Årsmøte Hommelvik IL Fotball
onsdag 26. november
kl. 19:00 på Klubbhuset
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Beretninger

STYRETS BERETNING
Styret har bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Økonomileder
Styremedlem
Leder anlegg
Fair Play/Miljø
Sportslig leder

Jan Atle Øyen
Ola Fuglem
Mari Evenshaug
Roger Brandslet
Bjørn Åge Einvik
Jan Tore Kringhaug
Hans Olav Ness
Tone Grydeland

Lagene:
HIL fotball har stilt med lag i følgende klasser:
Senior, G19, G16, J16, J14, G14, J13, G13, J12, G12, J11, G11
I tillegg har mange utøvere født i 2006 – 2004 deltatt på klubbkvelder.
Pr. november 2014 er det registrert 500 spillere i HIL Fotball i år mot 420 spiller i fjor. Det er en oppgang på 80
spiller i forhold til året før.
Styrets aktivitet:
Det er avholdt 6 styremøter, og 3 lagledermøte.
For å drive aktiviteten til HIL fotball er det til sammen omtrent 100 voksne som har verv i styret og utvalg eller som
er lagledere eller trenere. I tillegg har vi foreldre som deltar på trening og kamp. Ordner med kaffesalg på kamper,
kjører vår jenter og gutter på kamp og trening, og deltar på dugnad. Uten den formidable innsatsen vil det ikke
være mulig å drive HIL fotball. Styret vil takke alle for innsatsen i året som gikk.
Styrets organisering:
Styret er organisert slik ta ledere for hvert enkelt utvalg sitter i styret, i tillegg er det styremedlemmer med egen
ansvarsområder som Fair Play/Klubbmiljø og økonomi. Omorganisering som ble gjennomført i 2011 har vist seg å
føre til mere effektive styremøter og vi har fått gjennomført flere oppgaver. Organisasjon vil utvikles videre i
forbindelse med kvalitetsklubb prosjektet.
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Utenomsportslige høydepunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HIL Fotball blir sammen med 15 andre klubber invitert inn i kvalitetsklubb prosjektet til NFF som ble
sparket i gang i år.
Fotball pluss er i sitt 2. driftsår og er nå blitt en etablert suksess.
Arrangør av regional landslagssamling for G16/J16
Økonomisystemet tar nye steg
Arrangør av UEFA C lisens kurs for fjerde gang
For først gang arrangør av Trøndelag Fotballkrets spillerutvikler, trenerutvikler og keeper B kurs.
Ny gressbane ferdigstilt
«Thomasbua» er blitt oppgradert og er nå blitt lagringsplass, kontor og møte plass for HIL Fotball
Dommersatsningen videreføres og begynner og gi resultater

Sportslige høydepunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

VI har passert 500 spillere!
Antall kort går i riktig retning.
Lagene i de eldre årganger viser god forbedring på antall kort. En har hatt sterkt fokus på dette i flere år
og en ser resultater av aktiv jobbing på Fair Play.
Fotballskolen ble reetablert og ble en formidabel suksess med 170 deltagere
Hommelvik Extra økter ble gjennomført for først gang.
J16 spiller 1. divisjon vår og høst og gjør en god innsats.
G16 gjør en meget sterkt innsats i den internasjonale turneringen Danacup med å ta seg til 8 delsfinalen i
A-Sluttspillet, hvor det ble tap 1-0 mot finalist Madla.
Junior tar seg til finale i Skandia cup.

Økonomi:
Mersalg arena har fortsatt en tilfredsstillende økonomi. Avsetningskontoen for kunstgresset har en høyere saldo
nå enn ved årsskiftet 2014. Klubbdriften er god, men alle store sponsoravtaler går ut i løpet av 2015. Forberedelse
på å fornye sponsoravtalene er startet. Møte med sponsoransvarlig Frode Rønsberg og håndball avdelingen er
avholdt, og framdriftsplan lagt.
Fotball + er en stor suksess. For øyeblikket i alle fall på den økonomiske siden. Etter hvert vil den ekstra treningen
for barna bidra til en positiv sportslig utvikling for klubben.
I løpet av 2014 har Karin Liljeblad tatt over bilagsføringen, som tidligere har blitt foretatt av SMN Regnskapshuset.
Det gir et mer oppdatert regnskap til enhver tid, da vi fører regnskap og remitterer samtidig. Vi går fra
kontantprinsippet i 2014 til fakturaprinsippet i 2015. Med at Karin har tatt over føringen, har det redusert våre
kostnader for regnskapsføring.
Fra 2015 vil vi prøve å få til at oppgjør for kiosken blir innlevert på nattsafe i SpareBank1 SMN.
Vi har tegnet avtale med SpareBank 1 SMN om nettbank bedrift. I den forbindelse vil det blir opprettet konti i
banken for alle alderstrinn. Med det får vi flyttet alle lagskonti, som nå står i privatpersoners navn, inn under
organisasjonsnummeret til Hommelvik IL. Dette medfører en større registrert omsetning i idrettslaget, og
derigjennom høyere momsrefusjon.
Medlemsnett fungerer fortsatt veldig godt ift. treningsavgiften. Vi har veldig lite utestående treningsavgift.
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I november 2014 begynner vi med registrering av uttak av utstyr. Det skal føres med en periodisk statistikk og
følges opp mot fakturert utstyr i samme periode.
Vi minner om at i 2015 skal lagret være minimalt etter sommeren, da vi kanskje må få inn nye sponsorer. Hvis vi
skal ha utsyr på lager bør klærne ikke være påtrykt sponsorer.
Det jobbes med flere rutiner som skal bidra til en bedre kontroll av økonomien i klubben.

SPORTSLIG UTVALG
Sportslig utvalg har bestått av:
Tone Grydeland Leder, sekretær, repr. i styret
Marit Moen
Medlem
Kent Omenaas
Medlem, ansvarlig barnefotball
Morten Richardsen
Medlem, ansvarlig barnefotball
Christer Halseth Medlem
Petter Solgaard
Medlem
Olav Bjørnaas
Medlem, hentet inn for å repr. ungdomsfotballen
Svein Arild Resell Medlem, hentet inn for å repr. ungdomsfotballen
Ståle Stensaas
Trenerutvikler, har deltatt i møtene som ressurs
Hans Olav Ness
Fair Play ansvarlig, har vært med på enkelte møter i form av sin rolle
Det er kun avholdt 3 rene SU møter på vårsemesteret. På høstsemesteret har deler av SU vært innkalt til møter
vedr. Kvalitetsklubbprosjektet(KKP) og utarbeidelse av ny sportsplan. Arbeidet med å bli en Kvalitetsklubb Nivå 1,
er en viktig prioritet gjennom 2014 frem til april 2015.
Praktiske oppgaver til sportslig utvalg:
Fordeling av treningstid og banefordeling
Geir Rødde har samlet inn ønsker fra lagene via nestleder Ola Morten Fuglem, og laget et forslag til fordeling. Når
forslaget var klart ble dette gått gjennom med representanter fra SU, (Kent Omenaas og Tone Grydeland) samt Ola
Morten. Det ble deretter endelig sendt ut til lagene. Gressbanen ble ikke klar for bruk når forutsatt, så 5erbanene
er brukt til organisert fotballtrening innimellom.
Merk: til neste år bør ta hensyn til grupper med spesielt utfordrende spillergrupper slik at disse får tilstrekkelig
areal til å gjennomføre funksjonelle treninger.
Kretsen legger om rutinene for oppsetting av kamper til neste sesong, slik at de vil gå inn først å reservere
kamptid. Vi mår deretter fordele tilgjengelig tid til treninger.
Det er viktig at alle evt. endringer og spørsmål om banetid sendes til mailadressen hommelvik.banetid@gmail.com
Frist for banesperringer til cuper, turneringer og fotballskoler: 25.november 2014.
Trenerforum
Christer Basma var foreleser på trenerforum 2. desember med «Hvordan heve kvaliteten i vårt arbeid med barn og
ungdom på fotballbanen», samt temaene hospitering og differensiering. Ståle Stensaas har også sendt ut et
skriftlig notat som erstattet trenerforum i april. Her sto det mye nyttig og relevant informasjon til praktisk
gjennomføring av økter.
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Ståle forberedte også et trenerforum i juni, og ba om at lagene måtte melde tilbake aktuelle problemstillinger de
ønsket å belyse. Dette forumet er ikke gjennomført. Ståle har bedt om fritak fra jobben som trenerutvikler i høst
med bakgrunn i stor arbeidsmengde privat.
Oppstartsmøte for nye årskull
Årets oppstartskveld ble avholdt 17/3.2014 på klubbhuset. Morten har utarbeidet et skriv til «oppstart nye lag»
som vil være svært nyttig hjelpemiddel for de nye lagene. Jan Atle Øyen, Kent Omenås, Morten Richardsen,
Christian og Kjersti S. Krogstad (Alle på banen)informerte om hvordan klubben er organisert og hva vi som klubb
kunne tilby. Det var et felles møte for G2007 og J2007. Dette er et svært viktig møte-noe som også viser seg i form
av at klubben stiller «sterke» på en slik kveld.
Fotballskole
Fotballskole ble gjennomført 4.-6.april, med ca. 170 påmeldte. Trond Hassel i Fotball +, samt Kent Omenås og
Morten Richardsen har jobbet svært godt med dette, og det ble en flott fotballskole for Hommelvik unger i 20072002 kullene. Alle ungene fikk utdelt hver sin ball og t-skjorte.
Barnefotballkveld
Denne ble gjennomført 27.mars med Kåre Rønning som kursholder. Dette er en kveld vi ønsker at flest mulig
trenere og lagledere skal delta på. Kvelden består av en teoretisk- og en praktisk del. I år var det G04 som stilte
som markører denne kvelden.
Hommelvik Extra økter
Trenerutvikler har med i sin stillingsinstruks at han skal- i samarbeid med SU, arrangere aldersblandete treninger
som ekstratreninger på tvers av årgangene. Ståle har vært ansvarlige for opplegget til disse øktene- og lagene har i
tillegg stilt med egne trenere. Trenerutvikler har på denne måten fått en arena hvor han kan nå flere trenere
samtidig- og gi tips og veiledning. Det har vært gjennomført 2 x2HIL Extraøkter på vårsesongen. De har vært delt
opp slik: 2006-2003 og 2002-1998.
Vi i SU mener dette er et viktig tiltak i forhold til å bryte ned laggskiller og samle klubben på tvers av lagskulturer.
Det vil forhåpentligvis også kunne være med på å redusere mulige konflikter ved senere sammenslåing av lag.
Ståle har sagt at han og Trine kan fortsette å ha ansvar for disse øktene-uavhengig av trenerutviklerrollen for øvrig.
Basistreninger i Sveberghallen
Fotballavdelinga har hatt ansvaret for dette i perioden etter jul. Her har Hans Olav og Anne Lene bidratt og holdt
disse øktene. Her trengs det flere på banen ved neste korsvei.
Kurs i regi av kretsen(TFK)
29.-30.mars arrangerte kretsen trenerutviklerkurs i Hommelvik. Det var et svært bredt kurs-og jobben med å skaffe
markører var svært stor og krevende. Resultatet ble bra til slutt, men det krevdes utallige mailkorrespondanser
samt møter i forkant.
Rundt 4.-6.april var HIL Fotball vertskap for regional landslagssamling i fotball. Her ble det gjort en solid jobb av
bl.a Geir Rødde.
Vi har også vært verter for 1.del av C-lisenskurset i høst. Dette var mere avgrenset i omfang, men likevel krevende
nok å skaffe markører å få kontroll på antall.
Klubben har de siste årene ofte vært verter for kretsens trenerkurs-og dette har vært bevisst for å få med mest
mulig egne trenere på kurs. Trenerutvikling er noe vi absolutt vil og bør satse på fremover også. Det er krav til
trenerkompetanse på de ulike årgangene når man er en Kvalitetsklubb. Men vi må vurdere hvilke kurs vi skal stå
som verter for- og vi trenger en kursansvarlig i klubben!
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Koordinere cuper og påmeldinger
Leder SU har meldt inn lag til Storsjøcupen. Ola Morten har bistått med informasjon. Det har vært fra 1215åringene som har deltatt her. Det har vært felles overnatting i og ved skole. Denne skolen blir nedlagt-og det blir
et annet overnattingssted i 2015. Villa Vika har sponset felles grilling i cupen.
Hans Olav Ness har vært ansvarlig for Danacup for de eldste, G/J16 og Gjr. Det er en stor jobb som flere bør dele
på i fremtiden. Klubben har sponset deler av turen til Dana.
Ellers har flere lag fra HIL deltatt på Levangercup- og også andre lokale cuper.
Vi har også vært medansvarlige for gjennomføringen av Malviksentercup. For fremtiden bør vi sette datoen tidligslik at det ikke blir «kastet på» alle. Da er sjansen også større for å få med flere deltakere.
Konfliktsaker
Det er behandlet en sak vedr dommerrapport fra treningskamp senior. Hans Olav har fulgt opp med involverte. Det
har også vært sak vedr jr. gruppa- og dette er tatt tak i fra Fair Play ansvarlig, kretsen ved Christer Basma og
trenerutvikler Ståle Stensaas-som kom og snakket med guttene, og gjennomførte ei økt med dem. Det er viktig at
vi jobber videre med holdninger i klubben, og verdigrunnlaget. De største vil alltid være forbilder for de yngre.
Dette er også viktig i forhold til klubbens rykte.
Koordinere klubbkvelder
Hommelvik har tatt styring på klubbkveldene v/ Kent Omenås og datoene for neste år er allerede satt. Det er laget
oppsett for arrangering av klubbkveldene slik at det blir enklere for nye lag og ta fatt på dette. Dette er lagt på vår
hjemmeside.
Barnefotballen
Her er det mange unger som er med ute i lagene, og gode foreldreengasjement i mange årganger.
Det har vært klubbkvelder for 2006-2004, og 7er kamper for 2003 og 2002.
HommelvikExtra øktene har vært populære i denne gruppen.
Noen lag har større utfordringer enn andre-og dette bør hensyntas ifht stort nok areal å trene på.
Viktig at det jobbes med gode holdninger til ungene her; at man skal være lagspillere og støtte hverandre.
Ungdomsfotball. 13 – 16 år/BDO skolen
I år har gutter 2002-2000 hatt delvis samarbeid, både vedr kamper og delvis treninger. Dette er interessant-og det
tyder på at dette har vært vellykket. Olav Bjørnaas leverer en evaluering av dette-som innspill til revidering av
sportsplan.
Ellers har gutter og jenter fra denne gruppa vært tatt ut til kretstiltak. Kretsen har også startet opp BDO skolen-et
prosjekt som går på involvering i lagstrenerne fra de ulike klubbene og årgangene for å sikre bedre kvalitet i
treningshverdagen i klubben. Neste års 14års lag vil bli kalt BDO serien. Lagene G02, J02 og G01 har meldt inn
trenere til å delta på dette-og det er et opplegg med flere samlinger for trenerne og uttatte spillere fra klubbene.
Det er et spennende prosjekt som forhåpentligvis vil være inspirerende og lærerikt for trenerne- og gjennom det
gi et løft til hele laget-ikke bare de spillerne som blir valgt ut til å delta på kretstiltak.
Jr/Sr
Det har vært et tilbud på seniornivå på herresiden i sesongen som har vært. Terje Krogstad har vært trener, og
Kjersti Sneisen Krogstad har vært lagleder. Det har vært mange spillere som har vært med. Gruppa har ikke vært
en «satsninggruppe»-og HIL kom nederst på tabellen i 5.div og var klar for nedrykk. Ledig plass i 2015 gjør
imidlertid at HIL får spille i 5.div i 2015 også!
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Det jobbes i disse dager hardt med et langsiktig satsningstilbud på et jr/sr tilbud i HIL Fotball fra og med 2015
sesongen- og gruppa er godt i gang med å skaffe trenere til jr og sr 2015. Målet er at vi skal ha et sr. lag i 4.div i
løpet av en 3 års periode. Budsjett vedtas endelig på årsmøtet i mars 2015.
Se egne vedlegg til denne årrapporten. Vedlegg 1 Senior/junior Fotball og vedlegg 2 junior jentefotball
Jentefotballen
Det har vært samling i Meråker i år også i mars. Det var vel 60 jenter med. Ola M sier at prisen begynner å bli så
høy at man må finne andre alternativer til neste år. Det er ingen som har hatt et spesielt ansvar for jentefotballen i
år, så det har ikke vært egne jentedager. 4 jenter har vært inne på kretstiltak, og 4 jenter er med på Ørnakademiet. 2 jenter trente med Ørn vinteren 2014. Se for øvrig skriv angående satsing på jr.tilbud til jentene fra
prosjektgruppa ved Runar Asp, og bl.a samarbeid med Malvik i form av fellestreninger-som er startet opp i
november 2014. Det vises også til planlagt treningsleir i Barcelona i 2015. Det ser lovende ut for 2015 for de eldste
jentene.
FIKS
Oppdatering av NFF sine sider er viktig da dette sier noe om hvem som har forsikring samt hvem som er
spillerberettiget for HIL. Geir Rødde har også i år hatt ansvaret for påmeldinger av lag, samt overført spillere i fiks
systemet. Lagledere benytter fiks til å legge inn spillerne i de ulike kampene.
Kvalitetsklubbprosjektet til NFF, Nivå 1
Klubben har søkt, og blitt tatt ut til å være en av prosjektklubbene for NFFs nye satsning på å øke kvaliteten på
arbeidet som gjøres ute i klubbene. Det er et omfattende arbeid, med flere samlinger i regi av kretsen og ulike
temasamlinger. Prosjektet er basert på FIKS nettportal- og her kommuniserer man ved delinnleveringer etc-som
man får tilbakemelding på fra veileder. For HIL er dette Christer Basma. Hittil har det kun vært en delinnlevering,
og vi har hatt 2 besøk av mentor. De store oppgavene foran oss er revidering av sportsplanen, og å lage ei ny
klubbhandbok. Vi har hatt 2 møter vedr sportsplanen. Vi har sett på Astor og Sjetne sine sportsplaner- og på
bakgrunn av disse- og innspill fra seminar og temasamlinger har jeg laget forslag til innholdsfortegnelse som har
blitt diskutert.
Som kretsen påpeker er det svært viktig å få visse tema bredt forankret i klubben-som typisk verdidiskusjonen.
Hvilken klubb skal HIL fotball være, og hva innebærer dette for arbeidet vårt med ny sportsplan og klubbhåndbok.
Vi planlegger en kickoff kveld med ekstern bidragsyter så snart som mulig. Jeg har pekt ut ei gruppa-som
forbereder dette, med meg selv som leder for denne gruppa.
Jeg jobber hardt med å få med folk-for best mulig implementering i klubben. Det er en fhvis tung jobb, og det
hadde selvfølgelig vært en fordel om vi hadde det nye styret på plass allerede..
Organisering av SU fremover?
Hvordan skal vi organisere SU slik at vi får større kontakt ut mot lagene, og får fordelt oppgavene bedre mellom SU
medlemmene? Ref SU hos skiavd., hvor trenerne for de ulike grupperingene utgjør SU. I fotball er det flere
trenere- men det går an å sende en repr. fra hver årgang til å sitte i SU. Dette må diskuteres videre.
De som har tydelige ansvarsoppgaver gjør jobben sin utmerket; det faller ellers svært mye på leder.
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Fair Play/Miljø
Miljøtiltak i lagenes, og klubbens regi er viktig for trivselen for spillere, trenere, lagledere og foresatte.
For å bygge en klubb er det viktig at lagene gjør noe felles, på tvers av alder og kjønn. Styret ha derfor fokusert på
noen satsningscuper. I Levangercupen og Storsjøcup har lag fra Hommelvik vært representert i mange år. Dette
virker å være gode miljøtiltak. I år ønsket styret at de eldste lagene, fra G15 til G19 skulle delta i Dana Cup. Det ble
derfor bevilget penger for å dekke transport til spillerne. Satsningscupene har fått et eget avsnitt under.
Miljøtiltak i hvert enkelt lag er også viktig. Dette er gjort på lagenes egne initiativ. Eksempel på dette kan være
kveldsmat, korte fellesturer, overnatting på klubbhus, eller Gammelvollstoggo. Dette er tiltak som ikke trenger å ha
den store kostnaden, men som spleiser spillere, trenere, lagledere og foresatte bedre sammen. På slike arrangement
har trenere og lagledere bedre tid til å snakke med foreldre og spillere. Det er ofte her at konstruktive
tilbakemeldinger kommer, og nye ideer blir til. Det bør utarbeides en liste med tiltak, slik at andre kan få tilgang til
gode ideer.
Fotball er morsomt i seg selv! Denne forunderlige sporten kan også brukes som miljøtiltak . Vi ser at det
arrangeres både julebruscup og Halloweencup. Enkelt og greit!
Mange av de tiltakene som er nevnt under, er ikke organisert av Fair Playansvarlig, men de nevnes for at å se
enkeltspillere, gjøre ting sammen også utover fotballaktivitetene er viktig for at vi skal kunne bevare spillerne lenge.
Det er faktisk viktig for at de skal prestere også.
Kioskdrift
Kiosken, Corner, er et fint tilskudd på Øya. Både Hommelvikinger og våre gjester setter pris på å få en kopp kaffe
og noe å bite når de besøker oss. Trivselsfaktoren øker, og så blir det noen kroner i de ulike lagskassene. Det er
praktisk at vi kan ha dommeroppgjør via kiosken.
Kiosken er utstyrt med foreldrevettregler og Fair Playvester, og fungerer som en base for kampvertene.
Oppfordrer til fortsatt drift i kiosken.
Vi takker Christian og Trond for oppfølging av kiosken, samt Ola Morten og Karin som organiserer driften av den.
Arrangement av fotballkamper og klubbkvelder
Når det arrangeres fotballkamper for yngre spillere skal det være en kampvert. Det ser ut til at det fungerer godt. Vi
registrerer at det også praktiseres i kamper for eldre spillere, det er positivt! Under sonekvelder er det registrert
ledere fra Hommelvik som går å snakker med lagledere fra andre klubber, om de har det bra osv, noe som bidrar til
at Hommelvikbesøket blir positivt, flott!
Vi hadde en Hommevikspiller som var uheldig på en bortekamp, og fikk brukket en arm, da han falt på et mål som
var lagret for nært banen. Det ble umiddelbart gitt beskjed ut til våre lagledere og trenere om tiltak som skal
forhindre dette. Vi vil verken at våre spillere eller spillere fra gjestende lag skal skade seg unødvendig. Derfor er
dette viktig: På 5er skal det etableres en sikkerhetssone på 3 meter. På 11 er sikkerhetsavstanden 4 meter langs
sidelinjene og 5 meter bak målet og dørlinjen. Mål, legekoffert, alt utstyr og alt personell, skal befinne seg på
utsiden av denne sonen!
Årsfest
Det ble også i 2014 arrangert «Årsfest» på Rampa, der vi feiret oss selv. En del utmerkelser både høytidelige, og
uhøytidelige ble delt ut. Ola Morten Fuglem fikk «Årets ildsjel», for mange, mange dugnadstimer, i ulike posisjoner
og verv, som er bidrag som har gjort Hommelvikfotballen bedre. Viggo Valle ledet arrangementet, Marit Hammer
og Torstein Fosmo bidrog med underholdning. Mange positive tilbakemeldinger har kommet.
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Ved eventuelle senere årsfestarrangement bør lagene selv nominere kandidater til de ulike prisene, og fagjuryer
velger ut vinnere
Cuper
Satsningscupene til HIL var i 2014 Levanger, for de minste, Storsjøcup for de opp til og med 15 år, og Dana Cup for
de eldste.
Levanger cup organiseres av hvert lag. Det er stas for de minste å reise til Levanger på cup. For mange er dette
første gang de reiser utenfor sonen for å spille fotball.
Palmcransskolan var også i år, som mange tidligere år, base for Hommelvikingene under Storsjøcupen. En flott base
der barn bor på skolen, og mange foreldre og familier bor rett utenfor skolen i telt, bobiler og campingvogner. Det er
kommet melding om at denne skolen ikke skal benyttes i kommende Storsjøcup, arbeidet med å få en ny skole som
er HC tilpasset, med mulighet for overnatting i bobiler, campingvogner, telt samt bespisning på skolen bør starte
tidlig for kommende Storsjøcup. Også i år ordnet Villa Vika og Alle på banen med grillfest, de sto for arrangementet
og tok kostnaden med maten. Takk igjen til dem!
Dana cup var satsningscupen for de største, der det ble organisert med felles buss for alle lag inkludert ferje. Det ble
overnatting på skole, som lå 13-14 km fra cupsenteret. Foruten de laglederne som lå på skole sammen med
ungdommene, var de resterende laglederne og trenere innlosjert på hytter like ved cupsenteret. Dette ble litt langt
unna skolen ungdommene lå på. Hyttene var av en meget dårlig kvalitet, og anbefales ikke å bli benyttet ved en
senere anledning. Egen evaluering er gjort med spørreskjema for å utvikle cupproduktet videre. To av tre lag har
besvart spørreundersøkelsen. Det finnes ting vi kan gjøre annerledes og bedre, men hovedkonklusjonen fra spillerne
og laglederne, er at det er morsomt å delta på cup.

Prosedyrer ved gule og røde kort, samt andre forseelser
Det ble i 2013 laget en matrise som viser tiltak ved ulike forseelser. Dette skal være et verktøy for trenere og
lagledere. Denne bør implementeres i lagets drift.
Samtaler med spillere med uønsket atferd
På grunn av ulike disiplinære årsaker, ble styret innkalt til kretsen. Etter dette ble trenere og lagleder også innkalt til
samtaler med kretsen. Dernest tok en kretsrepresentant og vår trenerutvikler en prat med spillerne. Dette ble
avsluttet med at representanten fra kretsen og Ståle Stensås hadde en treningsøkt med spillerne. Lagleder/trener har
satt fokus på dette, men vi ser at vi har noen spillere som er utfordrende i forhold til dette med å pådra seg kort (se
oversikten under). Enkeltpersoner har bedret seg, og har klart å trekke seg fra episoder der det ofte har ført til kort.
Vi må ha fortsatt fokus på dette!
Gule og røde kort
• 5. div laget har hatt en nedgang fra 17 til 14 gule kort fra 2013 til 2014 sesongen. 2014 sesongen var også
bedre enn 2012 sesongen. En flott tendens!
• G19. har en nedgang fra 44 til 37 gule kort fra 2013 til 2014. Begge år ble det utdelt 2 røde kort. I 2013
hadde G19 et lag. I 2014 hadde G19 to lag i vårserien, og et i høstsesongen.
• G16. har en nedgang fra 15 til 12 gule kort fra 2013 til 2014. G16 stilte med 3 lag i 2014, mot to i 2013.
Altså en fin bedring!
• G14. har pådratt seg 2 gule og 2 røde kort, mot 7 gule i 2013. Det er sjelden at spillere i G14 pådrar seg
røde kort. I 2012 pådro G14 spillere bare et gult kort og ingen røde kort.
• J16 har pådratt seg 3 gule kort i 2014 mot 2 gule kort i 2013.
• J14 har ikke pådratt seg kort! I 2013 hadde denne årsklassen 2 gule kort. 2012 utgaven av G14 hadde
heller ikke kort
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5 div menn
Totalt antall gule kort

14

Totalt antall røde kort

0

Antall spillere som har fått kort

14

Antall spillere som har 3 gule kort

0

Antall spillere som har 2 gule kort

0

Antall spillere som har 1 gule kort

14

To av de gule kortene har gått til spillere som
holder junioralder.

Gutter 19år
Totalt antall gule kort

37

Totalt antall røde kort

2

Antall spillere som har fått kort

18

Antall spillere som har fått 9 kort

1

Antall spillere som har fått 8 kort

1

Antall spillere som har fått 4 kort

1

Antall spillere som har fått 3 kort

1

Antall spillere som har fått 2 kort

2

Antall spillere som har fått 1 kort

12

To spillere har fått gule kort i senior.
Tre G16 spillere har fått gult kort i spill med G19
Skriftlig klage på spiller
Møte med kretsen og trenere/lagleder
Møte med kretsen og spillere

Gutter 16 år
Totalt antall gule kort

12

10

Totalt antall røde kort
Antall spillere som har fått kort

1
10

Antall spillere som har 3 gule kort

0

Antall spillere som har to kort (gule og røde)

3

Antall spillere som har 1 gult kort

7

Gutter 14 år
Totalt antall gule kort

2

Totalt antall røde kort

2

Antall spillere som har fått kort

3

Antall spillere som har 2 gule kort i en kamp som
fører til utvising

1

Antall spillere som har 1 gule kort

1

Antall spillere som har fått1 rødt og et gult kort

1

Jenter 16 år
Totalt antall gule kort
Totalt antall røde kort

3
0

Antall spillere som har 1 gult kort

3

Jenter 14 år
Totalt antall gule kort
Totalt antall røde kort

0
0

Antall spillere som har 1 gult kort

0
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MARKED
Aktiviteter
•
•
•
•
•
•

Ukas kamp i Malvik-Bladet. Annonsering og reportasjer. Håndball i vinterhalvåret, fotball på
sommerhalvåret. Publisering av Ukas kamp på hjemmesidene.
Malvik Senter Cup arrangert i samarbeid med MIL.
Tilbudt hovedsponsorene beachflagg, flyers mm på klubbkvelder.
Takke annonse i Malvik-Bladet.
Statusmail sendt ut til samarbeidspartnere.
Vært i dialog med og jobbet over tid med 3-4 nye middels store sponsorer uten å lykkes med
avtaleinngåelse.

HøydepunkterInntekt fra samarbeidspartnere / sponsorer på 415.000kr. Stødig leder/økonomiavdeling som kvalitets sikrer at
inntekten kommer på konto.
Planer fremover
•
•
•
•

•

Opprettholde kontinuitet og systematikk i arbeidet gjennom god dialog med Økonomi.
Tegne avtaler på arenareklame.
Tegne avtale med sponsor på shorts.
Tegne avtaler med sponsor til fotballskole og håndballskole.
Jobbe målrettet for å opprettholde dialog og innfri klubbens ytelser til samarbeidspartnere.

ANLEGG
Følgen har blitt utført 2014:
•
•
•
•
•
•

Gressbane har blitt ferdigstilt
Thomasbua har blitt renovert og det er ordnet kontor, lagerplass og møterom
Det har blitt utført rensking av Mersalg Arena
Trær er blitt fjernet rundt Mersalg Arena
Det er bygd platting i forbindelse med kioken
Det er hengt opp reklame på Mersalg Arena

FOTBALL PLUSS
Fotballpluss hadde oppstart 1. august 2013 og har blitt en kjempesuksess fra første dag.
Pr. dags dato har vi totalt 94 medlemmer fordelt på 47 barn både på Sveberg og i Hommelvik. Det er faktisk noen
som står på venteliste.
Vi har hatt en solid drift så Fotballpluss er kommet for å bli. Daglig leder er Trond Hassel. Instruktører er Marius
Karlsen, Michael Moum og Christian Sneisen Krogstad(Alle på banen).
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I tillegg har vi brukt Andreas Berg Hofstad, Lasse Spets Høvik og Amalie Hassel ved behov.
Vi har hatt et godt samarbeid med Malvik kommune i forhold til leie av halltid og grendahuset på Sveberg.

ALLE PÅ BANEN
Aktiviteter
• Fredagskafe på klubbhuset
• Gjennomføring av laksedugnad med ei inntekt på ca 30 000,- til lagene som deltok. Junior og g16 (98 og
99).
• Nye årskull, oppstartskveld og økonomisk bidrag med utstyr
• Mottatt 50 000,- fra Lions Andeløp
• Bidrar med deler av den økonomiske delen og med instruktører på Fotball+ (fotballSFO)
• Kjøp av plass på Fotball +, til minoritetsbarn.
• Sponser klubbens treningstøy/ drakter til spillere med minoritetsbakgrunn og spillere med spesielle
behov.
Høydepunkter
• Synliggjøring og bevisstgjøring av et verdifullt menneskesyn ovenfor oppvoksende generasjoner.
• Bevisstgjøring hos store og små fotballspillere, av betydningen av å høre til en plass.
• Som følge av Kvalitetsklubbprosjektet, ønskes en diskusjon rundt visjonen “Alle på banen” i den nye
sportsplanen, som skal være ferdig 2015.
• Alle på banen-logo på alle spillertrøyer
• God mottagelse av Prosjektet i klubben.
• Fredagskafeen
• Kommet inn på organisasjonskartet til HIL fotball
• Engasjementet det skaper i klubben og lokalmiljøet.
3. Utfordringer
• Tid til å organisere
• Forankre Visjonen i hele klubben. Er Hil fotball en breddeklubb? Skal HIL driftes etter utgangspunktet ALLE
på banen. Bør visjonen gjennomsyre aktiviteten til Hil fotball?
• Samarbeidet med NAV og kommune
4. Planer fremover.
• Skaffe økonomiske midler til klubben som kan drive prosjektet fremover.
• Varig arbeid med bistand for flere som ønsker å bidra helt eller delvis i HIL fotball.
• Opprettholde og videreutvikle allerede skapte aktiviteter som gjennomføres i regi av Alle på banen.
• Arrangere Alle på banen- seminar for spiller, foreldre og teamet rundt laget som en del av
Kvalitetsprosjektet i klubben.
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ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?
AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?
LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn mot
laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?
SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?

CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å

2014
Senior
3
20. Spillergruppa i stadig vekst.
Det var folk som ønsket å spille fotball i Hommelvika.

2 treninger pr uke
Julebruscup, Magnar Lundemoes Minnecup
Ja. Pizzakveld. Vip-arrangement.

To stk
Under Julebruscup stilte foreldre til seniorspillerne med
eget lag.

1
5.div
Siste plass. Vesentlig bedre i høstsesongen. Spillergruppa
holdt humøret oppe, trass varierende resultat.

Magnar Lundemoes

Ikke tildelt oppgjør på dugnadsuke i kiosken.
Nullkostnad. Ingen spillere, trenere eller lagledere har
fått dekt utgifter eller noen form for økonomisk
kompensasjon.
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øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Stor forskjell i ferdigheter på spillerne, topp og bunn.
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?

Ja. Flest mulig.

Samarbeidet mellom senior og junior bør styrkes.

PLANER NESTE ÅR:
Nedsatt ei egen gruppe som jobber med saken, bestående av trenere og lagledere fra junior 2015. Det er fremmet
ønske via sportslig leder, om at to rep fra seniorspillerne burde deltatt i denne arbeidsgruppa. Bra at det
planlegges tidlig.
Håper at det blir et tilbud til alle som ønsker å spille fotball for Hommelvik. Stor forskjell på topp og bunn.
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?
KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?
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ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?
AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført pr uke?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn mot
laget?

2014
G19

23
18
Militæret/Motivasjon
Støy og dårlige holdninger

3
Nei, treningsleir Tyrkia uke 8
Ja, 2 sosiale samlinger, tur på Homla og Pizza møte i
klubbhuset

4

Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?

Tja, jo flere jo bedre
Veldig vanskelig i denne alderen, Hans tok en runde i
vår, mange sier de kan bidra men ikke i en fast rolle, da
blir det gjerne ingen ting
2
Ingen

SERIEN (Kun for de som spiller serie)
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?

2 vår 1 høst
2 div
4 og 7

CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?

ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?

Danacup og Skandicup
Meget bra
Søv i Skandiacup kjempebra, første laget fra Hommelvik
som tar medalje i denne cupen.
Danacup utslått i 16 delsfinale A-sluttspill, veldig tynn
tropp 10.5 spillere i G19 som dro på denne cupen

0 kr
0 kr
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Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilke tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

Helt grei

ingen
Finnes ikke på dette trinnet
nei

G16, hospitering og utlånn
Meget bra
Snakk sammen ikke om hverandre, klubben må ha en
mye bedre føring på dette, klubben må være SJEF
Spillerens utvikling og litt resultat selvsagt
Er man god nok er man gammel nok
Belastning av spillere, lite spilletid for noen

3 treninger
Treningsleir og kvalik 0 div samt treningskamper
G16
Norwaycup og Skaniacup

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

Bedre på tilbakemeldinger til trenere under sesongen om
man jobber rett, trenerutvikler
Økonomi
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ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:

Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?

AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?
LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)

2014
G16 (G98,G99)

G16 30
G16 42
Eks G98 spillere ønsket et miljølagstilbud. Er årsaken til
tilgang. En spiller G98 fra Malvik som var misfornøyd
med opplegget der. I tillegg har det på G99 kommet
tilbake en spiller som har vært utenlands og en spiller
som har ønsket å starte med fotball igjen.
For miljølaget sin del var det et ønske om å spille fotball
igjen uten at det ble stilt krav til trening. En kompisgjeng
som ville ha det artig med fotball.

3 treninger i uken pluss basistrening i vinter. Har også
hatt tilbud om Futsal i Sveberghallen på fredagskveldene.
Nei
Ser på cupene som sosiale samlinger.

Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn mot
laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?

Hovedtrener: Svein A. Resell
Ass. trenere: Jan Atle Øyen, Terje Krogstad, Sverre Ness
Lagledere: Geir Skjelvan (G98), Kjersti Sneisen (G99)
Ja
Har ikke hatt noen aktivitet på dette i år. Johnny Hansen
deltok som lagleder på Danacup etter eget ønske.
3
2 trenere på spillerutviklerkurs

SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?

3
2. div., 3. div. og miljølag 7'er
3. plass i 2. div., 5. plass i 3. div., 6. plass i 7'er

CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?

Skandiacup, Danacup, NM for G16, Malvikcupen i
klassenen G15, G16 og G17, B Langsethcup, Hamar cup
B. Langsethcup, få lag som deltok. Dårlig kampoppsett.
Malvikcupen, godt organisert og fin aktivitet på den
tiden av året.
Danacup (G98) var årets høydepunkt, både sportslig og
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Resultat for de eldste lagene?

ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?

sosialt.
Hamar
Skandiacup: 8-delsfinale
Danacup: 8-delsfinale
NM G16: Slått ut i 1. runde mot Verdal
Malvikcupen G16: 3. plass
Malvikcupen G17: 2. plass (fikk tilbud fra Malvik om å
delta pga lag som trakk seg
Hamar – B-sluttspill
Storsjø Cup – A-sluttspill

For G98s del er det en dialog for å få ført regnskap riktig.
Status pr dato vites ikke, men er antakelig et lite
overskudd i det G98 går over til junior.
Se over
Se over

Ingen
2 spillere på BDO tiltak i starten av sesongen
1 spiller på Team BDO-samling G16 i høst
Ingen plan pr spiller

Noen spillere har deltatt på G19 treninger. Har lånt opp
spillere til både G19 og senior.
Godt samarbeid med G19.
Belastningen for enkeltspillere
Begge deler. Hvis en hospiterer opp fra G14 så er det for
å gi spilleren utfordringer og selvfølgelig at laget/troppen
styrkes. Det samme når spillere flyttes opp til G19.
Spillerutvikling.
I enkelte tilfeller helt nødvendig for å kunne
gjennomføre sesongen for enkelte lag.
Kan bli for stor kampbelastning på enkeltspillere hvis en
ikke passer på.

3-4 treninger
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Er det planlagt sosial samlinger?
KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?
AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)

2014
G14/G00
20(19)
18(19)
En spiller gått til Malvik, en spiller som delvis er med
Overgang til MIL skyldes andre HIL spillere i MIL

2 treninger per uke
Egentrening i sommer med tilbakemelding til trenere
Her har flere i Hommelvika, både i klubbhuset og
hjemme hos foreldrekontakt. Hadde avslutning for
sesongen med bytur, pizza og bowling. Også avslutning
på Øya, fotballkamp foreldre mot gutta, med kurvfest i
klubbhuset etterpå.

Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn
mot laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?

Hovedtrener, 1 hjelpetrener, 1 lagleder og 2
foreldrekontakter. Fra høst 2014 også 3 stk for å
organisere dugnader/inntekter for tur i 2016
Ja, fungerer bra
Har lagt plan om fotballtur i 2016(f.eks Barcelona) og
dermed satt ned en egen gruppe
2 trenere har C-kurs
Ingen

SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?

2 lag
Vår 2. og 3. div og høst 3.div
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Plassering (ungdomsfotball)?

CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?

SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

HIL 1 spilte finale om kretsens pokal i 3.div, tapte mot
Lierne. HIL2 kom midt på tabellen i 3.div

Storsjøcupen(SC)
SC er veldig bra
SC B-sluttspill, slått ut i 8.delsfinale

23075 kr
14661 kr
Ok, men skal ha økt fokus på dugnadsinntekter

2 stk i Meråker og 2 stk på Bent S. Fotballskole
Ingen
Blir G16 til neste år, har hatt møte med G1999. Felles
treninger fra 1.jan, og de beste/de som har kommet
lengst fra G2000, vil få spilletid(i enkeltkamper) på 1’er
laget når serien starter.

Samarbeid med G2001. En felles trening i uka, G14-HIL2
besto av min. 7 stk spillere fra G2001. Samarbeid på
Storsjøcupen.
Det har fungert bra
Kan være en utfordring i å legge opp/planlegge treninger
og hvem som skal ta ansvar for lag i serien.
Spilleren, både på trening og kamp. Viktig at de som har
kommet lengst, får en større utfordring.
Spillerutvikling og muligheter for å holde på spillere
lengre. Ikke går til andre klubber.
Ulempene ved kamp kan være at de elste gutta ikke ser
på dette som en utfordring og at dette er 2.rangs.

3 ganger pr uke
Flatås Julecup
Planlegger å fortsette samarbeidet med G2001.
Fortsatt litt usikkert, men hvis mulig, Storsjøcupen
Ingen per idag, men det blir helt sikkert noe!
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KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

Vet det jobbes med KKP og regner med at det kommer
mye godt ut av det.
Mye rekruttering og mange unge på banen

ÅRSRAPPORT
LAG

2014
G13/G01

ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?

28
25
4 har sluttet, 1 i tilgang
Manglende interesse for fotball etter hvert

AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

Fast 2 g i uka
Hommelvik Extra, RBK pluss. I tillegg har vi kjørt
hospitering med GU 00 som et utviklingstiltak
I forbindelse med Storsjøcup.

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn
mot laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?
SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?

Vi er 5 stk som fungerer som trenere og lagledere. I
tillegg kommer 2 som har jobbet med cuper.
Bør nok se nærmere på arbeidsfordelingen, samt
involvere flere av foreldrene til spesifikke oppgaver
Tas opp på foreldremøter
Alle 5 har kurs.
Ingen i 2014 (??)

2 lag
Startet med begge i 2 div. Høst 1 lag i 1. div.
Nr 1 og 7 vår.
Nummer 7 av totalt 9 lag i høst for laget som spilte i
2.divisjon.
Nummer 8 av totalt 9 lag i høst for laget som spilte i
1.divisjon.
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CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?

ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

Malvikcup og Storsjøcup
Viktig både for utvikling og samhold i gruppa
I Storsjø ble det B-sluttspill på begge. God erfaring med
11er-spill

??
??
God. Foreldre og spillere er flinke til å bidra. Har også
vært forsiktig med utgifter.
Ikke aktuelt

Tror ikke det har vært noen!
5 stk deltok på kretssamling, 2 ble med til samling på
Steinkjer i vår.
Ikke annet enn samarbeid med GU00

Vi har samarbeidet med GU00 både mht trening og
deltakelse på GU00 sitt andrelag på 11er. I tillegg har vi
hatt spillere fra GU02 på hospitering
Vi er godt fornøyd og tror at det er viktig for HIL å
samarbeide på tvers av aldersgrenser
Ekstra arbeid. Passe på at ingen blir presset til å delta på
høyere nivå enn det de egentlig ønsker
Det er spilleren i første rekke, men med GU00 var det
også et moment at GU00 hadde behov for hjelp til å stille
2 lag. Slik var GU01 med på bidra til at flere på GU00 fikk
spilletid
Flere får anledning til å prøve seg på et høyere nivå.
Ekstra utfordringer som gir utvikling.
Blir litt merarbeid mht spillerlogistikk

2g pr uke med noen treningskamper i tillegg
Deltakelse på Basistrening i tillegg. Noen cuper.
Fortsatt muligheter for samarbeid med GU00, samt
GU02
Storsjøcup, Stj.Blink Cup + minst 1 til
Blir tatt opp på foreldremøte 25.11.
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KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?

Fordeling av treningstid. GU01 hadde for dårlig tilbud på
sommeren. Kun 1/3 bane på Øya pr uke er for lite, selv
om vi hadde Sveberg 1g i uka i tillegg.
I vår opplevde det ene laget vårt at dommerne manglet
på 5 av 6 hjemmekamper. Dommerkomiteen ble
underrettet med diverse mail. Kraftig forbedring i høst da
dommerne stilte på samtlige kamper!
Våre unge klubbdommere er flinke til å dømme !
Oppfølging av lagsøkonomien med periodisk rapportering
kan også forbedres.

Hva synes du klubben er god på?

Engasjement av Ståle Stensås som trenerutvikler har vært
positivt.
I tillegg er det positivt med Hommelvik Ekstra.
Dog syntes dette engasjementet å være fraværende i
høst dessverre.
Våre unge klubbdommere er flinke til å dømme !
God hjemmeside.
God til å gi informasjon etter lagledermøter.
Gjelder også cuper/treningsseminarer etc.
Banestatus holdes oppdatert på Facebook (måking på
vinterstid).
Materialforvalteren, Egil Aasbakk, synes å gjøre en meget
god jobb.
Styret med Jan Atle Øyen og Ola Morten Fuglem i spissen
har gjort en kjempejobb for klubben!

ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?
AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

2014
G12/G02

29
29

2 treninger per uke
Oppfordret til egentrening med fokus på
basisferdigheter
Utenom cup, fotballbursdag med innendørs
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fotballturnering
LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn
mot laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?

Hovedtrener, 3 hjelpetrenere, 1 keepertrener(delvis) og
1 lagleder, samt 2 stk foreldrekontakter og 2 stk
dugnadsansvarlige
Ja
Holde de godt informert, men ikke gjort noe aktivt for
økt rekrittering
Hovedtrener C-kurs, resten aktivitetslederkurs
Ingen

SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?

3 lag
I/A
I/A

CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom

Storsjøcup / Malvikcup
Begge bra cuper, godt organisert. Drar på begge igjen

23735 kr
14675 kr
OK

Ca. 15-20 stk(HIL fotballskole, RBK Pluss og Bengt
S.Fotballskole)
Ingen
Nei

Noe samarbeid med G2001, noen spillere fra G2002 har
trent med G2001 og samarbeid på Storsjøcup
Fungert bra
Spillere må gis riktig utfordring (settes i riktig
trenergruppe)
Spilleren, få en ekstra utfordring
Spillerutvikling, samhold og beholde spillere
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årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

Har ikke sett noe ulemper

Hovedsaklig 2 per uke
Cup(innendørs)
Samarbeid med G2001 og kanskje G2003
Storsjøcup og Malvikcup
Nei

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?
AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?
LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn
mot laget?

2014
G11/G03
21
28
Ingen spesiell
Det er gamle spillere som kom tilbake + et par nye

Ca 40
Nei
Sommeravslutning.

5 trenere, lagleder, 2 dugnadskontakter, 2 ansv- sosiale
aktiviteter
Ja, men det trengs nye trenere da noen takker av.
Foreldre utfordres til å bidra ifm vintertrening og
Malvikcup. Alle som ikke har trener har bidratt ifm
kiosksalg på Øya eller Sveberg
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Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?

2 med trenerkurs + 2 kroppsøvingslærere

Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?

Ingen. Må se det an ifm nye trenere som må rekrutteres

SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?

2
G-11
Lag 1 8seire-8tap Lag 2 4-1-9

CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt

Malvik Cuo
Foreldre kan meget godt lede lagene 

25319
28359
God

10-12 på Skammelsrud
2 har deltatt hos RBK i sommer
Nei, men det har vært planer

G2004. Felles treninger i sommer
Treningskamper i høst
Bra
Nivåforskjell
Laget
Motivasjon
Nivåforskjellen kan bli stor, passe på at alle blir sett.

1-2 ganger pr uke avhengig av interesse
Ingen pr. nå
Hospitering spillere opp til G-2002, ta i mot fra G-2004
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lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

Har ikke hatt foreldremøte ennå. Dette vil bli et tema da
Ja, sesongavslutning

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

Trenerne kunne tenkt seg litt mer oppfølging ifm
treninger. Tilstedeværelse og tips.
Meget godt fornøyd med tilretteleggelse av bane.
Spesielt i vintersesongen.

ÅRSRAPPORT
LAG

2014
G10/G04

ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?

27
29
1 har flyttet, 1 sluttet, 4 startet
Han som sluttet har en sykdom.

AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

58
Deltakelse med trenerutvikler. Deltakelse som markører.
Treningskamp mot G2003, Spillermøter
Putball i Ler. Kick off i klubbhuset

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn mot
laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?

4 trenere, 1 lagleder/trener, 3 sonekveld ansvarlige, 3
sosialt ansvarlige
Vi vil trenger kampledere neste sesong
Foreldre et bedt om å stille som kampledere. Veiledning
vil bli gitt
Ingen
Ingen

SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?

3
NA
NA
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CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

Skandia
Kalde erfaringer. Klarte oss bra mot «nye» lad (Orkanger,
Trydd Lade, Strindheim)

39564
41331
God
NA

2 på ManU, 7 på Bent Skammelsrud, 6 på Malvik
NA
Ikke for 2014. Underarbeid for 2015

Treningskamp mot 2003, 3 styk på 2002 trening, 1 fra
2005 har trent med oss
Treningskampene fungerte fint, Treninger 2002 starter
nå.
Åpenhet. Gi flere mulighet oppover og ta inn flere yndre
Begge deler. Hospitering = Spiller, treningskamper =
laget
Hospitering oppover gir utfordring til de som har
kommet lengst.
Vanskelig å avtale med andre årsklasser (2003)

En trening i uken fra november til april. Fri i desember
Løpetrening, spillermøter (individuelle), brytetrening
Hospitering hos 2003 og 2002. Ta i mot hospitanter fra
2005
7’er cup.
Ja (Kick off i april,

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse

Informasjonsspreding
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punktene?
Hva synes du klubben er god på?

ÅRSRAPPORT
LAG

Struktur, informasjonsspreding

2014
G9/G05

ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:

Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?

23
27
Vi har i 2014 hatt en tilgang på 5. 2 gutter har kommet
tilbake fra utenlandsopphold. Videre har vi fått to nye
utenlandske gutter (Polen og Syria) på laget, og en ny
gutt har startet med fotball utlandet. 1 gutt har gitt seg
med fotball i løpet av sesongen.
Vi hadde kalkulert med at de to som flyttet utenlands i
2014 skulle komme tilbake til 2014 sesongen. De to
guttene fra utlandet er nytilfyttet til Hommelvik i 2014.
Den siste som startet har «sittet på gjerdet» siden
oppstarten i 2012.
Avgangen er en gutt som i følge foreldrene ikke lenger
hadde lyst til å spille fotball. Dette opplever vi som
naturlig avskaling i så ung alder.

AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?

Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

Ca. 35. Vi trener 2 ganger i uken, tirsdag og torsdag.
Oppmøtet er veldig bra og ligger i snitt på ca 20 gutter.
Mange av guttene har vært på alle treningene 
Ca. halvparten av guttene deltar på en eller flere dager i
uken med FotballPluss. Videre har mange deltatt på
fotballskoler i sommer (RBK og Tine Trondheims Ørn).
Noen gutter er også påmeldt Bent Skammelsrud sin
fotballskole nå i november.
Vi hadde avslutning med grill og kamp mot J05 på
Midtsand før sommeren. Etter sesongslutt har vi
arrangert disko med J05 i Grendahuset på Sveberg.

LAGLEDELSE:
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Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)

Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn
mot laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?

Vi er til sammen 6 trenere. Lagleder/trener, hovedtrener
og 4 trenere. Oppmøtet på treningene er veldig bra. Vi
ligger normalt på mellom 4 og 6 trenere på hver trening.
Vi har også 2 foreldrekontakter. Disse har ansvar for det
sosiale rundt laget, økonomi og klubbkvelder.
Ja.
Per i dag ser vi ikke behov for å rekruttere flere foreldre
til faste roller. Men vi foresøker løpende å engasjere
foreldregruppen (stille på trening, dugnader etc.).
1 trener har modul 1 til C-kurs og 1 trener har modul 2 til
C-kurs.
1 trener er påmeldt på modul 3 & 4 til C-kurs i januar og
februar 2015.

SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?

Det er ikke seriespill for G05
I/A
I/A

CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?

Malvik Cup (juni), Levanger Cup (august) og Sjampions Lig
(inneturnering Stjørdal i oktober). I tillegg har vi deltatt
på 8 klubbkvelder
Dette er vårt andre år på Levanger Cup og
tilbakemeldingen fra trenere og foreldre er bra. Vi likte
også bra konseptet på Sjampions Lig. Malvik Cup er OK
og dessuten støtte til naboklubb.
Sportslig har vi hatt en bra sesong. HIL er sportslig på
høyde med de andre klubbene vi har møtt. Vi merker
effektet av at guttene trener 2 ganger i uken, i tillegg til
at mange av guttene med på FotballPluss.
Videre opplever vi at HIL sine lag opptrer innenfor de
retninglinjer og Fair Play regler som gjelder for
barnefortballen.

Resultat for de eldste lagene?

I/A

ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?

Kr. 1.400
Kr. 30.000
Økonomien til laget har forbedret seg vesentlig gjennom
2014 sesongen. Vi har gjennomført 2 klubbkvelder og 3
dugnader.
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Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?

Klubbkveldene er ventet å være lagets
hovedinntektskilde også i 2015 sesongen. Videre
arbeider vi med å få inn noen dugnader.
I/A

SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?

Ca. 8 gutter deltok på RBK skolen i sommerferien. Ca. 3
deltok på Tine Trondheims Ørn sin fotballskole i august.
2 skal delta på Bent Skammelsrud skolen i november.
0
Nei. Vurderes som litt for tidlig for G05.

SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?

Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?

Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?

Vi har i 2014 ikke hatt noe organisert samarbeid med
andre lag.
Har dog hatt noen sosiale arrangementer sammen med
J05.
Bra
Reaksjoner hos foreldre og spillere. Viktig å forklare
hvorfor vi gjør dette og hva som er målet.
Spilleren skal alltid være i fokus.
Differensiering – alle får anledning til å spille med de som
er på samme nivå, bedre nivå og lavere nivå.
Lag med få spillere kan melde på flere lag og låne spillere
fra lavere årsklasser.
I/A for G05 i 2014. Normalt kan man oppleve reaksjoner
blant foreldrene. Spillere kan også oppleve
forskjellsbehandling. Dersom vi gjør dette riktig bør det
ikke være noen ulemper.

PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?

Vi planlegger å trene en dag i uken fra februar og ut
våren 2015.
Ingen
Vi planlegger et mer organisert samarbeid med G04 i
sesongen 2015. Tanken er å kunne gi de som er kommet
lengst i gruppen noe å strekke seg etter.
Regner med at vi kopierer 2014, dvs. vi stiller på
Leveranger Cup, Malvik Cup og Sjampions Lig.
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Er det planlagt sosial samlinger?

Sommeravslutning og sesongavslutning.

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?

Oppstartmøte med nye kull er bra, men det er også viktig
å huske å følge opp etter oppstartmøtet. Litt starthjelp fra
erfarne trenere/ ledere/foreldre/styremedlemmer er bra.
Savner ellers oppfølging av trenerkoordinator eller
lignende opp mot trenergruppen etter oppstart. Det er
viktig at klubben setter sitt preg på alle nye
treningsgrupper som kommer inn i systemet. Bare da
klarer man å få til en enhetlig filosofi i klubben. I HIL så
gjør vi det slik….
Trenerkvelder/samlinger bør prioriteres. Dette er en
viktig arena for implementering av sportsplan, faglig
påfyll og erfaringsutveksling. Spesielt viktig for ferske
trenere.
Rapportering av regnskapstall til lagene bør bli bedre.
Dette gjelder spesielt om man ønsker at alle bankkontoer
som ligger utenfor HIL Fotball systemet skal avvikles.

Hva synes du klubben er god på?

ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?
AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?

Oppstartmøte med nye kull er bra.
Tilbud om trenerkurs er bra.
Bra med informasjon til ledere/trenerer.
Vi klarte å arrangere fotballskole for første gang på
mange år 

2014
G8/G06
43
46
Positivt miljø som flere ønsker seg til
Mange bra trenere – morsomt for barna

2 treninger i uken fra april til okt
Kjøpt inn utstyr for trening av koordinasjon og spenst
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Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?
LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn mot
laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?
SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?
CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom

Sommeravslutning

12
Ja
De melder seg frivillig og foreldrene trives i miljøet rundt
laget
4 av 8
4 trenere tok første delkurs i C-lisens i år

6-8 lag på turneringer og klubbkvelder

Skandiacup, Burger King Minicup og Malvik Senter Cup
Veldig positiv. Guttene trivdes.

10.000,23.000,- (venter faktura på 7-8.000,-)
Bra

Flertallet deltok på HIL Fotballskole og ca 10 stk på Ørn
og RBK
Ikke aktuelt
Nei

Ikke startet et formelt samarbeid med andre lag enda.
Har hatt en trening i uken sammen med G2005 på
slutten av sesongen.
Fungerer bra.
At alle fortsatt får utfordringer på sitt nivå slik at de
fortsatt opplever mestring.
Begge deler.
Guttene og trenerne blir bedre kjent med hverandre på
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årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

tvers av årsklassene. Guttene får nye utfordringer, og
trenerne utveksler erfaringer.
Ingen p.t.

Trener ikke i vinter, men har en økt sammen med G2005
på Sveberg så lenge forholdene er ok
Trenersamling – evaluering av sesongen for forberedelse
til neste sesong
Ingen
Ikke bestemt enda
Planlegger samling i forbindelse med avslutning av både
vår- og høstsesongen

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

Ser frem til å få på plass en sportsplan for barnefotballen
med klare retningslinjer og gode tips.
Bør bli flinkere på rollebeskrivelser og fordeling av ansvar
mellom de som har verv i klubben.
Alt i alt en velfungerende klubb som gir har en god
plattform for videre forbedring.

ÅRSRAPPORT
LAG

2014
G07

ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?

32
31
En som fant ut at fotball ikke var noe for han.

AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

1 gang pr uke
Arrangerte VM turnering med kveldsmat og utdeling av
premie i etterkant

35

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn
mot laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?

6 trener (2 av oss er også lagledere), en
økonomiansvarlig, 3 sosialansvarlige
Vi tenker å starte med en komite som er
klubbkveldansvarlig. Også kjenner undertegnede på at
det skulle vært en foreldrekontakt
Har hatt det som tema på foreldremøtet. Har snakket
med foreldrene individuelt og oppfordret på facebook
gruppa vår
2 stykk som har startet trenerkurs i høst

Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?
SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?
CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?

Levangercup og Burger king cup
Positivt. Stor stas for gutta og få spilt kamper med
Hommelviktrøya og ikke minst motta pokal til slutt. God
stemning tross en del tap (spesielt Burger King cup)

0,Vi har samlet inn penger i forkant av de to cupene. Har
ellers ikke hat noen dugnader eller lignende. Så
økonomien nå er vel nær 0,-

Mange som deltok på Hommelvik fotballskole før vi
startet opp.

SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
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Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

I utgangspunktet ingen. Fikk nå tilbud om trening i
Abrahallen tre ganger over jul. Og det vil vi selvfølgelig

Har ikke planlagt det enda
Har ikke planlagt noe enda

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:

Kunne tenkt meg et fotballtilbud fra de er fem/seks!
Kvalitet
oppstart av nye lag,
inkludering,
Seriøsitet
Informasjon til lagledere

2014
J16 (J98 og J99)

32
20
Mistet 97 jentene, skader på håndballspillere, enkelte
har prioriter andre idretter og aktiviteter, samt naturlig
frafall.
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Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?

AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn mot
laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?
SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?
CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?

ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?

Det ble stilt krav på treninger, 97 jentene følte seg for
gamle til å trene med 2000 jenter. Skader på
håndballspiller pga for stor ensidig belastning.
Storsatsning på håndball og mange har prioritert
håndball.

Tre pr uke, samt basis økter i Sveberghallen
Extra økter med hurtighet, spenst og ut holdig. Kamper
mot god motstand
Kveldsmat, sosialt på cuper, Kick off, Fjelltur på
Gammelvollstoggo

6 stk
Ja
Foreldremøter og engasjement på dugnader
2
0

2 11èr lag (historisk i Hommelvik)
1 divisjon og 2 divisjon
Nr 7 i 1 div. Nr 2 i 2 divisjon

B Langseth cup, Selbu, Skandia cup, Danacup, Hamkam
Talentcup, Malvik cup og Flatås julecup
Mye positivt og sosialt. Alle har fått rikelig med spilletid
og det er greit å være mange da det blir slitasje utover
cupene.
Nr 1 i B langseth cup, 8 dels finale A sluttspill Skandiacup,
16 delsfinale i A sluttspill Danacup, finalevinner B
sluttspill i Hamkam Talentcup. Utslått i innledende runde
i Malvik cupen (var satt opp med Verdal og Nardo og kun
de to beste gikk videre)

20000
- Kr 10000
Vi har brukt mye penger i år. Lagene splittes nå da 98 går
over til egen konto.
Vi bruker kiosk dugnad og julekalendersalg til å dekke
minus på j16 kontoen. Samt ekstra innbetaling av
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egenandeler.
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?

SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

0
3
Vi forsøker å ha gode treninger og kamper på høyest
mulig nivå i vår klasse. Har dialog med Ørn og krets.
Treningssamarbeid med Ørn for enkelt spillere på
vinteren.

Har hatt med j00. Både trening og kampsamarbeid
ja
kommunikasjon
Begge deler er viktige
Får meldt på riktig antall lag, får riktig utfordring for
spillere.
ingen

3 treninger, samt basis. Noen innendørs treninger vil
komme.
Treningskamper, kveldsmat, treningssamling i
vinterferien og innendørs cuper
Opp til junior og ned til j01
B Langseth cup i Selbu, Malvik cup, Skandiacup, Flatås
jule cup, Danacup/ Norwaycup
I Forbindelse med cuper, kveldsmat, treningssamling og
Gammelvollstoggo

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?
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ÅRSRAPPORT
LAG

ÅRSRAPPORT
LAG

2014
J14/J00

2014
Jenter 14 (00)

ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen
skyldes?

10
8
Sykdom, annen idrett.
Langtidssykdom/ Interesse og lite engasjerte
foreldre

AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger?
Hvilken?

Tilbud om tre treninger i uka
Løpeøkter, extra skadefritrening i uka.
Hurtighetstreninger.
Meråker, Kveldsmat, Kick Off..

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget?
(Trenere, lagleder, økonomi, dugnad,
foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?

Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra
foreldre inn mot laget?
Hvor mange av trener og lagledere har
trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel
neste år?

4

Vi har slitt litt med engasjementet rundt laget,
men er nå under j16 og vi får gitt de et bra
opplegg. Er godt organisert nå.
Foreldremøte og prøver med det å skape
engasjement.

2
0

SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?

Ett lag i 7èrserien
3 plass

CUPER:
40

Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse
cupene?
Resultat for de eldste lagene?

Ingen

ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets
start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak
planlegges for å øke inntektene?

4000,0
Dårlig

SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK
eller kretssamlinger? 1 spiller har deltatt i
2014
Har laget en plan for spillerutvikling?

0
2

To spillere inn på Ørn Akademi i vinter, samt at
det jobbes mot krets for å få inn en av spillerne

SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva
gikk samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en
samarbeider mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når
en samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet
mellom årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide
mellom årsklassene?

Har i 2014 blitt en del av jenter 16. spillere har
fått spilt kamper på j16. Har lånt 01 jenter til
kamper
Ja det har fungert godt.
kommunikasjon
Både spiller og lag
Enklere å få meldt på riktig antall lag i klubben,
samt en blir kjent med trenere og spillere både
opp og ned. Spillere får mer riktig utfordringer.
Har ikke opplevd noen ulemper.

PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom
vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser
planlegger ditt lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?

Planlegger tre treninger, samt basisøkter.
Innendørs cuper, treningssamling i vinterferien,
og treningskamper
Jenter junior. Vi skal ha et møte med j01 før vi
melder på lag.
Malvik cup, Flatås julecup, B Langseth cup i
Selbu, Danacup/ Norway cup
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Er det planlagt sosial samlinger?

Kveldsmat, Cuper, Gammelvollstoggo mm

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre
på, og har du forslag til hvordan vi skal bli
bedre på disse punktene?
Hva synes du klubben er god på?

ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?

AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført pr uke?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?

Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn mot
laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?

2014
J14/J00

17
13
2 har flyttet, 3 prioriteter andre idretter og har nok med
de.
I hovedsak at de prioriterer andre idretter og føler det
blir for liten tid å spille fotball.

2
Fellestreninger med J99/J98. Treningssamling i Meråker
Alpint tur til Oppdal, kveldsmat i klubbhuset, pizza på
homla.

En lagledere er på plass, 2-3 trenere på fotball, 2 som
har trent basis med de i vinter. En økonomi.
Vi skulle gjerne hatt med flere rundt laget, men det har
vært vanskelig og organisert opp laget etter modellen
klubben ønsker. Mange prioriterer andre oppgaver og
har ikke tid i foreldregruppen J00.
Det har vært prøvd i mange år, men vi har nå gitt opp å
rekrutter blant foreldregruppen. Vi ser eksternt og så
samarbeider vi mot J16.
2 – komplett C-lisens kurs
Begge trenere fullførte hele C-lisens kurset
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SERIEN (Kun for de som spiller serie)
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?

CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?

Resultat for de eldste lagene?

ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilke tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?

Hadde 2 på våren, kun ett på høsten
2. Div
1 og 2. plass vår (Opprykk men trakk laget på høsten og
spilte 2. div 3. plass da)

Storsjøcup, Trond jentecup, Jenteligaen Tr. ørn
• Storsjøcup er en flott opplevelse for jenter og
foreldre og en veldig sosial cup.
• Trond Cup var veldig godt organisert og flott
med en rendyrket jentecup.
• Jenteligaen var i utg. pkt et bra tiltak, med
tidspunkt søndags morgen gjorde de vanskelig å
få nok spillere
Kvartfinale A sluttspill i Storsjøcupen
Nr. 5 i Trond jentecup

15 000,12 000,Helt OK

Ingen
4 har vært på TFK fotballskole, 1 har vært på
kretssamlinger, mens 2 har vært med på Ørn akademiet
Ingen spesielle planer

J99. Felles treninger. Lån av spiller til cup begge veier.
Hospitering på trening.
J16 felles samling, lån av spiller opp til J16
Har fungert utmerket og vært til stor hjlpe i og med at vi
er en liten gruppe.
Ha en god dialog og fokusere på felles nytte og ikke kun
lagets egen nytte av et samarbeid.
Spillerne har vært i fokus fra vår side.
Bedre treninger, bryte ned barriere mellom årsklassene,
lære av hverandre, sosialt. Flere resurspersoner å spille
på.
Ingen spesielle. Kan oppstå uenigheter på hvem som skal
hospitere på enkeltspillere.
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PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

4 – 3 fotballtreninger + 1 basis
Meråkersamling for jente ungdomsfotball
J16 og kanskje J13
Storsjøcup, Malvikcup, Trond Cup. Langseth Cup
Ikke foreløpig

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

På trenerutvikling og sportslig ledelse. Bli ende bedre på
klubbstyring.
Ansette trenereutvikler, blir med i det nye
kvalitetsprosjektet til NFF.
God økonomistyring, fantastisk baneforhold, godt
organisert i forhold til sammenliknbare klubber, god på
Fair Play og felles cupsatsninger. Oppstart av nye lag.
Fotball SFO.

ÅRSRAPPORT
LAG

2014
J13/J01

ÅRSRAPPORT
LAG

2014
J12/J02

ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?

22
24
Godt miljø?
Godt miljø?

AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til

2 dager i uken (1 dag fra januar til mars)
Deltagelse på Fotball Xtra treninger, Hommelvik
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sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn mot
laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?
SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?
CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?

SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?

fotballskole, Trondheims Ørn akademiet
Kun deltagelse på cup og høstavslutning med foreldre og
søsken.

5 stk., 2 lagledere og 3 trenere
Skulle gjerne hatt 1 -2 ekstra trenere (assistenter) siden
vi har en så stor gruppe, det blir tidvis høy belastning på
trenere og lagledere
Har diskutert det på foreldre møter i vår og høst, samt
oppfordring til engasjement på mailer (og litt
lobbyvirksomhet)
1 trener har C-kurs

2 lag
N/A
N/A

Bergstadcupen / Jentecupen
Bergstadcupen var en dårlig opplevelse siste året.
Jentecupen begynner å tape seg med antall forskjellige
lag som deltar.

Kr 9 266,Kr 8 718,God

8 stk. deltok på HILs fotballskole
2 har vært på tiltak med Ørn, vi har engasjert oss i Klubb
BDO for neste års J13
Nei, det er ikke utviklet så langt bortsett fra deltagelse
på klubb BDO for neste års J13

Har ikke samarbeidet med andre lag, da vi har mer enn
nok med våre egne spillere så langt.
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Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

2 ganger pr. uke (muligens 1 gang tidlig på vinter)
Informasjon om deltagelse på Basistreninger, evt. andre
fysiske fellesøkter. Klubb BDO 3 treninger og kamper for
aktuelle spillere.
Ikke diskutert.
Storsjøcup hvis nok påmeldte, ellers ingen spikret.
Planer om samling på Rypetoppen, kveldsmat etter noen
treninger

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?
AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?

2014
J11/J03
14
16
De forteller at de har det artig
Jungeltelegrafen

Ca 2 pr. uke fra april. Ikke trening i ferier
Deltatt på jentecupen og Levangercupen
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Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn
mot laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?
SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?
CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?

SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?

SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?

Sosiale tilstelninger, 2 stk. Jentene skal bli trygge på
hverandre

Vi er tre trenere, har en økonomiansvarlig, en
dugandsansvarlig, en som er ansvarlig for
medlemmsnett. Lagleder har det sportslige ansvaret og
et koordinasjonsansvar
JA
Foreldre stiller godt opp for jentene
1 har kurs fra 1993. Vi har tatt opp det med kurs, men pr. nå har ikke tiden strukket til.
Kurs vurderes

Serie med Stjørdalslag, pluss Åsen. 9 lag i serien

Levangercup og jentecup
Jentecupen bidro til bevissthet på at vi trenger å trene på
det å behandle ballen raskere.

Vet ikke.
Vet ikke
God, vært gjennomført en stor dugnad

Det er 2 eller flere som er påmeldt fotballskolen til
Skammelsrud
0
Nei. Men vi har klare tanker på hva jentene må trene på.
Det er å lære seg å behandle ballen raskere.

Vi har ikke samarbeidet med andre lag.
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Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?

PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

Starter opp når håndballen avsluttes. Kanskje noe før.
Vi vil se på mulighetene til å delta på Malvikcupen
Planer for 2015 er ikke klar
Storsjøcupen, Jentecupen
Nei

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

Felles utstyr ved Mersalgarena, kjegler, hinder osv
Jeg tenker Hommelvik er god på å ønske å sette spillerne
i fokus, men det kan godt fortelles enda mer. Spillerens
utvikling i fokus betyr også at vi må bli bedre på
hospitering mellom aldersklassene. Visjon og muligheter
for kurs er veldig bra.

ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?
AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?

2014
J10/J04

16
16

1 Pr uke før ferien, 2 pr uke etter ferien
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Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?
LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn mot
laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?

Nei
Sommeravslutning

5
Ja
Har ikke hatt noen tiltak
3
1 trenerkurs

SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?
CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?
Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom

Sjampions lig

Ca23000
Ca30000
God

10
Få flere til å delta på fotball +

J05. 05 jenter har bidratt når vi har vært lite spillere på
klubbkveld
Bra.
Laget
Klarer å stille lag
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årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

På dette stadiet ,ingen

Gang pr uke
J03 og J05
Sesong avslutning i Pirbadet

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?
AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?

Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

2014
J9/J05

21
23
Venninner
Godt samhold og miljø og at vi har det artig på trening.

2 treninger i uka hvorav den ene har vært frivillig.
Vi har hatt noen alternative økter i løpet av sesongen;
løping rundt Stavsjøen, friidrett og styrke
(stabiliseringsmusklatur).
Mange av jentene deltok på Trondheims-Ørn sin
fotballskole.
• Vi har hatt avslutning av vårsesongen med grilling og
fotballkamp mot G05 Midtsandtangen.
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•
•
•
•
•

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn
mot laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?
SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?
CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?

Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?

Avslutning av sesongen 2014 med discoparty med
G05 i Grendahuset på Sveberg.
Spontane badeturer på Stavsjøen etter treninger.
Felles kveldsmat og barnevakt hos Stensaas mens
foreldrene var på dugnad.
Kombinert trening og kveldsmat ved Stavsjøen –
løping rundt vannet med innlagte aktiviteter som ble
avsluttet med kveldsmat i gapahuken.
Jentene stilte også som maskotter under cupfinalen
for J19 mellom Ørn og Stabæk i høst.

6 trenere, 1 lagleder og 1 arrangementshjelper.
Ja
Alle får tilbud om å bli med i trenerteamet når vi har
foreldremøte hver vår. Dette tilbudet står åpent hele
året Iom at vi har 6 trenere har ikke behovet for aktiv
rekruttering vært nødvendig.
4 har trenerkurs i større eller mindre grad. 1 påstarter
kurs nå i høst.
1 påstarter kurs nå i høst. 1 tar siste del av c-kurset.

Vi har stilt 3-4 lag per klubbkveld

Malvikcup
Scandiacup
Jentecup Trond
Og så skal vi delta på Malvikcupen i Abrahallen i
november.
Malvikcupen i juni har vi deltatt på i 3 år nå. Helt ok cup
sånn arrangementvis, men stort sett lag fra Malvik og
Hommelvik. Kjedelig å møte lagvenninnene i kamp!
Scandiacupen var vi også med på i fjor. Kjempeartig cup
med store flotte baner, mange nye lag å spille mot
(bylag) og fantastisk ramme. Litt dyrt!
Jentecupen var også tredje året vi deltok på. Godt
organisert, mange klubber som deltar, flott anlegg på
Rosenborgbanen og så er det bare jentelag. Jentene i
fokus!!
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Resultat for de eldste lagene?
ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?
Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?
Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?

SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?

Malvikcupen i Abra har vi aldri vært med på, men
storgleder oss til å spille inne i Abrahallen

1300,1300,Bra

Vi hadde med 9 spillere på Ørn sin fotballskole og 1
spiller på RBK sin.
Ikke foreløpig, men etter hvert så vil vi ha dat. Litt små
enda.

Vi har i år samarbeidet en del med J04. Samarbeidet har
gått på å kjøre en del felles treninger, spilt
treningskamper mot hverandre samt at noen av våre
spillere har deltatt på klubbkvelder med J04.
Vi har også samarbeidet noe med G05, men da stort sett
på det sosiale planet.

Hvordan har dette fungert?

Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?

J06 har vi også hatt et slags samarbeid med, men det har
gått på hospitering av et par spillere der som trenger litt
mer utfordring enn hva de får på eget lag.
Samarbeidet med J04 har fungert bra, men vi ser
potensialet til å utnytte det enda mer. Vi planla i forkant
av sesongen å få banetid samtidig, noe vi fikk. Hadde vi
vært flinkere å planlegge innhold i øktene også så hadde
det vært lettere å gjennomføre intensjonen.
Flere ting egentlig. Ulik treningskultur, større gruppe så
«våre» spillere merker at egne trenere får mindre tid til
hver enkelt spiller, flere trenere som alle gjør ting på
ulike måter…..
Begge deler, det ene utelukker ikke det andre; det
kommer helt an på hvordan man rigger seg. Vi har hatt
størst fokus på laget, og så har enkeltspilleren fått
utfordringer gjennom det.
Større miljø, jentene og trenerne blir bedre kjent på tvers
av lagene. Enklere for J04 å spørre om lån av J05-jenter
til kamp. Konkurranseinstinktene vekkes mer når jentene
møter hverandre i dueller på trening (stafetter, kamper,
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Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

ulike øvelser…).
Kan ikke se noen klare ulemper egentlig. Det kommer an
på hvordan man legger opp samarbeidet.

1 økt fra vinterferien
Vi kommer til å ha noen økter i vinter som kanskje ikke
trenger å være fotball. Det viktigste med disse møtene er
å ivareta det sosiale aspektet.
Vi tenker å jobbe videre med det samarbeidet vi har
startet på med J04. Tenker at det er en naturlig gruppe å
jobbe sammen med.
Vi har ikke kommet så langt i planleggingen enda, men vi
kommer trolig til å se etter en cup utenbys med
overnatting.
Vi har ikke kommet så langt som å utarbeide konkrete
planer, men vi tenker som sagt å kjøre noen alternative
treningsøkter i vinter hvor det sosiale er viktigst. Vi
kommer til å arrangere en «kick off» for jentene før
sesongstart hvor vi trener først og avslutter med mat og
spillermøte.
Ellers blir det avslutning av vårsesongen i juni og
sesongen i oktober(?).
Ut over det er det ikke noe som er planlagt enda.

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?

Hospitering mellom årsklassene: tenker at
trenerforumene er en viktig arena her. Må settes av tid i
disse møtene til at trenere kan sette seg sammen å
diskutere aktuelle spillere.

Hva synes du klubben er god på?

Det aller meste! Det jobbes utrolig godt i denne klubben,
og det synes jeg vi skal være stolte av

EVENTUELT:
Vi som er trenere på J05 har et sterkt ønske om at det blir kjøpt inn småmål (3mot3-mål). Vi har i hele år trent på
midten av storbanen på Øya, stort sett uten et eneste mål. Jeg snakker av erfaring når jeg sier at det er IKKE artig å
score mål mellom to kjegler Jeg vet at noen lag har gått til innkjøp av slike mål selv, men jeg mener at det er lite
økonomisk om alle lagene i HIL må gjøre det i stedet for at klubben kjøper 12 stk som alle kan bruke. 12 mål, da
har du til 2 samtidige matcher per tredjedel på storbanen på Øya.
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ÅRSRAPPORT
LAG
ANTALL SPILLERE:
Antall spillere ved årets start:
Antall spillere ved årets slutt:
Årsak til tilgang/avgang:
Hva tror du denne tilgangen/avgangen skyldes?

AKTIVITET:
Hvor mange treninger er gjennomført?
Er det gjennomført andre aktiviteter knyttet til
sportslig utvikling?
Er det gjennomført sosial samlinger? Hvilken?

LAGLEDELSE:
Hvor mange er med og organisere laget? (Trenere,
lagleder, økonomi, dugnad, foreldrekontakter.....)
Føler du at laget er tilstrekkelig organisert?
Hva gjøres for å øke rekrutteringen fra foreldre inn
mot laget?
Hvor mange av trener og lagledere har trenerkurs?
Hva er gjennomført av kurs i år/ først halvdel neste år?
SERIEN:
Hvor mange lag?
Hvilke divisjon?
Plassering (ungdomsfotball)?
CUPER:
Hvilke cuper har laget deltatt på?

2014
J07

16-17
25
Flere som fant ut etter hvert at fotball hadde startet for
2007-jentene.
Litt spesielt første sesong, jentene er litt til og fra, de
prøver fotball for første gang.

Ca 22 treninger – 1 gang pr uke.
Vi arrangerte selv en mini-klubbkveld.
Vi hadde en fin sesongavslutning med disco i Klubbhuset.
23 stk jenter møtte opp, og det var god stemning.

2 lagledere, 1 foreldrekontakt, 4 trenere.
Nei, vi må ha inn flere foreldrekontakter.
Vi sender ut en mail før neste sesong der vi informerer
om at vi trenger flere foreldre på banen, og at vi tar et
foreldremøte før oppstart.
Én
Ingenting

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Resultat for de eldste lagene?

Levangercupen, i tillegg til en egen-arrangert «klubbkveld» en søndag i september.
Sosialt for jentene, og godt engasjement blant
foreldrene. Viktig at det blir sendt ut godt med
informasjon i forkant, i tillegg til god planlegging.
Ikke aktuelt

ØKONOMI:
Hva hadde laget på lagskontoen ved årets start?

0 pga første sesong

Hvilke erfaring gjorde du deg av disse cupene?
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Hva er status ved 3. kvartalsrapport?
Hvordan vil du beskrive lagets økonomi?
Om lagskonto er i minus. Hvilken tiltak planlegges for å
øke inntektene?
SPILLERUTVIKLING:
Hvor mange har deltatt på fotballskoler?

Hvor mange har vært på tiltak på Ørn, RBK eller
kretssamlinger?
Har laget en plan for spillerutvikling?
SAMARBEID MED ANDRE LAG:
Hvilke lag er det samarbeidet med og hva gikk
samarbeidet ut på?
Hvordan har dette fungert?
Hva bør være oppmerksom på når en samarbeider
mellom lag?
Er det spilleren eller laget som er i fokus når en
samarbeider?
Hvilke fordeler oppnår en ved samarbeidet mellom
årsklassene?
Hvilke ulemper opplever en ved å samarbeide mellom
årsklassene?
PLANER NESTE ÅR:
Hvor ofte planlegger en å trene i vinter?
Hvilke andre aktiviteter planlegges gjennom vinteren?
Hvilke samarbeid med andre årsklasser planlegger ditt
lag for seg neste år?
Hvilke cuper er planlagt for neste år?
Er det planlagt sosial samlinger?

1350 + ca 2000 i egen lag-kasse.
I oppstartsfase – ok.
Ikke aktuelt

Veldig mange av jentene på laget var med på
fotballskolen som var i regi av Hommelvik IL før
sesongstart. Dette var et fint første møte med fotball for
jentene.
Ingen
Tidlig ennå…

Vi inviterte noen lag til vår «klubb-kveld» i september.
Vikhammeråsen, Saksvik, Charlottenlund.
Det gikk fint.

Vi starter opp igjen i april
Ingenting – pga det er greit med fotballpause når det er
håndball for de minste.
Foreløpig satser vi på å gjenta Levangercupen i august,
og en cup på vår-parten.
Ønsker å få til mer sosialt for jentene gjennom sesongen,
som kveldsmat, sesongavslutning, bowling etc.

KLUBBEN:
Hvilke punkter synes du klubben bør bli bedre på, og
har du forslag til hvordan vi skal bli bedre på disse
punktene?
Hva synes du klubben er god på?

Info vedr. Malvik senter-cup, og markører til trenerkurs
bør sendes ut tidligere for å få påmeldinger.
Vi er veldig fornøyd med utdeling av utstyr som
spillertrøye, zip etc. Dette ordnet seg på kort varsel, og
alle jentene stilte i komplett utstyr før vår første cup –
noe vi ser på som viktig for lagsfølelsen 
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5. Innkomne forslag
Ingen
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6. Valg årsmøte HIL fotball 30.11.2011
Styret

2014

Periode

2015

Leder

Jan Atle Øyen

2 år

Nestleder

Ola Morten Fuglem

2 år

Sekretær

Marit Evenshaug.

2 år

Fairplay/Miljø

Hans Olav Næss

1 år

Sportslig Leder

Tone Grydeland

1 år

Tone Grydeland

Leder

Jan Tore Kringhaug

1 år

Jan Tore Kringhaug

Styremedlem

Bjørn Åge Einvik

1 år

Bjørn Åge Einvik

Økonomileder

Roger Brendslet

1 år

Roger Brandslet

Tone Grydeland

1 år

Tone Grydeland

Kent Omenås

1 år

Kent Omenås

2år

Kjersti S. Krogstad

Petter Solgård

1 år

Petter Solgård

Morten Richardsen)

1 år

Morten Richardsen

Olav Bjørnås

2 år

Olav Bjørnås

Svein Arild Resell

1 år

Svein Arild Resell

Marit Moen

1 år

Marit Moen

1 år

Christer Halseth

Jon Håvard Hansen

Sportslig Utvalg
Leder
Utdanningskontakt

Valgkomite

Roger Fillingsnes

1 år

Thomas Fossen

1 år

Thomas Fossen

Roger Fillingsnes

2 år

Niklas Varstrøm

2 år

Eva Gussiås

Kjersti Krogstad

1 år

Kjersti Krogstad

Leder

Jan Tore Kringhaug

1 år

Jan Tore Kringhaug

Traktor/bane

Geir Rødde

1 år

Geir Rødde

1 år

Trond Lundberg

1 år

Oddvar Lundberg

2 år

Tarjei Moum

2 år
2 år

Brynjar Svarstad
Geir Rødde

Alle på banen
Anleggskomite

Brøyting
Brøyting

Tore Børseth

Media ansvarlig
Dommerkontakt
Fiks

Brynjar Svarstad
Geir Rødde
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Vedlegg 1 Senior/junior Fotball
Innledning
Fotballstyret satte ned en arbeidsgruppe for å utrede og anbefale en modell m/målsetting for junior og senior
fotball i Hil i 2 - 3 årsperspektiv.
Gruppa har som oppgave både å se på damer og herrer. I tillegg til denne gruppa har det parallelt jobbet tre
personer som har sett på organisasjonsmodeller og fått på plass praktiske ting, som trener, trenerfasiliteter mm,
for juniordamene. Mye av det gruppa har jobbet med har derfor vært knyttet mot klubbutvikling, og forhold
knyttet mot junior og senior herrer.
Tremannsgruppa som ar jobbet spesifikt med damefotballen har leget et eget notat.
Forutsetningene endret seg underveis for gruppa. Gruppa så som sin arbeidsoppgave å rykke opp ila en 3
årsperiode til 4. divisjon. Når arbeidet startet hadde HIL rykket ned i 6. divisjon. Dette gjorde at vi måtte rykke opp
2 divisjoner på 3 år for å klare målet. Gruppa jobbet hardt for å se på muligheten til å rykke opp til 4. divisjon ila 3
år. Dette notatet bærer preg av dette. HIL har fått beskjed fra kretsen at de spiller i 5. divisjon i 2015, og betyr at vi
har 3 år for å nå målet.
På slutten av notatet har gruppa berørt barneidretten i stort omfang, det er der vi legger grunnlaget for at vi skal få
seniorspillere som har et høyt ferdighetsnivå i framtiden, og har sammenheng for det gruppa arbeider med, riktig
nok ikke bare i et 3 årsperspektiv, men også i årene som kommer etter dette.
MÅL (forslag):
• 2 x A-lag senior herrer (et «miljølag», og et satsingslag med 3-4 treninger i uken).
• 2 x Juniorlag G-19, med et differensiert treningstilbud (spillere som satser vs «sommerspillere»).
• 1 x Junior J-19 (jobbe langsiktig med å etablere et damelag).
I kulepunkt 1 er det konkretisert et mål om å ha et lag i 4. div ila 3 år.
Hvorfor 4. divisjon?
• Et 4. divisjonslag må også sees på som en utviklingsarena til de beste G16 og G19 spillere. Det er også
viktig at de minste kan se opp mot et seniorlag.
• Antall innbyggere i nedslagsfeltet til Hommelvik er stadig økende, gruppa mener derfor at det HIL bør ha
et eget lag i 4. divisjon.

Når idrettslaget arbeider for å få to lag i junior og senior får vi to ulike utfordringen med å tilfredsstille kravene til
det å ha et førstelag og et andrelag/miljølag. Det kreves mye mer av spillere og støtteapparat til et førstelag, som
ønsker å prestere, framfor et lag som ikke har fokus på resultat og prestasjoner. Mye av innspillene under er rettet
mot de som ønsker å prestere, dette gjelder for seniorspillere, og helt ned til de yngste årsklassene.
Det understrekes at vi er en breddeklubb, og at vi må tilrettelegge for å få tilbud til de som ikke ønsker å trene 3-4
ganger pr uke.
Det er i arbeidsperioden gjort følgende:
• Møte med Hommelviktrener i 2014, Terje Krogstad og kaptein i 2014, Johan Møller
• Samtaler med enkeltspillere
• Informasjon om gruppas arbeid i spillermøte for senior
• Informasjon om gruppas arbeid i spillermøte for junior
• Informasjon om gruppas arbeid i spillermøte for G16 (G99)
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•
•
•
•
•
•
•

Samtaler med trenerkandidater. Først for å kartlegge hvem som er aktuell for 2015, før 2014 sesongen var
slutt.
Samtaler med trenerkandidater. For å se om vedkommende kan gjøre en grei jobb for HIL.
Samtale med Roar Vikvang
Møte med Stjørdals Blink
Møter med Malvik (jenter)
1-2 møter i gruppa hver uke. Ellers stor aktivitet pr telefon, sms og e-post
Tremanns gruppa for jenter har hatt flere møter

Momenter vedrørende spillergruppa hvis vi skal komme opp til 4. divisjon. Dette er innspill i gjennom møtene
nevnt over, og kommer fra trener(e), spillere samt gruppas egene vurderinger.
• Vi bør ha en tropp på minst 20 treningsvillige spillere
• De beste juniorene bør spille til senior
• Seniorspill er langt mere fysisk, så vi har behov for seniorspillere, 5 – 10 treningsvillige seniorspillere bør
bli med
• Trener må på plass (jobben er allerede startet)
• Bør trene 3 – 4 ganger pr uke
• Det jobbes med treningsleir, det er ingen betingelse å delta, det er et tilbud.
• De juniorene som spilte i årets sesong, holdt mål til 5. div
• Oppmøte i god tid før trening, og presist på feltet når treningen starter
• Ønskelig med innendørs trening i deler av vinteren (Abrahallen)
• Kom i gang i god tid før jul
Gruppa oppsummerer
• Vi må trene som et 4. divisjonslag dvs. opp mot 4 ganger pr uke
• Trener og støtteapparatet må holde 4. divisjonsnivå.
• Dette må søkes å være et utviklende nivå der trener og støtteapparatet utvikler hverandre. Dette bla med
evalueringer.
• Det må lages budsjett med inntekter og utgifter.
• Styret og sportslig utvalg må stå bak planene og budsjettene.
• Treningsfasilitetene må være på plass
• For å få til en brei treningsgruppe som ønsker å trene relativt mye, mener gruppa det er hensiktsmessig at
senior og junior er en treningsgruppe.
• Et miljølag i senior kan antakelig driftes selv (som Malvik gjør)
• Et 2. lag i junior bør ha oppfølging og kampleder.
Når gruppa var på spillermøtet til senior var det 16 seniorspillere til stede. På spillermøte for neste års juniorlag
(årsklassene 96, 97 , 98 og 2 G99 spillere) var det 25 juniorspillere. Spillerne fylte ut et skjema for at vi skulle få svar
på noen sentrale spørsmål. Blant det vi ønsket svar på var om det var en stor nok gruppe som ønsket å prøve å
starte veien til 4. divisjon. Det var også viktig å se om at det var tilstrekkelig juniorspillere som var interessert i å
spille på senior. Noen spillere fra både junior og senior var ikke til stede når møtene ble avholdt.
I tillegg så har gruppa hatt spillermøte med G16. Det er naturlig at noen av de beste G16 får trent og spilt kamper
med junior. Disse er ikke med i tallene under.
Av de spurte så var det så mange som 35 spillere som ønsket å trene 3 eller 4 ganger pr uke
Det var 16 juniorspillere som sa de ønsket å spille for senior. Det er grunn til å anta at flere av de som ikke ønsket å
spille på senior svarte nei pga. at de ikke mener de holdt et seniornivå rent ferdighetsmessig.
Praktisk talt alle juniorene ønsket å delta på treningsleir, og omtrent halvparten av seniorene ønsket det.
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Antall spillere på senior og juniortrening har variert de senere år. Spesielt i gjennom vinteren så har antall spillere
både i junior og senior vært lav. Så lav at det til tider er vanskelig å ha kvalitet på treningene. For å få på plass en
stor treningsgruppe mener vi det er mange fordeler med å slå sammen junior og senior i en treningsgruppe. Det er
håp om at vi skal kunne stille med 4 lag, målet er jo 2 junior og 2 seniorlag. For å prøve å ta vare på alle spillerne, er
det viktig med et stort støtteapparat. En treningsgruppe krever en hovedtrener, som bør være seniortrener og
seniorkampveileder. Det kreves i tillegg en kampveileder for junior. I tillegg mange støttefunksjoner.
Hommelvik har fått henvendelse fra kretsen om at vi kan spille i 5. divisjon i 2015. Vi har bekreftet at vi tar 5. div
plassen for senior. Vi har meldt opp et juniorlag til kvalifisering til 0. divisjon. 2. laget til senior og 2. laget til junior
blir eventuelt påmeldt etter at treningene er i full gang, så vi ser at det blir tilstrekkelig med spillere. I fjor hadde
junior to lag vår sesongen. Etter at flere reiste i militæret og en del på skole utenlands, hadde vi ikke grunnlag for å
stille 2 lag. Junior hadde et lag på høsten. Senior benyttet et stort antall spillere i 2014, 40 stk. Det er bra at så
mange ønsker å spille fotball, men vi må nok erkjenne at en del av disse spillerne holder et lavt aktivitetsnivå ila en
sesong. Det er lagt ned en imponerende innsats av trener og lagleder for å få på plass spillere til et helt lag i hele
2014! Vi har frist i midten av januar for å melde på lag, så bestemmelsen blir tatt før den tid.
I tillegg til det som trengs av støttefunksjoner ift det sportslige, bør det være personer som jobber med det sosiale
i laget, og synliggjøring av fotballaget. 2014 store høydepunkt for tilskuerne var muligens VIP billetter med
servering av karbonader. Slike tiltak ønsker vi velkommen også i årene som kommer! Poenget er ikke
karbonadene, men at vi har en del aktiviteter som engasjerer folk rundt om i bygda.
Allerede i oppkjøringen til neste år ønsker vi, i god Kvalitetsklubb stil, å evaluere det trenerteamet og
støtteapparatet gjør. Vi utvikler enkle modeller, som vi evaluerer på. Dette gjøres bla for å se om de
forberedelsene som vi gjør inn mot sesongen er etter de planene som er lagt. I tillegg har vi et ønske at både
treneren, støtteapparatet og klubben er litt bedre etter sesongen, enn før.
Tiltak som er nevnt så langt er stort sett rettet mot neste sesong. Men for dårligst å få til et stabilt 4. divisjonslag
på sikt, må vi ikke bare arbeide godt med senior og junior, vi må arbeide med de aldersbestemte årsklassene fra de
aller minste, og opp til de blir seniorspillere.
Vi må legge til rette for barn og unge som ønsker å trene 5-6 ganger pr uke, samtidig som vi må akseptere at
enkelte bare ønsker å trene 1-2 ganger pr uke
Vi må bedre samarbeidene med ulike idretter, dette for å øke den totale aktiviteten
Klarer vi å øke aktivitetsnivået generelt for barn?
Vi bør generere 12-14 spillere fra junior opp fra G16 hvert år.
Det bør settes ned en senior/juniorgruppe hvert år som starter arbeidet med å få på plass trener og støtteapparat
senest i august.
Senior /junior bør ha flere representanter i sportslig. Eventuelt en undergruppe.
Finne samarbeidsformer årsklassene imellom som utvikler både spillere, trenere og lagledere.
Finne samarbeidsformer årsklassene imellom som øker aktivitetsnivået til enkeltspillere.
Trenere bør/må ha tilstrekkelig trenerkurs
Det er klubben/sportslig utvalg som bør ansette trenere. Dette er begrunnes i at trenere må ha verdier og
egenskaper som er i tråd med klubbens strategier. Budsjett må på plass, med inntekt- og utgiftsside
Glem ikke sosiale aktiviteter! Gå i dialog med skole, for å tilpasse treningene til den aktiviteten spillerne har på
skolen. Dette gjelder spesielt spillere/elever som går på idrettsfag.
Utvikle Øya, Mersalg Arena, klubbhus til en livsnerve i Hommelvik. Dette for å bygge sosiale bånd, tilhørighet,
uformell møteplass. Kan vi få til et vertskap som kan servere kveldsmat fra klubbhuset?
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Skal det differensieres treningsavgift for seniorspillere som spiller på miljø og 1. lag? Vi har en jobb å gjøre å
synliggjøre kostnadene vi også har for en miljøspiller. Her er det kostnader for banevedlikehold på egen bane,
baneleie, dommer, påmeldingsavgifter, forsikring. Ofte forventes det at det skal være en trener der også.
Trenerne og laglederne på de ulike lagene må gjøre hverandre god.
Treningen bør starte i november, og aktivitetsnivået bør tilpasses neste sesong. Det er i ferd med å utvikles et
tilbud for hele Værnesregion ment for spillere fra 12 – 19 år. Dette ble presentert på et møte i Stjørdal. Ideene er
på et skissestadiet, så vi ser fram til endelig utforming. Vi må finne en representant fra Hommelvik som bidrar i
utviklingsarbeidet.
Sammendrag
Å sette ned et utvalg som trer i kraft senest i august er viktig! Det har vært nyttig at damer og herrer har vært i
samme gruppa, da har vi fått innblikk i hverandres utfordringer. En del erfaringsutvekslinger, og ulike tips har vi
hatt gjensidig nytte av. Mesteparten av arbeidsmengden ligger allikevel spesifikt innenfor de ulike kjønn, og det er
ulike utfordringer. Innunder utvalg for junior/senior, damer/herrer bør det være en egen damegruppe og en egen
herregruppe.
Det er kommet med mange innspill i notatet på hvordan vi kan utvikle fotballen i Vika. Dette er innspill som bør
vurderes, og forhåpentligvis flere av dem, setter i live. Det er ikke vanskelig å komme med forslag, det er langt
vanskeligere å iverksette tiltakene!
Arbeidsoppgavene for hver enkelt sesong bør felles ned i klubbhåndbok/sportslig plan, forankres i styret og
sportslig utvalg. Dette gjelder både for damer og herrer. Hvilke økonomiske rammer som gjelder henholdsvis for
damer og herrer, må være klart i august for påfølgende sesong.
Målet som er satt for junior damer er å få eget lag. Kartlegging viser at, det er relativt få spillere, og det må
vurderes alternative løsninger. Det må derfor arbeides for å finne tilbud for å beholde de yngste juniorspillerne og
motivere en del til å komme tilbake.
HIL er i ferd med å gå veien til 4. divisjon. Det er på ingen måte krise at vi ikke rykker opp i 2015. Etter at vi ser
hvilket spillermateriell vi har, bør vi sette et konkret mål for sesongen. Kan vi sette oss et mål blant de 3-4 beste
allerede i år? Vi må være forberedt på at det alltid er et eller flere lag i tillegg til HIL som satser på å rykke opp. Å
komme blant de 2 – 3 beste er langt enklere enn å vinne en divisjon, og kvalifisere seg til opprykk.
Vi må se om modellen med å slå sammen junior og senior herrer i en treningsgruppe er fordelaktig både for junior
og senior. Det ideelle er at juniorene ser det som en utfordring å spille seniorfotball. Samtidig må vi ha et
motiverende tilbud for de resterende spillerne.
Det er innledet et treningssamarbeid med Malvik for junior damer. Det må vurderes om samarbeid med Malvik er
fruktbart for begge lagene.
Vi er en breddeklubb, og ønsker at vi har mange med. Vi må vurdere om hva vi ønsker å fokusere på. 50-60 som
har deltatt på en fotballaktivitet en gang eller flere, eller om vi ønsker 45 juniorer og seniorer som trener 2 ganger
pr uke eller mer.
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Vedlegg 1 junior jente fotball

Innledning
Det er nedsatt en arbeidsgruppe i HIL fotball for å utrede og anbefale en modell m/målsetting for junior og senior
fotball i Hil i 2 - 3 årsperspektiv. I dette ligger en beskrivelse av etablering og drift
samt tanker for hvordan lykkes.
I dette notatet legges det frem en statusrapport for jenter 19 junior, ref. kulepkt. 3 i forslag til mål.
Ønsker at Styret og Årsmøtet kan ta stilling til Budsjett 2015 – for å gi en nødvendig forutsigbarhet
og trygghet.
I forslag fra Styreleder ble det skissert følgende mål og prosess omkring arbeidet med junior/senior:
MÅL (forslag):
• 2 x A-lag senior herrer (et «miljølag», og et satsingslag med 3-4 treninger i uken).
• 2 x Juniorlag G-19, med et differensiert treningstilbud (spillere som satser vs «sommerspillere»).
• 1 x Junior J-19 (jobbe langsiktig med å etablere et damelag).
PROSESSEN (forslag):
1. Gruppen etableres – gruppen etableres umiddelbart i etterkant av styremøte 19. august.
Gruppen rapporterer til leder SU som evt. tar opp saker m/styret som må styrebehandles.
2. Første møte – gjennomføres helst i løpet av august.
3. Finpusse målene som er foreslått over. Samarbeidsmodeller må vurderes både mot nord og sør.
4. Etablere en struktur på satsningen som ligger i bunnen og skrives inn i den sportslige planen og forslag
legges frem på årsmøte i november. Må også samordnes med kravene i kvalitetsklubb prosjektet. En må
etablere klare og definerte roller i SU med stillingsbeskrivelser. En må bygge en grunnstein i år som en
jobber videre ut fra i årene fremover.
5. Lage et budsjett for 2015. Det nødvendigvis settes av en pott. Det går fort 2 - 300 000 til trenere og
støtteapparat totalt sett til alle disse lagene. Noe får en inn på treningsavgifter, men må nok regne med
en subsidiering om en skal få til et komplett tilbud. Nå har vi subsidiert de eldste årsklassene de sist årene
så det skal være overkommelig, da det er bygd opp en stabil og mere forutsigbar økonomi.
6. Skaffe trenene og øvrig støtteapparat i løpet av oktober. Trenerkompetanse er selvfølgelig viktig med
tanke på å beholde de beste spillerne. Dette må bygges opp i klubben over tid, men det må vurderes hvilke
mulighet det er å hente kompetanse utenfra.
7. November - umiddelbart etter sesongslutt - arrangere info.møter m/spillere ift. plan for 2015.
8. Overvåke at planene settes ut i live av støtteapparat og trenere.
Det er i prosessen gjennomført fortløpende møter i arbeidsgruppen, møte med Stj.Blink, trenerkandidater,
foreldre- og spillermøter, Malvik fotball og andre aktuelle for innspill.
For Jenter 19 er det gjennomført 2 spillermøter, 1 foreldre- og spillermøte, 3 samarbeidsmøter
med Malvik fotball jenter 19 og interne dialog-/arbeidsmøter for helt nødvendige avklaringer.
Plan og gjennomføring
Arbeidsprosessen har vært meget krevende da det er stor usikkerhet om fremtiden.
På bakgrunn av dette har vi kommet frem til løsninger som dekker ulike scenarioer, men som i høyeste grad
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ivaretar jentene.
4 ulike løsninger/modeller har blitt vurdert:
1) Løfte opp en årgang for å sikre juniorlag – ikke aktuelt i 2014 og ingen løsning i 2015.
2) Satse på et seniorlag – basert på seniorspillere som viste interesse vinteren 2013, da
i tillegg til de som holder junioralder – vurdert som ikke aktuelt – veldig stort sprang.
3) Etablere eget juniorlag.
4) Etablere juniorlag med Malvik
Alternativ 3 er den tydelige uttalte målsettingen, med alternativ 4 som et reelt alternativ.
•

Pr.dd. er jenter 19; 12 spillere + 3 spillere som ønsker å delta men som pt. er forhindret grunnet langvarig
sykdom og andre forhold som er uavklart. Gruppen består av 98 og 97 jenter. Vi har pr.dd. ikke lyktes med
tilfang av 96 jenter – og har foreløpig ikke gjort noe fremstøt ift. overårige.

•

Målsettingen er i utgangspunktet å etablere jente 19 lag i HIL regi (alternativ 3).
Vi melder på lag i seriesystemet for 2015 - primært 11`er lag sekundært 7`er lag.

•

Vi tar opp status mars 2015 – og grunnlaget for eget 11`er lag evt. 7`er lag. I dette ligger en evaluering av
treningssamarbeidet med Malvik (se kulpkt. under) og hvilke ønsker jentene
har ift. lag. Beslutningen tas i samråd med HIL jenter 19. Alternativ 4 kan bli en realitet – da avhengig av
evalueringen og perspektivet fra jentene.

•

Samtrening med Malvik jenter 19 gjennomføres i perioden 12.11.14 – 01.03.14. Det vil bli gjennomført
minimum 2 stk. fellesøkter – fortrinnsvis i ABRA – hallen fom. januar. I november og desember
gjennomføres 1 trening pr. uke i Vika og 1 trening pr. uke på Viksletta. Samtrening i vinter er helt
avgjørende for å ha ei stor nok gruppe – med nødvendig kvalitet (mange jenter driver annen idrett).
Det legges opp til 3. økt fom. januar 2015 – fysisk økt (evt. i samarbeid med G-19). Utover dette er det
mulig med basisøkt i Sveberghallen mandager – oppfordres til dette. Noen «strø-økter» futsal i hall.

•

I samråd med jentene og på bakgrunn av treningssamarbeidet med Malvik vil det ikke bli hentet inn en
ekstern trener – og det er således ikke stipulert kostnader til dette. For Hil j-19 er Viktor Bremvåg, Asle
Valleraunet og Runar Asp involvert. I samtreningen kommer 3 stk. trenere fra Malvik i tillegg. Det arbeides
parallelt med å involvere 2 stk. unge damer i samtreningen. I prinsippet er vi enige om «mange voksne på
feltet» - der betydningen av trivsel, tilhørighet og trygghet skal vektlegges.

•

Tidslinjen oppsummeres slik:
medio oktober – medio november:
12.11.14 – 01.03.15:
01.03.15 – 15.03.15:
15.03.15 – sesong 15:

-arbeidsprosess, kartlegging, info., planlegging
-samtrening 2 g. pr. uke + 1 egen fellesøkt fysisk
-evaluering samtrening – veien videre – beslutning
- 11`er evt. 7`er I HIL regi alt. Sammenslåing MIL.

Andre forhold
• Påmeldt lag i Malvik Cup 7`er.
• Ingen futsal i 2014 for j19 – mulig forsøk på å komme inn med 2 j98 HIL/MIL i Flatås.
• Treningssamling i Barcelona 17 – 23. februar – reiser med j-16 og trener med j-19 i
Malvik og j16 (Malvik er på samme plass fra 15/2 20/2).
• Mulig deltakelse i Norway Cup siste uke i juli 2015 (j-16 + g-19) – ikke endelig avgjort.
• Mulig treningssamling våren 2015 og cup`er 2015 – det er ikke tatt beslutning pr.dd.
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•

Det gjennomføres 2 stk. dugnader høsten 2014; laksedugnad og kalenderdugnad. Vi jobber for flere
dugnader i 2015 – i samarbeid med andre lag i HIL – for bedre økonomisk handlefrihet og økt trygghet.

Dugnader – inntekter øremerkes i all hovedsak den spiller som deltar på dugnaden og vil bli benyttet til reduksjon i
egenandel på treningssamlinger, Cup`er, ekstrakostnader evt. som handlefrihet ift. De uforutsette forhold vi ikke
kjenner i dag.
Budsjett
-Treningssamling(er)
-Cup`er
-Utstyr
-Sosialt
-Diverse
Totalt:

30.000,15.000,5.000,5.000,5.000,-

Støtte, div. utgifter, uforutsette ting, ekstrakostnader, mv.
Malvik Cup, futsal, Norway Cup el. innendørscup, høstcup m
Baller, hatter, vester, med.utstyr, tavle, pumpe, hansker mv.
Kveldsmat, kino, pizzakveld, hyttetur, RBK kamp, mv.
Frukt, drikke, blomster, gaver, bevertning, uforutsette ting

60.000,-

Usikker på utgifter til påmelding serie, dommergodtgjøring, Cup`er, evt. ABRA hall , evt. minibuss til kamper etc.
Kostnader til trener er ikke et aktuelt tema pr.dd. slik vi har organisert og planlagt drift.
Avslutning
På grunn av stor usikkerhet og dermed uforutsigbarhet er det viktig at jenter junior 19 har støtte
fra Styret og Sportslig Utvalg, både ift. skissert prosess og tilnærming mot sesongen 2015, planen
for gjennomføring og evt. beslutning om «veien videre» i mars 2015. Beslutningen skal baseres på
evaluering av samtrening Malvik og ønske/behov for jentene. I dette ligger mye tillit.
Vi ønsker å «sy sammen» et best mulig sportslig tilbud for jenter 19 som også ivaretar sosial tilhørighet, trivsel og
trygghet. Det er viktig å inkludere og involvere for å skape så optimale forutsetninger som mulig – for at jenten skal
drive fotballaktivitet. Det er svært viktig med en helhetlig og tydelig uttalt satsing på jentefotballen HIL.
Vi ber om en økonomisk forutsigbarhet – iht. skisserte budsjett og ift. det som er skissert i prosessens pkt. 5. Dette
for å kunne fortsette planleggingen av 2015. Pr.dd. har j-19, som er et nyetablert lag allerede – ingen økonomiske
midler.
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