
 
Årsmelding for Glesnes Ungdoms og Idrettslag 2018 
 
Styret 2018 
 
Inge Kausland    Leiar   
Karin Sangolt    Kasserar 
Robert K Sæle    Styremedlem    
Arild Bildøy    Styremedlem  
Kristoffer Hjelle   Styremedlem 
Maria Hagenes   Styremedlem  
Martin Arefjord   Styremedlem 
Ronja Glesnes    Styremedlem 
Anne Kathrine Tveit   Styremedlem    
 
Sjøsport Admiral 
Hallvard Kallestad 
 
Idrettsminister 
Lars Frode Grevle 
 
Husstyrarinde/Styrar 
Madam Bogen og Per på Tuo 
 
 
Oppsummering 2018 
 
 
Mur og gjerde ner mot Sjøsportsenteret og langs hovudvegen er no på plass og me er nøgde. 
 
GUIL mottek stadig flotte gåver, kulturmidlar og sponsormidla te laget og 
idrettsarrangementa. Tusen takk te adle givarar! 
 
Da synes forsatt særs populært å leiga huset både av medlemma og ikkje medlemma. Me 
tykkjer det er særs trivelig at følk vil nytta huset våras te dei store anledningane sine  
 
Kulturskulen i Sund nyttar ungdomshuset vederlagsfritt til sine framsyningar ved avslutning 
til jul og sommarferie. Ofte ei veke i slengen. 
 
Sund Rockeklubb nyttar andre etasje i Sjøsportsentert til øvingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiviteta i laget 2018: 
 
Februar:  
Jazz på Strilamål – Ei ny og fin oppleving 
 
Mars:  
Påske Quiz – Utseld og svera stemning som alltid 
 
April: 
Plastsamling rundt Glesvær, samarbeid med Handelstaden – det kan ikkje gjerast for ofta 
 
August:  
Strilamannen ettepådans 😊😊 nett passela me følk og til dels god stemning der 
 
September: 
Basar GUIL – lengje sio sist, mykje følk og flotte premiar 😊😊 
 
November:  
Tyggisen, teater for born, av lokale skodespelarar. Kom gjedna igjen 😊😊 
 
Jolabordet vart diverre avlyst grunna låg påmelding detta året  
 
Desember:  
Jola Quiz, Utseld og svera morro.  
Medlemmar hjalp og til på Julamarknaden på Holmen, takkabukka, kjekk dag.  
 
 
IDRETT: 
 
GUIL idrett har i 2018 hatt desse aktivitetane: 

- Strilaman arrangementa vart gjennomført som planlagt. 
- GUIL Treningsgruppa for born frå 1 til 7 klasse er ei særs aktiv og stor gruppe som er innom 

allsidige aktivitet.  
- GUIL Treningsgruppe for vaksne har frå hausten vore aktiv i gymnastikksalen på torsdager 

og sundager. 
- GUIL er representert i idrettsrådet i Sund, og har delteke på idrettsrådet sine møter. 

 
For å få gjennomført aktivitetane i laget er det nokre som syter for for å finne neste års dato 
og ordnar med påmelding, men utan alle frivillige vil dei ulike aktivitetane ikkje vere mogleg 
å gjennomføre. Rettar derfor ei stor takk til alle frivillige som stiller opp.  
For 2019 er det lagt planar for å oppretthalda arrangementa og aktiviteten som for 2018.  
I tillegg er det annonsert eit nytt arrangement, «Paddle» kajakk frå sund til sund i SUND 
under logo til Strilaman.   
 
Arrangementdatoar: Paddle 22.06, Triatlhon 10.08, Swimrun 31.08 
 
 
 
 
 



Tilbakeblikk på idrettsarrangementa i 2018. 
 
Vetenløpet vart gjennomført den 17 juni for 18 gong! Motbakkeløp og fin familietur med 65 
deltakere denne gongen, høg faktor på bolleetinga, flotte løpstider, kos med Turbo og glade 
premievinnere. Eit av verdas mest sjarmerende motbakkeløp! 
 
Strilaman Triathlon vart gjennomført den 11 august med 100 påmeldte. Dette var 7 gong 
triathlonen vart gjennomført. 
Det var igjen ein utruleg flott dag med eit engasjert publikum både på Glesvær, Telavåg og 
Golta.  
 
Strilaman Swimrun vart gjennomført for andre gong den 01. september med 28 par som var 
påmeldt. Påmeldinga auka med 6 par frå 2017, og igjen var det stor deltakarglede. Det var litt 
vindfullt og alternativ rute måtte til. Eige swimrun-ung for born frå 9 til 16 år vart 
gjennomført som eige arrangement.  
 
Glesværløpet 
Mosjonsløp og familietur vart gjennomført den 28 oktober i flott haustvær. Sterke løpetider 
og deltakarrekord med 175 deltakarar på Glesværløpet 2018. 
 
GUIL's ALLIDRETT 2018 
 
2018 var et innholdsrikt idrettsår for GUIL's allidrettsgruppe med mange fantastiske 
opplevelser! 
 
I første sesong (vinter/vår)var barna delt i 2 grupper med totalt 33 barn;  
 
Landkrabbene 1-2 klasse 🦀🦀  
Ledet av Birgitte Kallestad og Bente Blomvågnes-Bakke, assistert av Hege Reksten og 
Katinka Bakke 
 
Strandkrabbene 3-6 klasse 🦀🦀 
Ledet av Unni Kausland og Susanne Glesnes, assistert av Jarle Glesnes og Magrete 
Rørnes/Tommy Singdahlsen 
 
I andre sesong (høst/vinter) var barna delt i 3 grupper med totalt 40 barn;  
 
Landkrabbene 1-2 klasse 🦀🦀  
Ledet av Birgitte Kallestad og Bente Vabø, assistert av Kari-Anne Glesnes 
 
Strandkrabbene 3 klasse 🦀🦀 
Ledet av Therese Husa Pettersen og Helen Spilde, assistert av Bente Blomvågnes-Bakke  
 
Kongekrabbene 4-7 klasse 🦀🦀 
Ledet av Unni Kausland og Susanne Glesnes, assistert av Hege Finnkirk Nesse  
 
Gruppene har treningstider på onsdager, samarbeider på tvers, har samme terminliste og 
bruker hele nærområdet i aktiviteter. 
 



Vi var innom følgende "grener" I 2018; 
Refleksløype, Fysisk Form, Akerenn, Skøyterenn, Skirenn, 60 m., Kule, Lengdehopp, 
Hinderløype, Ballspill, Innføring i Volleyball, Stafetter, Styrke, Sirkel, Nordøynarundt, 
Aktivitetsløype, Kystpasstur, Sykkeltur, Klatring Sjøsportglede, Sup, Kajakk, Kano, Bading, 
Coasteering, Windsurfing, Løpeteknikk, Orientering, Nisseøvelser, Nattløype. 
 
Vi har vært med på følgende Friidrettstevner og arrangement; 
Sotraleikane, Pingvinlekene og ikke minst Strilamann Swim Run Ung. 
 
Vi har også hatt det utrolig moro med Trolljegerløype og Mesternes Mester konkurranse. 
 
Steder vi har brukt til aktiviteter;  
Gymsalen på Glesnes Skule, Vødlastien, Golta, Lutatangen, Øvre Golta, Golta Molo, Golta 
Beach, Sjøsportsenteret, Glesvær Kai, Bogen, Skjelevika, Midgarden, Tuo, Lavvoen på 
Skuleshaugen, Smånipen, Liagarden, Nordøyna, Måsholmen, Hetto, Færøyna, 
Englebogskjæret Bogen, Klatreveggen i Telavåg og ved Stranda Skole, Kleppe 
Aktivitetsløype, Sund Skogen, Lavvoen i Eide, Sykkelfeltet til Telavåg og Vorland m.m. 
 
Mye nytt og nyttig utstyr har vi også fått stor glede av og barna har med det vist stor og god 
progresjon i nivå!  
Allidrettsgruppen samarbeider godt med Sjøsportsenteret som gir oss et stort rom av 
utfordrende aktiviteter. 
 
Vi er heldige som har en så flott "lekeplass" og boltre oss på, som byr på et mangfold av 
aktivitetsmuligheter både til lands og til vanns, samt gir det en voldsom naturopplevelse. 
Det gjør det også mulig og introdusere mange ulike aktiviteter til barnas glede. 
 
Hvert år ser barna spesiellt frem til Sjøsportsesongen hvor vi har et "hav" av muligheter, ikke 
minst takket være det flotte Sjøsportsenteret og de smittende Strilamann resursene!  
 
Med så mange idrettsglade barn og foreldre beriker det mulighetene til og introdusere et stort 
nett av idretter til de aktive barna våre. Ikke minst velviljen fra foreldre og besteforeldre til og 
stille opp på de ulike grenene, har både vi og barna satt stor pris på!  
 
Rolf Kleppestø, Tommy Singdahlsen, Jarle Glesnes, Jan-Tore og Linn Bjørge, Ivar Telle  
og Halvard Kallestad har alle bidratt med båter og tilstedeværelse, slik at vi har kunnet 
gjennomføre visse aktiviteter. 
 
Det gleder oss at GUIL støtter arbeidet vårt slik at barna får den viktige helsebringende 
idrettsgleden, får bli godt kjent med og glede av nærområdet, ha det sosialt sammen, mestre, 
støtte og hjelpe hverandre. Dette skaper gode, trygge minner om barndomstedet de vil 
komme tilbake til. 
 
Det har vært et minnerikt og stort idrettsgledeligt år for alle oss i GUIL ALLIDRETT 
 
 
For å få gjennomført aktivitetane i laget er det nokre som syter for å finne neste års dato og 
påmelding, men utan alle frivillige vil dei ulike aktivitetane ikkje vere mogleg å gjennomføre. 
Rettar derfor ei stor takk til alle frivillige som stiller opp år etter år 
 



For 2019 er det lagt planar for å oppretthalde same aktiviteten. 
 
 
Kommentar til oppfølging av borneidretten(LFG): 
Me skal gleda oss over aktiviteten denne treningsgruppa gjennomfører, og på vegne av laget 
rettar eg ein takk til trenarstaben. Denne gruppa er GUIL si framtid og vårt ansvar å gje dei så 
gode rammevilkår som mogleg. Styret i GUIL har vore villig til å gje denne gruppa ressurser 
i 2018 og 2019(allereie gjort innkjøp) det er i 2018 brukt midlar til avslutningsfest - samt 
treningsutstyr.  
For 2019 er det i budsjettet bedt om 25 000.- Dette er midlar til påmeldingsavgift 
stemne(gjennomført), profilering t-skjorter(gjennomført), avslutningsfest og utstyrsinnkjøp. 
Forstår det slik at me har fått betre kontroll på medlemsliste/kontigent, og det er naturleg å sjå 
at deltakarar i bornegruppa står som medlemmer(nasjonal og lokal støtte). 
 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIL ALLIDRETT 2019 

Plan for 2019 samt Budsjett 

2019 er vi i full gang med og fortsetter som foregående år. Mange varierte aktiviteter, 
arrangement og stevner. 

Vi har nå tre grupper med til sammen 40 barn og 9 voksne, hvor det er 3 voksne i hver 
gruppe. 
Treningstider er Onsdager mellom 17:00 og 20:00 i nærmiljøet. 
Gruppene samarbeider på tvers og har flere felles treninger. 

Landkrabbene 1-2 klasse 17:00 -18:00 
Ansvarlige: Birgitte Kallestad, Bente Vabø og Kari-Anne Glesnes  
11 barn 🦀🦀 

Strandkrabbene 3 klasse 18:00 - 19:00 
Ansvarlige: Evelyn Spilde, Helen Spilde og Kari Bromseth  
9 barn 🦀🦀 

Kongekrabbene 4-7 klasse 19:00 - 20:00 
Ansvarlig: Unni Kausland, Susanne Glesnes og Hege Finnkirk Nesse  
20 barn 🦀🦀 

Lokale arrangement for 2019: 
Strilamann Swim Run Ung 31. August 
Strilamann Paddle Ung 22. Juni  
Glesværløpet ?. September 

I tillegg kommer GUIL ALLIDRETTS egne "Gøysier" 2019: 
Trollkrabbeløypa 
Mesternes Mester  
Skirenn 
Suprenn 
Coasteering  

GUIL ALLIDRETTS aktiviteter 2019: 
Fridrettsøvelser, 60 m, Lengde, Kule, 
Løpeteknikk, Ballspill, Volleyball, Styrke, Fysysk Form, Hinderløype, Natursti, 
Aktivitetsløype, Refleksløype, Nattløype, Stafett, Sirkel, Intervall, Orientering, Klatring, 
Sykling, Yoga, Vannsport, Coasteering, Jolle, Seiling, Windsurfing, Kajakk, Kano, Sup, 
Vinteraktiviteter, Ski, Aking, Skøyter,  

Utgifter påregnes til følgende Stevner for 2019: 
• Pingvinlekene 16. Februar 
• Sotraleikane ?. September 

Andre påregnede utgifter 2019: 
• Sommer og Juleavsluttning, i form av pizza/pølser og ev. drikke 

Utstysr utgifter 2019: 



• 50 stk. T-skjorter er bestilt fra ungdomskolens eget trykkeri, (hvor det er skolens lokale 
ungdommer som har ansvar for hele prosessen) 

• SUP brett med plass til 10 pers, via Coasteering gruppa, står ØVERST på ønskelisten!!! 
Mener Halvard Kallestad er på saken? 

Andre ønsker for 2019: 
• Førstehjelpskurs til lands og til vanns 
• Aktivitetslederkurs 

• 1 Pro fløyte til hver gruppe! Til bruk ved vannsportaktiviteter 
• GUIL ALLIDRETTS egne Badehetter? Logo som på de flotte t-skjortene 
• Er det rom for og kjøpe inn hjelmer til sjøaktiviteter (spesielle hjelmer) Coasteering o.l. kan 
også brukes til klatring. 
• Ev. utstyr til Trolljegerløypa (ved lavvoen, som Rolf Kallestad har og holder på og vøla) 
• Refleksvester (med samme logo som på de flotte t-skjortene) ev. finne sponsor til dette 
 

For høsten 2019 ønsker vi å inkludere og tilby plass (i GUILS Allidrettsgruppe) til alle 
elevene som ønsker det fra nye Pollen skole, fra og med skolestart i august 2019. 
Dette kommer vi tilbake til. 

Inndelingen i gruppene vil i utgangspunktet fra høsten 2019 bli følgende: 

Landkrabbene 1-2 klasse 
Strandkrabbene 3-4 klasse 
Kongekrabbene 5-7 klasse 

Utifra antall barn som ønsker å bli med må vi også ev. ha med oss flere voksne og fordele 
gruppene etter det. 

Ellers ønsker vi selvsagt og kunne benytte oss av den nye hallen på Pollen skole i gitte 
aktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sjøsportsenteret 
2018 var nok et år med høy aktivitet på naustet, vi har fortsatt i sporet fra tidligere år. 
 
Vi har holdt ukentlig windsurfing kurs gjennom hele sesongen, antall deltagere gikk litt ned i fjor men 

alt i alt er vi veldig fornøyde med aktivitetsnivå mtp kapasiteten til kursholdere. 
 
Skuleklasser har besøkt naustet ved flere anledninger, et flott tilbud til barneskole og ungdomsskole. 
 
Idrettsgruppen i GUIL har benyttet seg av fasiliteter i naust gjennom hele sesongen, dette har fungert 
veldig bra. Vi regner med dette vil fortsette for videre sesonger. 
 
Basecamp Straume kom på besøk, 2 året på rad. Dette er et supert aktivitetstilbud til unge i 
skoleferien. Vi er glade for å hjelpe til med dette gode initiativet. 
 
 
Ran seilforening har benyttet seg av naustet ved seilsamlinger, samt de har fått låne noe utstyr av oss 
ved enkelte anledninger. Vi har gjort Glesvær til en mer attraktiv arena for aktivitet at dette slaget, ved 
å tilby lån av naust, det skaper liv og røre på sjøen så dette tenker vi å fortsette med. 
 
 
 
 
 
Vi forsøkte oss på arrangering av Norgescup i brettseiling i 2018 også, dessverre fikk vi ikke nok vind 
denne gangen heller. Siden vi har måtte avlyse 4 år på rad tar vi en pause med Norgescup og heller 
satser på mer lokale regatta/samlinger, med lavere krav til vindstyrke. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bruk av utstyr på egenhånd for medlemmer i 
GUIL har fungert godt i 2018, dette tilbudet vil vi 
videreføre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I overetasjen holder rockeklubben til, vi 
registrerer relativt lav aktivitet, 
erfaringsmessig går dette i bølger. 
Leieforholdet fungerer godt, ingen 
utfordringer. Det er hengt opp 2 stk 46” 
monitorer på veggen i naust, lokalet kan 
dermed brukes til litt forskjellig. 
 
 
Det jobbes med planlegging av vannsportfestival i 2019, her vil vi samarbeide med diverse aktører og 
leverandører, dato er ikke satt ennå, men planen er august. 
 
 
Nytt for 2019 blir junior seiling, vi har fått tildelt 20 000kr av SPV til innkjøp av utstyr. Vi planlegger 
hvordan denne gruppen skal fungere. Aldergruppe, antall deltagere og antall trenere må fastsettes. 
Utstyr er allerede kjøpt inn. 
 
Vedlikeholdsmessig er ny flytebrygge under planlegging. Varmepumpen på naustet fungerer ikke, den 
skal repareres.  
 
2019 blir bra:-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oppfølging av Årsmøtesaker 2018 
 
Nedlegging av Glesnes skule engasjement frå GUIL: 
Etter årsmøte 2018 sendte me inn to brev til adm.i kommunen,  

- Sak 1 førespurnad om overtaking av areal til grasbana/leikeareal og leikeapparater på 
skuleplass. 

- Sak 2 førespurnad om overtaking av gymnastikksal, uavhengig av øvrig 
bygningsmasse. 

 
Ein har gjennomført eit møte med kommunen(Egelend og Nygård), der vår interesse vart lagt 
fram. 
 
Referat frå møte og grunnlag for vedtak i GUIL årsmøte 2019. 
 

- Sak 1 
Sund kommunestyre vil i løpet av våren  2019 få til handsaming ei sak om overføring 
av eigedomsrett for eit definert areal til GUIL.  
(Sund kommune har samtidig ei tilsvarande sak for Pollen skule/ungdomslaget i 
pollen) 
Administrasjonen er positiv til å overføre arealer som det er førespurt om, og vil i saka 
innstille på at GUIL får eigedomsretten. 
Ved positiv vedtak vil kommunen kome forslag til avtale mellom GUIL og Sund 
kommune. 
Arealet det er førespurt om er eigedom som grasbane ligg på og i tillegg opent areal 
mellom veg og barnehagebygga(bygga skal sitte igjen med ei fornuftig tomt) 
Det vart opplyst i møtet med kommunen at det i år vil bli påbegynt ei utviding av veg 
til gang og sykkelbane. I tillegg vart det opplyst at ein ny barnehage i Spildapollen er 
også planlagt påbegynt i 2019. 
 
Ei eventuell avtale med kommunen må bli godkjent av GUIL styret/årsmøte? 
 

- Sak 2 
Sund kommune har to skular der gymnastikksal er tett knytt til nærmiljøet og ei avhending av 
bygningsmassen kan medfører ei oppdeling/seksjonering av /eigedom(Telavåg og 
Klokkarvik) 
For Glesnes har ikkje kommunen denne bindinga og står fritt til å selje bygningsmassen. Eit 
sal av Glesnes skule kan skje «brått» etter ei fråflytting/nedlegging av drifta. I ei vidare 
sakshandsaming kring salet av skulen eller ved spørsmål om gjenbruk, har eg i møte med 
kommunen stilt oss positiv til å vere kontaktpunkt på vegne av grenda(mottakar av ei 
eventuell innkalling til folkemøte) 
 
GUIL kan halde fram med å vurdere ei mogleg drift og sjå verdien av å skilje gymsalen frå 
hovudbygget. Ser me eit bruksområdet for grenda, utover ny idrettshall/skule?. Det kan vere 
mogleg å bli vurdert på same måte som for Telavåg/Klokkarvik. 

 
 
 
 
 



Avtroppande leiar Inge Kausland og styremedlemmar Robert Kaupang Sæle, Arild 
Bildøy og Martin Arefjord nyttar høvet te sei takk for seg(i denne omgong), takka for 
da goda samarbeidet i styret og takk for all støtta frå sponsorar og medlemmar. 
Da nya styret ynskjes lukka te framøve. 
 
 
Glesnes Ungdomslag er på Facebook, adle arrangement annonserast dar og blir brukt 
som infokanal – LIK OSS  
 
Sjøsportsentert på Glesnes – er ei gruppa på Facebook, hugs å melda deg på denne sida 
for oppdatering om vannsport aktivitetar. Open for adle. 
 
GUIL kan støttast gjøna Grasrotandelen hjå Norsk Tipping – hør med din 
tippekommisjonær korleis du kan vera med å bidra. 
 
GUIL har fått VIPPS og me kjem med info kring dette ved idrettsarrangement, 
sjøsport, kaileige osv. VIPPS vert IKKJE nytta ved arrangement på Ungdomshuset 
eller til betaling av medlemskontingent. 
 
Økonomi – GUIL har ein sunn økonomi. 
Vedlagt følger referat frå årsmøte samt budsjett og forslag for 2019 
 
Me har sikkert gløymd nåke eller nokon her – for det ber me om orsaking. 
 
Igjen, Tusen takk for deltaking og innsats i 2018 
  
Mvh 
 
Styret i GUIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


