STYRETS ÅRSBERETNING 2018
Styret i Hommelvik Fotball

1. Styrets og klubbens organisering
Styret har de siste året bestått av:
-

Leder
Nestleder
Leder Sportslig Utvalg
Sekretær/FIKS ansvarlig
Økonomiansvarlig
Anleggsansvarlig
Fair Play/Miljø/Utdanning
Kvalitetsklubbansvarlig

Kent Omenås
Erik Ellingsen
Bjarne Lervang
Randi Hermstad
Kent Omenås (fungerende)
Roger Fillingsnes
Kjersti Sneisen Krokstad
Tone Grydeland

2. Styrets arbeid gjennom året
Det er gjennom året avholdt 7 styremøter. I tillegg har leder og medlemmer i styret deltatt på
flere møter med krets, styremøter og årsmøte i HIL, fotball lederkurs, 4 klubbforumer, møter
med markedsansvarlig og sponsorer, utstyrsleverandør Select, Malvik Kommune, samt en rekke
interne møter med forskjellige tema. Kent Omenås har gjennom hele 2018 også fungert som
Økonomiansvarlig i tillegg til rollen som Leder. Denne situasjonen kan ikke fortsette i 2019.
En breddeklubb som HIL Fotball er helt avhengige av mange engasjerte personer/foreldre for
kunne å opprettholde god aktivitet i klubben. Uten den formidable innsatsen som disse
personene legger ned i fritiden sin vil det ikke være mulig å drive HIL fotball. Styret vil takke alle
som bidrar for innsatsen i året som har gått.

3. Oppsummering av året 2018
a) Sportslig
HIL Fotball hadde i 2018 i overkant av 600 aktive spillere. Vi stilte med lag i serien i alle
aldersklasser fra 11 år og oppover til senior i både jente- og gutteklassen. Dessverre måte vi
trekke Senior Jenter laget til sommeren grunnet for liten spillerstall.
Våre yngste utøvere 7-10 år har deltatt på Trønderenergi Barnefotballserien og diverse cuper.
Vi starter opp med fotballtilbud til 6 åringer fra den høsten de starter i 1. klasse. Videre ble det
arrangert klubbinternt Fotballskole med over 180 deltakere i april.
Senior herrer beholdt plassen sin i 5. divisjon. Av andre sportslige høydepunkter kan vi nevne:
-

J17 1. plass vår
J14 1. plass 2. div. vår, kvartfinale A-sluttspill i Storsjøcup
J13 vinner av B sluttspillet i Storsjøcup
G14 1. plass 2. div vår, kretsmester 7’er høst
Menn 7’er kretsmestere høst
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HIL Fotball er også stolt over at Sophie Stensaas ble tatt ut til Team BDO for jenter født i 2005.
Hommelvik Guts:
Hommelvik Guts har fortsatt den flotte utviklingen fra 2017 og medlemstallet vokser fortsatt.
Guts er nå en godt integrert medlem av fotballfamilien i HIL og et viktig bidrag i riktig retning
mot vår visjon «Alle på banen». Guts har gjennom 2018 gjort en flott innsats på spillekveldene
for Tilrettelagt Fotball. I tillegg har de spilt inn egen musikkvideo og arrangert Hommelvik Guts
Awards i Bruket Kulturhus. Se årsrapport for lagene i vedlegg til årsberetningen for mer info om
Hommelvik Guts.
Storsjøcup:
Vi deltok også i 2018 på Storsjøcup i Östersund første uken i juli. Alle lagene fra og med 11-16
år har tilbud om å delta på denne cupen. Alle spillere/foreldre overnattet på og rundt
Palmkrantzskolan. Klubben anser dette arrangementet som en sosial cup og viktig klubb
byggende tiltak. I løpet av uken i Östersund bygges det klubbkultur og relasjoner på tvers av
årskull og kjønn.
Tradisjonen tro arrangerer vi grilling for alle deltakere og foreldre en av kveldene. Dette er
meget populært arrangement. Vi retter en stor takk til Erik Ellingsen for god organisering under
hele cupen.
På den sportslige siden hadde vi også gode resultater. Mange HIL lag spilte seg til A sluttspill, og
av resultatene kan vi nevne:
-

Vinner av B-sluttspill J13
A-sluttspill kvartfinale for J14, J12
A-sluttspill 1/8 finale G16, G14

Fotball Pluss:
2018 var Fotball Pluss sitt 5. driftsår og drives går fortsatt bra. Overskuddet fra driften
øremerkes tiltak som kommer de yngste barna til gode.
b) Administrativ
Klubbhåndboka:
Klubbhåndboka er sammen med Sportsplanen de viktigste styringsverktøyene for drift av
klubben og beskriver hvordan Hommelvik Fotball er organisert og drevet. Vi ønsker at
klubbhåndboka skal være et hjelpemiddel og daglig verktøy for alle ledere, spillere og foreldre i
Klubben. For å oppnå dette, er vi avhengig av tilbakemelding fra klubbens ledere og
medlemmer på forhold som bør vurderes endret. Dersom du har innspill til innholdet
oppfordrer vi til at du tar kontakt med en av oss i styret i HIL Fotball.
Implementering av Klubbhåndboken skjer gjennom kontinuerlig arbeid fra klubbens styre og ut
mot lagledere og tillitsvalgte i alle lagsceller. Lagledermøtene er et sentralt forum. I disse
møtene kan styret gi informasjon som laglederne tar med seg ut til de enkelte lagscellene.
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Samtidig får styret viktig tilbakemelding og innspill på forhold som kan/må forbedres. Slik sikrer
vi at klubben kontinuerlig søker å forbedre sine arbeidsprosesser.
Det er gjennom året avholdt 4 lagledermøter ledet av nestleder Erik Ellingsen. Dette er viktige
møter for toveis kommunikasjon med de ulike lagene. Erik har også hatt ansvaret for drift av
kiosken på Mersalg, samt koordinering med klubbens utstyrsansvarlig. Erik gjør en formidabel
innsats for Hommelvik Fotball. Styret og klubb er heldige som har slike ressurser som deg og du
har med dine kvaliteter og engasjement bidratt sterkt til utviklingen i klubben.
Fair Play:
Vi har også i sesongen 2018 hatt få saker/konflikter. De få sakene/konfliktene som har oppstått
har blitt håndtert og løst raskt og effektivt handlingssterk og vel fungerende Fair Play gruppe
under ledelse av Kjersti Sneisen Krogstad.
Samba-prosjektet bidrar til at jentene i klubben får ekstra gode rammebetingelser. Hommelvik
Guts arbeider for å skape et tilbud til alle ved bruk av fotball som metode.
Fair play er synlig på klubbens anlegg/klubbhus med flagg, banner, plakater etc.
Fair play-hilsen gjennomføres i alle lag – før og etter kamp og klubben har kampverter på alle
kamper. Vi viser for øvrig til kapittel 3 i klubbens Sportsplan.
I samarbeid med Håndballavdelingen og Sparebanken SMN 1, ble det arrangert en
holdningsskapende kveld på Rampa den 29. august 2018 med tema «Inspirasjon, motivasjon og
kommunikasjon» med Marco Elsafadi. Et meget aktuelt og godt foredrag.
Tusen takk til ALLE dere som står på hver eneste dag for at HIL Fotball skal utgjøre i forskjell i
hverdagen for barn, ungdommer og voksne.
Medlemsregister:
Hommelvik IL (hovedlaget) vedtok i 2018 å samle alle særidrettene i et felles medlemsregister.
Målet er å forenkle rapporteringen til Norges Idrettsforbund og gjøre det enklere for alle som
er aktive i mer enn en særidrett. Valget falt på Rubic. I løpet av de siste månedene av 2018 ble
alle relevante medlemsdata flyttet over til det nye systemet. Vi takker kasserer May Solgaard
for sin store innsats i dette tidkrevende arbeidet.

4. Økonomi
Økonomiansvarlig har sammen med kasserer og styrets leder fortsatt arbeidet med å
effektivisere og bedre den økonomiske styringen i klubben. Alle inngående fakturaer skannes
og godkjennes elektronisk av 2 personer. Videre skal alle utbetalinger fra klubbens og lagenes
bankkontoer godkjennes av 2 personer. Betalingsfunksjonene Vipps og iZettle brukes aktivt i
kiosk og har vesentlig redusert bruken og behovet for håndteringen av kontanter. Alt utstyr
som leveres ut til klubbens medlemmer betales ved avhenting.
Aktiviteten i HIL Fotball er fortsatt høy og årlig omsetning har de siste par årene ligget rundt 4
millioner kroner. Vi benytter fortsatt SMN Regnskapshuset som regnskapsfører.
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Det økonomiske resultatet til fotballavdelingen endte med et overskudd på 276.000 (mot
budsjett 64.000). Sponsor og kioskinntekter har øket noe, mens det er litt tilbakegang i
treningsavgiften fra 2017.
Den underliggende klubbdriften vurderes som god. Likviditeten er videre styrket gjennom året.
Vi viser til egen sak på årsmøtet for gjennomgang av regnskapet for 2018 for mer detaljer.
Markedsansvarlig Frode Rønsberg arbeidet aktivt og godt med å fornye og få inn nye
sponsoravtaler. Sponsormarkedet er litt tyngre enn det var noen år tilbake. En del av avtalene
er nå årlige slik at vi må jobbe litt hardere får å få inn de nødvendige midlene.
Driften av Fotball Pluss går fortsatt bra. Takk til Trond Hassel og hans medhjelpere for en
fantastisk jobb. Materialansvarlig Egil Aasbak har god kontroll på klubbens utstyr i Thomas bua.
Medlemssystemet gjør det enkelt å ha oversikt over utestående treningsavgift og manglende
sponsorinnbetalinger. Vi er likevel helt avhengig av at alle lagledere regelmessig sjekker status
og purrer på utestående betalinger for sine lag. Mange lag er veldig flinke, mer fortsatt har vi
litt forbedringspotensial på dette området. Skal vi opprettholde dagens nivå på treningsavgiften
er vi avhengig av at alle betaler.
Takk til kasserer May Solgaard for godt og stødig økonomiarbeid gjennom hele 2018.
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5. Anlegg
Dekket på Mersalg kunstgress er 10 år i 2018. Helårsdrift med vintervedlikehold og stor
aktivitet gjør at kunstgresset nå er klart for utskiftning. Det er etablert en egen prosjektgruppe
under ledelse av Ståle Leistad som jobber med dette. Vi håper å ha nytt dekke på plass i løpet
av 2020. I forbindelse med det planlagte arbeidet, må vi også påregne å utbedre dreneringen
under banen. Nye miljøkrav knyttet til bruk av gummigranulat må også hensyntas i
prosjekteringen av ny bane. Prosjektet vil bli gjennomført i tett samarbeid med Malvik
Kommune.
Malvik Kommune gjorde etter påtrykk fra idretten og skolene i desember 2017 et vedtak om å
sette av 55 millioner til fremtidig idrettshall i Hommelvik. Sannsynlig plassering av hallen er på
den gamle grusbanen. Forprosjektet til hallen skal etter planen startes opp i 2019.
Anleggsansvarlig i HIL har nå overtatt hovedansvaret for å følge opp dette prosjektet mot
Malvik Kommune.
Extra Arena Sveberg ble offisielt åpnet i august 2018. Det er også satt opp reklameskilt på
utsiden av banen mot parkeringsplassen. Fundamentet til skiltene er fint rammet inn av treverk
for av estetiske og sikkerhetsmessige årsaker.
Geir Rødde og Ola Fuglem har hatt hovedansvaret for vedlikehold av banen (vinterbrøyting og
reparasjoner). Vinteren 2017-18 var preget av svært krevende værforhold og vi benyttet
vesentlig mer salt enn tidligere år. Vi retter en stor takk Geir og Ola for deres uvurderlige
innsats. Uten denne hadde vi ikke kunnet tilby treningstid på vinterstid.
Den tradisjonelle vårdugnaden ble gjennomført i april under kyndig veiledning av
anleggsansvarlig. Hovedaktiviteten var som vanlig oppsamling og rensing av gummikuler som
ble kjørt tilbake på banen. Videre ble det gjennomført nedvasking av kiosk og Thomasbua, samt
utskiftning og reparasjoner av hjul og nett på målene.
Takk til anleggsansvarlig Roger Fillingsnes for alt det arbeidet du legger ned.
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6. Sportslig
a) Organisering
Sportslig utvalg har bestått av:
-

Bjarne Lervang
Olav Bjørnås
Håvard Krogstad
Svein Erik Jensen
Magnus Løvik
Bernt Sandsør
Franz
Ståle Stensaas
Frode Rokhaug
Bjørn Åge Einvik
Lasse Belsvik

Leder
Ansvarlig junior og senior menn/damer
Ansvarlig jentefotball
Ansvarlig barnefotball, treneransvarlig
Ansvarlig rekruttering barnefotball
Ansvarlig ungdomsfotball
Ansvarlig ungdomsfotball
Ansvarlig trenerveileder
Dommeransvarlig
Keeperansvarlig
Koordinator Barnefotballserien

Det er avholdt 5 rene SU møter etter at nytt Sportslig utvalg ble valgt på årsmøtet. Utover dette
er det avholdt flere særmøter med deler av SU tilstede. Hvem som har deltatt har variert med
temaet/saken i møtet. Det kan bemerkes at det er mange nye i Sportslig utvalg, men under god
ledelse av Bjarne Lervang har det vært jobbet godt med å utarbeide en tydeligere
rollebeskrivelse og ansvarsdeling internt i utvalget. Dette håper vi å dra nytt av i årene som
kommer.
b) Kvalitetsklubb
2018 var HIL Fotball sitt 4 år som Kvalitetsklubb på Nivå 1. Målet er fortsatt å levere bra i
henhold til kriteriene på Nivå 1. Kvalitetsklubbansvarlig Tone Grydeland har også i år hatt
ansvaret for den årlige rapporteringen til NFF Trøndelag. 19.10.2018 var Tone og styrets leder i
oppfølgingsmøte med NFF Trøndelag. Vi ble der sertifisert for ett nytt år.
I evalueringsmøtet med kretsen får HIL Fotball mye skryt for det arbeidet som gjøres. Vi kan
trekke frem jentefotball prosjektet Samba, Hommelvik Guts og en aktiv Fair Play gruppe. Videre
får vi skryt for at mange av våre trenere deltar på trenerkurs.
Samtidig har vi som mange andre klubber utfordringer med å vå på plass en utøvende
trenerveileder. Vi må få på plass en aktiv treneransvarlig, som er den viktigste rollen for å løfte
kvaliteten i fotballhverdagen enda et hakk. Ståle Stensaas har fullført kurset gjennom NFF
Trøndelag i 2018 og SU har utarbeidet en skisse til hvordan dette skal løses fremover.
Begge de viktige styringsdokumentene Klubbhåndboken og Sportsplanen ble revidert i 2017.
Her må vi påregne å gjøre en ny revisjon i 2019.
Takk til Tone for den flotte jobben du gjør for klubben vår!
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c) Trenerutvikling
Ståle Stensaas har i 2018, som en av bare 16 deltakere, gjennomført det første
trenerveilederkurset i regi av NFF Trøndelag. Målet for 2019 er å komme i gang med et
strukturert og målrettet arbeid inn mot klubbens trenere. Vi jobber fortsatt videre for å få på
plass en/flere personer til som kan bidra i dette arbeidet.
Klubben har også i høst og vinter vært vertskap for kretsens trenerkurs (Grasrottrenerkurs).
Dette er en bevist strategi for å sikre at så mange som mulig av klubbens egne trenere deltar på
kursene. Denne sesongen fikk HIL arrangere delkurs 1 & 2. Takk til utdanningsansvarlig i styret
Kjersti Sneisen Krogstad og Alle på banen for klargjøring av lokaler og servering og til Erik
Ellingsen som har hatt ansvaret for markørene. HIL Fotball har over flere år hatt stor fokus på å
få med mest mulig av egne trenere på disse kursene. Trenerutvikling vil også være et av
hovedsatsningsområdene til klubben fremover.
Gjennom det siste året har 14 trenere fra klubben gjennomført delkurs 1, 8 har gjennomført
delkurs 2 og 6 trenere har deltatt på delkurs 3 & 4.
NFF Trøndelag har nå signalisert at kravene til trenerkompetanse i kvalitetsklubbene vil øke
fremover. I nær fremtid vil det bli krav om UEFA B lisens for trenere fra ungdomsfotball og
oppover. Vi oppfordrer derfor alle våre trenere til å gå videre fra Grasrottrenerkurs til UEFA B
lisens. Klubben gratulerer Sverre Johannessen med fullført UEFA B lisens.
I 2018 ble det dessverre ikke avholdt trenerforum. Noe av grunnen til dette var flere nye i
Sportslig utvalg med nye roller og det tok tid å finne form. Her må vi komme sterkere tilbake i
2019.
d) Keeperansvarlig
Rollen som keeperansvarlig ligger under SU har ansvaret for å styrke keeperkompetansen i
klubben, både på spiller- og trenersiden. HIL Fotball gjennomførte i 2018 et klubbinternt
keeperkurs for spillere og trenere. Tilbudet var for spillere G/J2007 og eldre. Det deltok til
sammen 34 keepere på kurset.
Videre ble det gjennomført foreldretrenerkurs med 14 deltakere. Det var gode
tilbakemeldinger på kurset og tilbudet vil bli videreført i 2019.
e) Dommeransvarlig
Frode Rokhaug har hatt ansvaret for klubbens dommere i 2018. Det har vært fokus på kvalitet,
utvikling og tett oppfølging av våre unge dommertalent. Målsettingen har vært å videreutvikle
flere dommere opp fra klubbnivå til rekrutt- og kretsnivå. Dette er også viktig for å unngå bøter
fra NFF Trøndelag.
Status ved utgangen av 2018 er at klubben nå har 5 kretsdommere og 7 rekruttdommere tillegg
til alle klubbdommere.
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Dommeransvarlig har også ansvaret for fordeling av dommere til kamper som kretsen ikke selv
har ansvar for (alle 7-er kamper og barnefotballkvelder/klubbkvelder på Øya)
Frode har signalisert at han ikke har mulighet til å fortsette i rollen, og vi jobber med å finne en
som kan overta rollen etter Frode.
f) Oppstart nye kull – bistand Allidretten
HIL Fotball arrangerer oppstartmøte for nye kull primo september det året man starter i første
klasse. Hensikten med oppstartmøtene er å gi foreldrene en introduksjon til HIL Fotball,
innmelding og registrering av informasjon om spillere og foreldre, samt å sette opp en
organisasjon for de nye lagene (lagleder, trenere, foreldrekontakt, o.l.). Det er viktig å engasjere
så mange foreldre som mulig i tidlig fase for å kunne få på plass gode og robuste strukturer
rundt lagene fra dag 1. Dette vet vi av erfaring er med på å redusere frafallet, både på spiller og
trenersiden, i årene som kommer.
Oppstart av nye lag for 2018 ble gjennomført med oppstartsmøte for alle foreldre for kullene
J2012 og G2012 i august, hvor det ble gitt informasjon om Hommelvik Fotball. Deretter ble det
invitert til trening i begynnelsen av september for de samme årsklassene. G2012 kom godt i
gang og har fått etablert lagledelse og trenerteam. J2012 hadde ikke nok spillere til å
gjennomføre egne treninger, men deltok på J2011 sine treninger høsten 2018. Nytt
oppstartsmøte vil bli gjennomført for J2012 våren 2019.
HIL Fotball har også i år bidratt med opplegg og instruktører for HIL Allidrett 4 kvelder i
høstsesongen 2018. Dette har vært for årskullene 2012 til 2013 og gir de minste barna en
introduksjon til fotball.
g) Fotballskole
Vi arrangerer intern fotballskole for barn mellom 7-12 år i april måned. I 2018 deltok 181 barn
fordelt på lørdag: årskull 2011, 2010 og 2009. Søndag: årskull 2008, 2007 og 2006. Varighet på
Fotballskolen var fra klokka 10:00-16:00 begge dager. Alle fikk t-skjorte, fotball og premie.
Fotballskolen ble gjennomført med fotballrelaterte øvelser første halvdel av dagen og kamper
andre halvdel. I kampene spilte det yngste årskullet 3v3, de eldste 7v7, de andre 5v5. I
samarbeid med dommeransvarlig fikk de nyeste dommerne i klubben øve seg på
dommergjerningen både lørdag og søndag, i 5èr og 7èr.
Fantastisk innsats av trenere fra alle årskull og instruktørene som var fra J02/J03/G03/G04.
Økonomisk gikk Fotballskolen i 2018 med et overskudd på ca. kr 4.000.
h) Barnefotball
De yngste årsklassene (2008-2011) har deltatt på Trønderenergi Barnefotballserien. HIL Fotball
er her en del av Trondheim region øst sammen med Charlottenlund, Ranheim, Malvik og
Jonsvatnet. Hver klubb arrangerer turnering for sitt lag 1 gang på våren og 1 gang på høsten.
Spillformene er 3v3 (2011), 5v5 (2009, 2010) og 7v7 (2008).
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Lasse Heggheim Belsvik har hatt rollen som ansvarlig for Barnefotballserien for HIL Fotball i
2018. Det er utarbeidet en håndbok og veiledning for arrangering av Barnefotballkvelder som
er felles for klubbene. Arrangement og deling av informasjon mellom klubbene er samlet på et
felles nettsted; http://www.bfsost.no/
Det er også utarbeidet en håndbok for gjennomføring av Hommelvik sine arrangement. Dette
dokumentet er et hjelpemiddel for lagene som skal gjennomføre arrangement på vegne av
Hommelvik Fotball.
Årskullene 2006-2007 har spilt i Trønderenergiserien med 7v7 som spillform. Disse seriene har
ikke nivåinndeling, men blir bygget om mellom vår og høst for å gi så jevnbyrdige kamper som
mulig.
Driften av lagene i barnefotballen er i stor grad avhengig av mange engasjerte foreldre. Spesielt
viktig er det at alle trenere deltar på kursene som tilbys av klubb og krets. Fokus på Fair Play er
også viktig. Målsettingen er at barna våre skal bli gode lagspillere og medmennesker.
Vi fikk dessverre ikke gjennomført Barnefotballkveld i 2018. Dette skal være et årlig
arrangement for alle nye kull/trenere i klubben, men vil bli avholdt i forbindelse med oppstart
av fotballsesongen 2019.
i) Ungdom
I årsklassene 13 år og oppover meldes lagene på iht. det nivå man mener passere best ut fra
størrelsen og kvaliteten på den spillergruppen man har. Som i barnefotballen, er hensikten også
her å tilstrebe jevnbyrdighet i kampene. Basert på resultatene i vårsesongen, kan lagene bli
flyttet opp eller ned et nivå til høstsesongen. I disse årsklassene tilbys spillformen 7’er, 9’er og
11’er (fra 14 år).
Målsettingen har vært å forsøke å se mer samlet på årgangene i ungdomsfotballen. Aktiv bruk
av hospitering på trening og kamp har vært nødvendig for å kunne gi et tilfredsstillende tilbud i
alle årsklasser. Dette har vært spesielt viktig fra 15-16 årsalderen og videre opp til senior både
på jente- og guttesiden. På grunn av utfordringer med seniorlagene, har det i 2018 vært stor
bruk av hospitering opp mot seniorlagene.
Vi har også i 2018 deltatt på Klubb BDO i regi av NFF Trøndelag. Målsettingen med Klubb BDO
er todelt. Den ene målsetningen er å øke kvaliteten, gjennom referanser og samarbeid med
andre klubbtrenere og veileder fra krets, for de klubbtrenerne som deltar. Den andre
målsetningen er å kartlegge spillere i kretsen med tanke på regionslag og kretslag, og i siste
instans aldersbestemte landslag. Christer Basma er ansvarlig fra NFF Trøndelag. I år var det
årgangene 2006 og 2005 som deltok var involvert vinteren 2017. Klubb BDO gir trenerne og
spillere et viktig referansegrunnlag som de kan ta med seg tilbake til laget og klubben.
Klubben har også ambisjon om å kunne tilrettelegge for et ekstra tilbud for de som ønsker enda
mer fotball. Vi fikk ikke gjennomført noen slike økter i 2018, men jobber for å få dette på plass i
løpet av 2019.
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j) Junior/Senior
På herresiden har 2018 har vært et år med store kontraster. HIL stilte lag i 5. divisjon og ble
ledet av trener Mathias Løken og lagleder Joachim Rønning. Oppstarten i januar så positiv ut
med mange spillere på trening. Dessverre sank antall spillere vesentlig utover våren og vi
hadde i prinsippet for få spillere til å stille seniorlag. Vi klarte likevel å gjennomføre sesongen
med god hjelp av både G16 og juniorspillere. Laget plasserte seg på nederste halvdel av
tabellen, men vi klarte å beholde plassen i 5. divisjon.
På jentesiden startet vi sesongen med en utfordrende liten spillerstall med rene seniorer. Dette
skyldes at flere av spillerne fra 2017 sesongen søkte seg videre til spill i Ranheim. Seniorene
trente sammen med J17 og ble ledet av trener Espen Bromstad og lagleder Ola Fuglem. Utover
våren viste det seg at seniorlaget var for avhengig av hjelp fra J17. Etter evaluering av
vårsesongen hadde vi ingen annen utvei enn å trekke laget fra serien. Slitasjen på J17 spillerne
ble for stor. Klubben beklager dette utfallet, men spillerstallen var for tynn til forsvare videre
seriespill.
k) Samba
SAMBA-prosjektet startet 20.1.2017. Tilbudet er for jenter i alderen 11 – 15 år som spiller
fotball i HIL. SAMBA er helt gratis og helt frivillig å være med på.
I 2018 er gjennomført 18 samlinger; flere fotballøkter i Abrahallen og Sveberghallen,
taekwondo, Mesternes mester inne i militærleiren på Værnes Garnison, curling, 71 grader nord,
styrketrening og spinning, for å nevne noe.
Årets siste samling avsluttes alltid med å takke av de eldste jentene. I 2018 var det J2003.
Samtidig ble de nye SAMBA-jentene presentert, J2008. Det var en spent gjeng som kom og fikk
en forsmak på det å være en del av SAMBA-miljøet. De fikk utdelt det synlige beviset på at de
nå er en del av gjengen, det populære SAMBA-pannebåndet.
Vi har evaluert påmeldingssystemet vårt, noe som har resultert i at vi har opprettet en egen
facebookside. Dette er en hemmelig gruppe så alle som skal ha tilgang til den må inviteres inn.
Lagenes lagledere har hjulpet oss med det. På facebooksiden legger vi ut informasjon om
samlingene våre. Jentene melder seg på der, og vi legger ut videoer og bilder der etter
samlingene.
I tillegg til Eva og Trine har SAMBA-teamet blitt utvidet med ytterlig to medlemmer. Laila Trætli
og Siv Loeng har inntatt rollene som økonomi- og innkjøpsansvarlige. Vi har også inngått
samtaler med to av jentene på J03, som nå er ferdig med SAMBA, som i 2019 blir med oss i
trenerteamet. Dette er Ingeborg og Christina.
Kort oppsummert
- Andre året med SAMBA er gjennomført med suksess.
- Gjennomsnittlig oppmøte per samling: 46 spillere.
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Vi har vært rundt og holdt foredrag om SAMBA i flere klubber. Flere klubber har adoptert
konseptet vårt. Heimdal, Melhus og Charlottenlund. Kjempemoro! Vi får fortsatt en del
henvendelser om å komme og fortelle om SAMBA.
Desto flere robuste jentefotballmiljøer rundt om i fylket, desto bedre er det.
Nå tar vi konseptet et steg videre og trekker inn de jentene som er blitt for gamle til SAMBA
til å bli med oss inn på trenersiden.
Det legges ned mye tid og arbeid i planlegging og gjennomføring av SAMBA, men vi legger
også lista høyt. Alt vi gjør skal gjøres ordentlig. Alt blir dokumentert, både i film, regnskap
og «arkiv». Aktiviteten vi tilbyr er alltid godt planlagt, og jentene skal føle at dette er
annerledes. Og det får vi bekreftet etter hver eneste samling. Den stemningen, fellesskapet
og de vennskapsbåndene som blir knyttet på tvers av årskullene, sier mer enn tusen ord.
Jentene gleder seg til SAMBA-samlingene.
I 2018 ønsket vi å forankre SAMBA mer inn mot SU slik at ikke hele prosjektet blir
personavhengig. Hvis SAMBA skal leve videre, også etter at initiativtakerne trapper av, må
det være SU som eier konseptet og oppgaven må ligge til rollen som Jentefotballansvarlig i
klubben. Dette har vi ikke lyktes med. Vi har noen forslag til hvordan vi kan komme i mål, og
det må vi sette fokus på i 2019.

HIL Fotball gratulerer også Eva Gussiås og Trine Stensaas som vinnere av Gjensidige sin
Ildsjelpris som ble utdelt i august 2018.
l) Basistreninger Sveberghallen
HIL Fotball har sammen med HIL Håndball ansvaret for basistreningene i Sveberghallen i
perioden nyttår til påske. Treningen gjennomføres mandager i vinterhalvåret. Målgruppen for
disse treningene er alle fra 8. klasse og oppover. Dette er viktig grunntrening for å redusere
risikoen for skader i sesongen. Treningene ledes av trenere/foreldre fra de aktuelle årsklassene,
koordinert av SU. Alle lag i ungdomsfotballen (8. klasse og oppover), oppfordres til å delta på
basisøktene. Det oppfordres derfor på det sterkeste til ikke å legge ordinære fotballtreninger på
mandagene i vinterhalvåret for denne aldersgruppen.
m) FIKS
FIKS er en viktig plattform, hvor alle spillere og ledere i ungdomsfotballen skal registreres. Her
må også alle roller i klubben, som er knyttet til oss som kvalitetsklubb, legges inn og defineres
korrekt. Det er også viktig at alle trenere legges inn her, slik at de holdes oppdaterte med sin
kurs -og trenerkompetanse. Laglederne i ungdomsfotballen benytter FIKS for å ta registrere
spillere til kampene. Geir Rødde har også i år vært klubbens FIKS ansvarlig
n) Banetid, fordeling av treningstid, flytting av kamper
Kretsen reserverer først tid til kampene på anleggene. Deretter må klubbene etter beste evne
sette opp treningstider på den tiden som er igjen. Styrets nestleder Erik Ellingsen har hatt
ansvaret for å fordele treningstiden sammen med banetidsansvarlig Geir Rødde. Enkelte lag vil
oppleve å miste en del treninger pga. oppsatte kamper i treningstiden. Dette forutsetter igjen
at laglederne må være aktive for å skaffe alternative treningstider/-steder når de har mistet sin
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oppsatte tid. For å lette på situasjonen oppfordrer vi lagene til å bli flinkere til å varsle når
oppsatt treningstid ikke skal benyttes (pga. avlyste treninger, bortekamper m.m.).
Baneplanen på hjemmesiden til HIL Fotball skal til enhver tid være oppdatert med de siste
endringene. Det er viktig at alle ønsker om endringer og spørsmål om banetid sendes til
mailadressen hommelvik.banetid@gmail.com.
Vi minner igjen om at banetidsansvarlig skal kontaktes før man søker kretsen om å få flyttet
cup- eller seriekamper. Flytting av kamper skal da primært flyttes til ledig tid eller til egen
treningstid, om man disponerer stor nok del av banen. Det er som utgangspunkt ikke lov til å
flytte kamper inn i primærtreningstiden for andre lag (mandag-torsdag).

7. Fotball Pluss
Fotball Pluss er klubbens fotball SFO og 2018 var femte driftsåret. Tilbudet er meget populært
for barn i 2.-6. klasse.
Daglig leder: Trond Hassel
Instruktører: Marius Karlsen
Huy Phan
Nikolai Getz Breivang
Mathias Husby Løken
Alle instruktører har tatt trenerkurs (C-lisens/Grasrottrener). I tillegg bidrar Christian Sneisen
Krogstad (Alle på banen).
Pr. utgangen av 2018 har vi totalt 110 medlemmer fordelt på 70 på Sveberg og 40 i Hommelvik.
Det er mange som står på venteliste for plass på Sveberg.
Driften er solid og har gått med overskudd i alle år siden oppstarten.
Vi har et godt samarbeid med Malvik kommune i forhold til leie av idrettsbygget i Hommelvik
og Grendehuset på Sveberg.

8. Alle på banen
a) Aktiviteter
-

Fredagskafe på klubbhuset
Bidrar med økonomisk støtte til instruktører på Fotball Pluss
Sponser treningstøy til spillere med minoritetsbakgrunn og spillere med spesielle behov
Betalt påmeldingsavgift til alle lag som deltok på Storsjøcupen 2018, ca. kr. 20.000.
Bidratt som kursvert på Fotballkretsens trenerkurs i Hommelvik, vinteren og høsten 2018
Samarbeid med Trøndelag fotballkrets ved blant annet Jan Christan Sørlie.
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Arrangert temakveld på Rampa med Marco Elsafadi, i samarbeid med håndball og
Sparebanken SMN 1 i august 2018.
Bidratt inn mot Hommelvik Guts, tilrettelagt fotballtilbud med tilpassede oppgaver til
spillerne
FFU-spillekveld våren og høsten 2018

b) Høydepunkter
-

Synliggjøring/bevisstgjøring av et verdifullt menneskesyn ovenfor oppvoksende
generasjoner
Bevisstgjøring hos store og små fotballspillere, av betydningen av å høre til en plass
Alle på banen sin logo er trykket på alle spillertrøyer i klubben
Fredagskafeen
Engasjementet det skaper i klubben og lokalmiljøet.
Eget FFU-lag I Hommelvik fotball, Hommelvik Guts
Guts Awards høsten 2018
Stor tilvekst i antall spillere i Hommelvik Guts

c) Utfordringer
-

Implementere og forankre visjonen «Alle på banen» i hele klubben. Hvordan sikre at
visjonen gjenspeiler seg i all aktivitet i klubben. Sikre at HIL Fotball driftes etter
utgangspunktet ALLE på banen.
Samarbeidet med Malvik kommune og ULOBA
Skaffe økonomiske midler til klubben som kan drive prosjektet fremover.

d) 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.
Kontakt opp mot ungdomskolen og arbeidstreningsplasser.
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. Utfordringen er å få spillere og foreldre til å møte opp.
Lage en fotball dag på Mersalg Arena der visjonen blir synliggjort for alle i praksis for alle i
og utenfor klubben
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9. Marked/Sponsorer
a) Hovedaktiviteter
-

Vi har fornyet avtaler med mange viktige samarbeidspartnere, herunder Coop Midt-Norge,
Gjensidige, Hommelvik Sjøside og Sparebank 1 SMN.
Vi har klart å opprettholde inntektsnivået fra samarbeidspartnere og sponsorer.
Flertallet av våre sponsorer er fornøyde bedrifter som fornyer sine avtaler.
Anlegg v/Roger F. gjør en fantastisk jobb med montering og vedlikehold av arenareklame
Takkeannonse i Bladet

b) Planer fremover
-

Viktig å opprettholde kontinuitet og systematikk i arbeidet gjennom god dialog med
sponsorene og økonomiansvarlig i fotballavdelingen
Mål om å tegne flere avtaler på arenareklame.
Mål om å tegne avtale med sponsor på shorts.
Jobbe målrettet for å opprettholde dialog og innfri klubbens ytelser til samarbeidspartnere.
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10. Årsrapporter fra lagene
Se vedlegg.
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