforhold gir ca. 20km med preppa løyper. Det er noe å glede seg 

til!   Vi i skigruppa ønsker dere alt vel i tiden fremover, og håper vi snart møtes i et fint vinterlandskap. 

For skigruppa.    

Reidar Helland 

 

 

Fotball 

Sesongen 2020 har som alt annet vært preget av Covid-19 situasjonen. I mars ble all trening avlyst for    

voksne, barn og ungdom. Nærmere sommeren så ble det åpnet opp for trening, og med et lite håp om at det 

skulle bli mulig å få spilt fotballkamper etter hvert. Barne og ungdomsfotballen kom i gang med kamper på 

høsten, men for A-laget og damelaget ble det stadig nye utsettelser og dermed også vanskeligere å holde oppe 

motivasjonen for trening. I begynnelsen av oktober kom meldingen om at det dessverre ikke ble noe seriespill 

i breddefotballen for seniorer dette året. Vårt håp nå er at A-laget og damelaget ikke vil lide av frafall av  

spillere på grunn av denne vanskelige sesongen.  

Ønsker å takke samtlige trenere og lagledere, som har tatt de mange utfordringene Covid-19 har skapt,  

på strak arm i 2020!   Så nå håper vi på en litt mer normal fotballsesong i 2021! 

 

For Moi IL Fotball 

Rune Rasmussen  

På anleggssiden har vi i de kommende år, tre hovedmål: 

• Oppgradering av Moi stadion 

• Ferdigstille renoveringen av Sætrahytta.  

• Sluttføre oppgradering av lys i lysløypa på Sætra 

Takk til deg som er med og støtter arbeidet vårt i Moi idrettslag. Vi jobber for at flest mulig barn,            
ungdommer og voksne skal få et godt idrettslig tilbud med fysisk aktivitet og sosial tilhørighet.  
Vi bidrar også med integrering av innvandrere, flyktninger  og asylsøkere.  
Vi ønsker å være en sosial møteplass for alle på tvers av alder, religion og kjønn. 
Sammen er vi et mangfold som bidrar til å skape et godt oppvekst og lokalmiljø. 



Moi Idrettslags  øvrige sponsorer: 2020 
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Ansvarlig for utgivelsen : Svein Holte   

God Jul og  

Godt Nytt År. 

Hilsen Moi Idrettslag 


