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Styret i Bøverbru IL 

 

Styret for Bøverbru Idrettslag 2016 har bestått av: 

Leder:   Kjersti B Fremstad 

Nestleder:  Tom Richard Wold (til juni) 

Kasserer:  Jo Henrik Tollefsrud 

Sekretær:  Vera Bakke 

Styremedlem:  Kim Espen S Hansen 

Styremedlem:  Kjersti Aasjordet 

Styremedlem:  Ove Rogne 

Ansvarlig Fotball: Kenneth Stenseth 

Ansvarlig Ski:  Tom Richard Wold (til juni). 

 

 

Det har blitt avhold 5 styremøter i 2016, hvor det til sammen har blitt behandlet 35 saker. 

Det har vært et arbeidene styre, som har deltatt på alle arrangementer som Bøverbru IL 

har hatt regien på. 

Bøverbru IL har vært representert i Idrettsrådet i Vestre Toten ved Anne Sangnes og Kjersti 

B. Fremstad (frem til september). 

På sponsortreffet som Totens Sparebank arrangerte i april deltok Kjersti B. Fremstad. 

Bøverbru Idrettslag var så heldige å motta en pengegave på 30 000kr fra Lions Club Vestre 

Toten. Pengene var deler av overskuddet fra den årlige tulipanaksjonen. Lions 

Tulipanaksjon er en årlig og landsomfattende innsamlingsaksjon til inntekt for 

forebyggende arbeid blant barn og unge. Pengene er en kjærkommen gave, og vil bli 

benyttet til å lage enda flere og bedre aktiviteter for Bøverbru sine barn og unge. 

Gavesjekken bel delt ut av presidenten i LC Vestre Toten, Svein Erik Svendsen og ble 

mottatt av leder Kjersti B Fremstad, med aktive unger fra idrettslivet på Bøverbru. 
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Aktivitet i hovedlaget 

2016 har vært et aktivt år for Bøverbru Idrettslag, med flere store arrangementer. 

For å kunne gjennomføre disse arrangementene er vi avhengig av mange frivillige som 

ønsker å bidra, og at vi har et anlegg som holder en god fysisk standard. Året startet derfor 

med en dugnad på idrettsplassen 1. mai. Godt over 25 ivrige dugnadssjeler dukket opp, og 

hele anlegget ble gjort klart i løpet av noen få timer, i et ufyselig snøvær  

17. mai har Bøverbru idrettslag tradisjon for å stille med flaggborg. Dette ble også gjort i 

2015. 8 representanter fra både ski- og fotballmiljøet, samt styret i laget deltok i denne 

markeringen. Det ble en hyggelig dag, og værgudene viste seg fra en bedre siden enn i fjor. 

Årsmøtet 2016 besluttet at Bøverbru idrettslag skulle videreføre satsningen på triathlon. 

Våren ble brukt på planlegging og organisering av et triathlonarrangement sammen med 

Bøverbru Vel. Det ble en festdag på Holetjernet da den den andre utgaven av Bøverbru 

Triathlon ble gjennomført lørdag 20. august. Det ble en suksess i år også, med i alt 60 

deltagere på startstreken. Et litt varierende vær la ingen demper på stemningen, og vi fikk 

kåret vinnere i alt 8 klasser. I tillegg arrangerte vi for første gang barnetriathlon. Deltagerne 

her var godt fornøyd, og oppfordret andre barn til å delta neste år. Bøverbrus befolkning 

møtte opp og heiet deltagerne gjennom svømmeetappe, sykkelrunde og løpsdel. Takket 

være en ivrig dugnadsgjeng fra Bøverbru Vel og Bøverbru Idrettslag gikk arrangementet 

knirkefritt, og med mange gode og hyggelige tilbakemeldinger fra både deltagere og 

støtteapparat opplevde vi at dette ble en bra dag for alle. En stor takk til våre sponsorer 

Toten Sparebank, Sport1 Raufoss, Totenkjøtt og Kiwi Reinsvoll. 

Siden 1891 har Totens Sparebank delt ut ”gaver til allmennyttige formål”, og med årets 

utdeling har de til sammen delt ut ca. 34 millioner kroner til små og store lag og foreninger 

i vårt lokalsamfunn. Bøverbru IL var så heldige å få 10 000kr til Triathlon- arrangementet vi 

gjennomførte i august. 

Martin Lundby representerer Bøverbru IL som dommer. Martin har tatt store steg, og 

dømmer nå både i Tippeligaen.  
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«Dametrimmen» er det uformelle navnet på en trimgruppe i regi av Bøverbru IL, som har 
vist seg å appellere mest til damer. I 2016 hadde vi 30 navn på blokka.  

Naturlig nok er det ikke alle som kan stille opp hver gang, men i snitt så er vi ca 20 stk på 
trening og vi fyller fint opp salen. Treningene foregår i gymsalen på Bøverbru skole hver 
onsdag fra kl 19-20.Vi følger skoleåret og man kan melde seg på for ett halvår om gangen.  

Prisen er kun 550kr + medlemskontigent i BIL pr halvår. Så her får man virkelig mye for 
pengene. Vi har også 2016 vært så heldige å få med oss sprudlende Monica Stenersen som 
instruktør.Spreke Monica stiller like proppfull av energi hver eneste onsdag.  

Hun lager varierte program med musikk som fenger. 

 Treningen er ett lavterskeltilbud og passer for alle. Det gjenspeiles i aldersspennet som 
går fra 11-65år.  Vi har styrkeøvelser og kondisjonsøvelser med enkle trinn.  

Noen sanger har litt danse/Zumba preg men ikke mer avansert enn at alle henger med. 

Under noen av styrkeøvelsene kan man bruke medbrakte vekter hvis man ønsker mer 
intensitet. Siste onsdagen før jul slo vi til meg en halvtime ekstra trening. Til gjengjeld tok 
vi juleavslutningen umiddelbart etter at treningsøkta var over. 

Vi koste oss med gløgg, pepperkaker og twist. Monica fikk overrakt blomster som takk for 
innsatsen. 

Bøverbru idrettslag sendte i april ut medlemsbrev, med mulighet til å betale medlemskap, 
til alle husstander på Bøverbru. Per 31.12.2016 har vi 255 medlemmer, mot 330 på samme 
tidspunkt i 2015.  
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Fotball  

Bøverbru IL har sesongen 2016 driftet 6 lag i aldersklassen 6-13 år. I tillegg har 

fotballgruppen aktive medlemmer på lag som har vært driftet av Eina eller Reinsvoll. 

Sesongen skulle starte med «Kick-off» i april 2016 på idrettsplassen, men denne ble avlyst 

samme dag grunnet kraftig snøfall. Nytt for året var 3’er fotball for de aller minste. Dette 

var positivt og vellykket. G13 rykket opp til elitedivisjonen foran høstsesongen, men fikk 

hard motstand der. 

Klubbdommerne har vært stabile og gode, men sårbart når det mangler.Veldig utfordrende 

da klubben selv måtte holde dommer høstsesongen for G13. Har en jobb å gjøre med å 

rekruttere dommere. 

Gjennom året har det vært avholdt noen få lagledermøter, men behovet har ikke vært stort 

for å møtes. Kommunikasjonen mellom fotballeder og lagledere har foregått på mail 

og/eller via telefonsamtaler. 

Vedlikehold og merking av gressbanen ble for året satt bort til John Magnus Sivesind, som 

har skjøtet dette på en bra måte. 

Ballbingen trenger en oppgradering, men videre prosessjobbing med dette ble lagt på is. 

Ellers har det blitt handlet inn nye 5’er mål til ballbingen som ikke er montert. 

Fotballåret 2016 ble avsluttet 15. oktober med en kombinert fotballavslutning for yngres 

avdeling og en fotballturnering for de «eldre». Vellykket dag. Men erfaringen etter dagen 

tilsa at det er greit å holde avslutning for seg selv, da dagen ble noe lang for de aller yngste. 

Det har vært stor aktivitet med treninger og kamper. 
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Her følger en rask oppsummering av aktiviteten i våre fotballag: 

Jenter og gutter 6 år 

Trener: Kenneth Stenseth Tokstad og Erling Aasjordet 

Aktiv gjeng med en blanding av et par jenter og en god porsjon gutter som startet med 

treninger medio mai 2016. Laget hadde 4 voksne som hjalp til på hvert sitt område. 

Etter hvert som treningene kom i gang falt det av noen unger, og vi sto med en stabil gjeng 

med gutter som vi fordelte på to 3’er lag. Treningene med en varighet på times tid ble 

flittig brukt til både ferdigheter innen fotballen samt lære seg sosiale ferdigheter som lytte, 

stå i ro, snakke pent til hverandre osv. 

For andre gang i Indre Østland fotballkrets ble det avviklet organisert 3’er fotball for 6-

åringer. Kampdagene ble fordelt på ulike helger gjennom sesongen, og ungene spilte 2-3 

kamper hver kampdag. Denne spillformen opplevdes som en suksess. Arrangørene rundt 

på Gjøvik/Toten fortjener honnør for vel gjennomførte arrangement. 

De to lagene BIL hadde i denne årsklassen «sparket» godt fra seg. Progresjonen på laget 

var stor fra mai-september, og ferdighetene på enkeltspillerne utviklet seg raskt. 

2010-kullet deltok på ingen cuper i 2016 sesongen. 

Jenter og gutter 7 år 

Trener: Ole Bakkerud, Ove Rogne og Kari-Mette Rogne 

Treningene:  

Vi startet opp med treninger første uka i mai. Laget består av 7 spillere, 5 gutter og 2 jenter. 

Vi har vært fulltallige på omtrent hver eneste trening. Veldig bra! Treningene har stort sett 

bestått av at vi har delt opp i to lag og latt de spille mot hverandre. Prøvd å terpe på de få 

reglene som finnes i 3`er fotball underveis. 

Det å skjønne at de skulle starte på midtstreken etter hvert mål var vanskelig nok. 

Oppvarmingen har vært litt leker også har vi øvd litt på skudd til slutt. 
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Kampene:  

Første år med 3`er fotball i kretsen. 

Kampene er lagt opp som " mini turneringer" med mange lag samlet i hver runde. 

Vi har spilt 4 slike turneringer. To før ferien og to i høstsesongen. 

Første runde bar preg av litt usikkerhet både hos arrangører, dommere og spillere. 

Det var kanskje spesielt dommerne som var usikre. De spiller med nett og ballen går hele 

tiden, men noen dommere hadde ikke fått med seg det og blåste hele tiden. 

Neste runde gikk mye bedre og vi er alt i alt fornøyd med 3`er fotball opplegget. 

Resultatene:  

Resultatene har vel ikke vært det helt store. 

8 kamper. En seier, en uavgjort og resten tap. 

Unga har likevel vært storfornøyde! Laget har scoret flere mål i alle kampene og er 

jublende glade for hver scoring selvom de taper.  

Vi har sett stor fremgang på hver eneste en gjennom sesongen. 

Siste turneringsrunde på Reinsvoll i høst var bare helt rå. Det ble to tap, men de kjempet 

veldig bra alle sammen. 

Laget har vært fulltallig i alle kamper og det er jo kjempebra! 

Vi har ikke prioritert å være med på noe cup i 2015. 

Cupene vi har fått invitasjon til har vært 5`er fotball og det har vi ikke følt at laget har vært 

helt klare for. 

Jenter og gutter 8 og 9 år 

Trener: Tom Richard Wold og Eirik Skau 

Sesong 2016 har vi vært 9-10 spillere med noen som har sluttet og noen som har begynt. 
Dette har vært spillere fra G/J 2007 og G/J 2008 

Vi har trent på vårparten inne i gymsalen og ute i ballbingen når det har blitt bart. Enkelte 
treninger også på gress. 

Kampsesongen gikk bra og vi har hatt vært på Reinsvoll cup, Knøttiaden på Raufoss. 

Vi har i tillegg hatt en egen kick-off på Bowlingen hvor vi også hadde premie utdeling for 
fjorsesongen. 
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Jenter og Gutter 10år 

Trener: Tom Erik Johansen 

Lagleder: Roy Kenneth Håkenstad 

Bøverbru g/j 06 gjennomførte en god treningsvinter, der vi benyttet gymsalen på Bøverbru 

skole som treningsarena. Gruppen bestod av 11 stk, 8 gutter og 3 jenter. Vi opplevde en 

vinter der ungene la ned god innsats på trening, hadde godt humør og vi merket helt klart 

fremgang i evnen til å konsentrere seg. 

Sesongen ble sparket i gang ved at vi stilte med to lag til cup på Gran i april. En godt 

gjennomført cup der alle fikk mye spilletid. Seriespillet startet i mai, og vi møtte lag med 

variert ferdighetsnivå. Vi opplevde både seire, uavgjort og tap. I juni stilte vi med to lag til 

Reinsvollturneringen. Forsøkte å dele opp slik at nivået ble omtrent likt på begge to.  

Høstsesongen ble, tradisjonen tro, sparket i gang på Vind idrettsplass og GOBB-cup over to 

dager siste helga før skolestart. Her stilte vi med ett lag. Deretter fulgte en runde til med 

seriespill. Høsten ble oppløftende resultatmessig, og viste stor fremgang i forhold til 

vårsesongen. Dette var selvsagt artig både for store og små. Sesongen ble avsluttet med 

3v3-turnering på Lena, der vi stilte med 7 spillere fordelt på to lag.   

Alt i alt , sett fra trenerens perspektiv, en godt gjennomført sesong. Generelt veldig bra 

treningsoppmøte og ikke minst god innsats på trening. Både i seriekamper og cuper 

opplevde vi mange gode prestasjoner, og artigst av alt var at det ble veldig mange jevne og 

spennende kamper. Vil berømme foreldregruppa som støttet ungene på en fremragende 

måte både på hjemme-og bortekamper, og som bidro sterkt til at cupene ble en 

positiv opplevelse! 

Gutter 13 år 

Trener: Geir Gulbrandsen  

Fotballsesongen 2016 har bestått av en stall på 18 spillere.  

9 stk. Bøverbru gutter, 5 stk .Reinsvoll gutter og 4 stk.  gutter.  

1. trener og 3 lagledere. 
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Guttene har trent 5 økter i uken.  Noe variert oppmøte på trening, men en fast stamme på 

ca. 10 spillere på hver trening.  

Serien:  

Vi stilte i år ett 9`er lag og ett 7`er lag. 

9`er laget ble driftet av Bøverbru og 7`er laget av Reinsvoll.   

Guttene rullerte etter treningsfremmøte, innsatts, utvikling og ferdigheter på disse 2 lagene.  

Våren 2016 spilte 9`er laget i 1. div. 

 9 `er lag  

 Lag S P 

1  Vind G-13-1  6 15 

2  Roterud Grønn  6 15 

3  Lillehammer G13 1  6 12 

4  Gran 1  6 9 

5  Lunner 1  6 6 

6  Bøverbru /Reinsvoll/Eina  6 3 

7  Moelven 1  6 3 

0  Kolbu/KK Svart  0 0 

 

 Etter ferien rykket de opp til Elite.  Denne divisjonen ble litt for tøff for guttene.  

Tabellen 

 Lag S P 

1  Vind G-13-1  8 24 

2  Lillehammer G13 1  8 18 
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 Lag S P 

3  Gran 1  8 16 

4  Roterud Grønn  8 14 

5  Ottestad G13-1  8 10 

6  Stange 1  8 8 

7  Lunner 1  8 6 

8  Ridabu G2003-1  8 4 

9  Bøverbru /Reinsvoll/Eina  8 4 

7 èr laget ble nr 2. i serien    

7`er lag : 

 Lag S P 

1  Vardal G12 Blå  8 22 

2  Reinsvoll /Eina/Bøverbru G13 2  8 16 

3  Gran 2  8 15 

4  Brandbu Rød  8 10 

5  Skreia  8 10 

6  Lunner G12  8 9 

7  Snertingdal G13  8 9 

8  Kastad G13 7er  8 8 

9  Vardal G13  8 5 

 

Cup:  

Vi deltok på Ham Kam talentcup og Fåberg turnering.  

Sosialt:  

- Treningssamling på Bøverbru en hel søndag, med servering av lunsj  
- FIFA / spillekveld på sportshytta på Eina 
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- Pizzakveld med Quiz 
- Go kart kjøring og pizza på Peppes Pizza på Gjøvik  

 

Fotballfest for foreldre / foresatte på sportshytta på Bøverbru. 
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Ski 

På Bøverbru har vi hatt et aktivt skimiljø i mange år, så også i 2016. Idrettslaget har ikke 
organisert egen skitrening i 2016, men har formidlet et åpent tilbud om å være med å 
trene hos Raufoss IL Langrenn. Dette er det flere som har benyttet seg av. Skiansvarlig med 
ei svært driftig skigruppe har hatt hovedansvaret for lagets aktiviteter. Bøverbru har et 
stort løypenett som skal være oppkjørt, så en stor takk til våre løypekjørere som har stått 
på både sent og tidlig. 

I 2016 ble det i arrangert i alt 5 klubbrenn. Her har det vært godt oppmøte, av både ivrige 
deltagere og ikke minst foresatte og støtteapparat. Ca. 45 i snitt på klubbrenn er noe vi må 
si oss fornøyd med da det er mindre barnekull som nå starter og går på skolen. 

Vinteren 2016 ble det også arrangert skilek hver uke. Dette var et tilbud for barna som gikk 
siste året i barnehagen og til og med 4. klasse på skolen. Mange deltok, lekte og hadde det 
moro på ski, og fikk velfortjent varm saft som premie. 

23. januar 2016 gikk den andre utgaven av Bøverbru-runden av stabelen. Bøverbru- 
runden er et kretsrenn hvor deltagerne går så mange runder som mulig på angitt tid. 
Rennet ble arrangert i vår morsomme, utfordrende og meget publikumsvennlige løype, på 
og rundt Bøverbru idrettsplass. Klassene fulgte følende tider: Klasser 8-9-10-11 år: 15 
minutter. Klasser 12-13 år: 25 minutter. Klasser 14-15 år: 35 minutter. I alt deltok 126 
løpere, noe vi var godt fornøyd med. Rennet ble tatt veldig godt imot av så vel utøvere 
som publikum.  Vi fikk flere gode medieoppslag både i lokalpresse, men også regionmedia. 
For å kunne gjennomføre et så stort arrangement var vi avhengig av et stort antall frivillige, 
og Bøverbrus befolkning stilte ivrig opp. Tusen takk til våre velvillige sponsorer for støtten. 

Tirsdag 5. april 2016 ble det holdt avslutning og feiring av skisesongen 2015/2016. Skiavslutningen 
ble denne gangen holdt på Håkonshallen på Bøverbru. Det var premieutdeling for alle som hadde 
deltatt på klubbrenn, og det var ingen ringere enn Marte Mæhlum Johansen fra Kapp, og Østre 
Toten Skilag som delte ut beviset på en flott skisesong. Mange stolte skiløper, unge som gamle 
deltok denne kvelden. 
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Bane/anlegg/sportshytte 

Ballbingen og grasbanen ble klargjort på dugnaden i mai. Jon Magnus Sivesind har hatt 

ansvaret for grasbanen igjennom sommeren og har gjødslet, klippet og merket etter behov. 

Vi har fått tilbakemeldinger fra flere av lagene som har vært innom i løpet av sesongen at vi 

har et flott anlegg og ei veldig bra grasmatte.  

Sportshytta gjennomgikk en stor rehabilitering høsten 2016. De to siste ytterveggene ble 

skiftet ut, og nye vinduer kom på plass. Planen var at hytta skulle males utvendig i løpet av 

sommeren 2016, men styret ble enige om å utsette dette til den siste rehabiliteringen også 

var gjennomført. Innvendig har hytta fått nye gardiner, pokalhylle, ett fullverdig toalett i 2. 

etasje og det er gjort en voldsom opprydding i gamle saker. Hytta fremstår som et attraktivt 

sted, som er mye utleid til mange arrangementer, små som store. Med ny 

industrioppvaskmaskin på plass, i tillegg til dekketøy til 70 stk. håper vi at hytta kan 

benyttes enda mer i fremtida. 

 Hytta var utleid til 16 betalende i 2016. Antallet er omtrent det samme som i 2015. I tillegg 

har det vært noen foreldremøter og sammenkomster for fotballagene. Det er i hovedsak 

medlemmer av BIL som leier men etter tips så har også både Raufossing og Kolbuinger leid 

hos oss. Det har vært dåp, bryllup, konfirmasjoner, bursdagsfester, julebord og 

ungdomsfester. Konfirmasjonshelgene er mest populære. Vi har bookinger 8 år frem i tid. 

Noen år er det også ventelister. Helgene i julebordsesongen har også stort sett vært 

fullbooket. Leietakerne skryter av at lokalet er lyst og trivelig. Det store kjølerommet og 

den raske oppvaskmaskinen er også noe de setter veldig pris på.  

En fest gikk litt over styr. Aldersgrensen ble derfor hevet fra 18 år til 25 år høsten 2016. Vi 

har likevel leid ut til ungdomsfester hvis en over 25 år skriver seg på som ansvarlig. 

Vedkommende forplikter seg til å være tilstede på festen. Med den nye regelen har vi også 

gitt avslag på en del forespørsler. Vi taper derfor noen kroner, men tror allikevel det kan 

være greit for omdømmet av sportshytta å ha det såpass strengt. 

Bøverbru Barnehage og Bøverbru Skole har nøkler til sportshytta så de kan benytte seg av 

denne på sine utflukter og aktiviteter i nærområdet. En flott ordning som vi vil videreføre i 

kommende år. 
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En stor takk til utleieansvarlige, kioskansvarlig, vår egen kvinnegruppe og en svært aktiv 
pensjonistgjeng. Uten dere hadde vi ikke greid å gjennomføre aktivitetene og de 
tilbudene vi ønsker å ha.  

Vi ønsker også å takke våre trofaste sponsorer som er med og bidrar til at vi kan ha et 
høyt aktivitetsnivå hele året. 

 

Styret i Bøverbru IL 2016 


