STYRETS ÅRSBERETNING 2020

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
Bjørn Wannebo
Kent Omenås (fung.)
Randi Hermstad
Kolbjørn Kyllo
Roger Fillingsnes
Kjersti Sneisen Krogstad
Tone Grydeland

2. Styrets arbeid gjennom året
Det er gjennom året avholdt 10 styremøter. I tillegg har leder og medlemmer i styret deltatt på
møter med NFF Trøndelag, styremøter og årsmøte i HIL, fotballederkurs, møter med
markedsansvarlig og sponsorer, utstyrsleverandør Select, Malvik Kommune, samt en rekke
interne møter med forskjellige tema.
2020 har vært et krevende år for idretten. På grunn av Covid 19 viruset ble all aktivitet i regi av
NFF stengt ned fra 12. mars 2020. Sosial distanse, trening med avstand, håndhygiene og
smittesporing ble etter hvert en del av hverdagen for oss alle. I perioden fra 12. mars og frem til
i dag har vi måttet tilpasse oss stadig endrede rammebetingelser for å kunne utøve idretten vår.
Dette har vært en krevende periode for klubbens styre. Flere styremøter er avholdt digitalt via
Teams.
Klubben ønsker å takke alle tillitsvalgte, trenere, spillere, dommere og foreldre for deres bidrag
i 2020. 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 2020
a) Sportslig
HIL Fotball hadde i 2020 i ca. 500 aktive spillere, og vi hadde meldt på lag i serien i alle
aldersklasser fra 10 år og oppover til senior i gutteklassen og til og med J17 i jenteklassen.
2020 ble annerledesåret for oss alle. På grunn av Covid 19 viruset ble det full stans i alle
treninger og kamper fra 12. mars 2020. Etter påske ble det gradvis åpnet opp for tilpasset
aktivitet.
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Alle kamper og cuper ble avlyst før sommeren. Etter sommeren ble det åpnet opp for
kontakttrening og kamper for alle under 20 år. Disse lagene fikk da gjennomført en halv sesong.
Dessverre ble det ikke åpnet for kontakttrening og kamper for voksne over 20 år.
Hommelvik Guts:
Guts har gjennom de siste årene blitt en viktig del av fotballfamilien og er et viktig bidrag i riktig
retning mot vår visjon «Alle på banen». Hommelvik Guts sin aktivitet har også vært redusert
pga. Covid 19. Primus motor Sverre Inge Ness og Guts har forsøkt å holde i gang aktiviteten
gjennom 2020, men det ble mindre treninger og ingen kamper i 2020. Fokus i 2020 har derfor
vært på det sosiale.
Alle på banen:
«Alle på banen» er klubbens visjon og er trykt på alle klubbens spillerdrakter. Vi har alle et
ansvar opp mot aktiviteten i fotballen. Bevisstgjøring hos store og små fotballspillere, av
betydningen av å høre til en plass. Vi ønsker at visjonen skal gjenspeile seg i all aktivitet i
klubben. Vi ønsker å bevisstgjøre betydningen av et positivt menneskesyn og betydningen av at
alle opplever å høre hjemme et sted for både barn, unge og voksne i klubben. Det jobbes
kontinuerlig med å synliggjøre visjonen og implementere den i hverdagen.
Storsjøcup:
Storsjøcup i Östersund første uken i juli har i mange år vært en tradisjon for HIL Fotball. HIL
Fotball har normalt vært en av klubbene fra Norge med flest lag på denne cupen. Klubben
ønsker at alle lagene fra og med 11-16 år prioriterer å delta på denne cupen. Dette er for å
bygge kultur og samarbeid internt mellom lagene. Cupen ble i år dessverre avlyst pga.
smittesituasjonen.
b) Utmerkelser
HIL Fotball er ikke tildelt noen utmerkelser i år. Det har heller ikke vært utdeling av Gjensidige
Ildsjelpris i 2020.
c) 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, ledet av klubbens nesteleder
Bjørn Wannebo er et sentralt forum. I disse møtene kan styret gi informasjon som laglederne
tar med seg ut til de enkelte lagscellene. Samtidig får styret viktig tilbakemelding og innspill på
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forhold som kan/må forbedres. Slik sikrer vi at klubben kontinuerlig søker å forbedre sine
arbeidsprosesser.
Fair Play:
Vi har i sesongen 2020 hatt veldig få saker/konflikter. De få sakene/konfliktene som har
oppstått har blitt håndtert og løst raskt og effektivt handlingssterk og velfungerende Fair Play
gruppe under kyndig ledelse av Kjersti Sneisen Krogstad. Kjersti trer av etter 4 år som leder av
Fair Play i HIL Fotball på årsmøte. Klubben takker Kjersti for sin årelange innsats for klubben.
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 med flagg, banner, plakater etc. Fair play hilsen
gjennomføres av alle lag, før og etter kamp, og klubben har synlige kampverter på alle kamper.
I september inviterte klubben i samarbeid med organisasjonen Bortekamp til et
holdningsskapende seminar om temaet spillavhengighet på Cafe Rampa. Foredragsholdere var
Ørjan Hopen og Per Ivar Staberg som driver organisasjonen Bortekamp sammen. Bortekamp er
en frivillig organisasjon som arbeider med spilleproblemer i idretten. De har fokus på både
pengespill og dataspill.
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.

4. Økonomi
Økonomiansvarlig har sammen med kasserer og styrets leder ansvar for den økonomiske
styringen i klubben. Alle inngående fakturaer skannes og godkjennes elektronisk av 2 personer.
Videre blir alle utbetalinger fra klubbens og lagenes bankkontoer godkjent av 2 personer. Alt
utstyr som leveres ut til klubbens medlemmer betales ved avhenting.
Klubben har fortsatt en solid økonomi med god likviditet. Den årlige omsetning ligger i et
normalår på ca. 4 millioner kroner. Vi benytter fortsatt SMN Regnskapshuset som
regnskapsfører.
Det samlede økonomiske resultatet til fotballavdelingen for 2020 endte med et underskudd på
2.712.000 (mot budsjettert resultat i balanse). Klubbens regnskap føres etter kontantprinsippet.
Hovedårsaken til det store underskuddet i 2020 er bytte av kunstgresset på Øya. Vi budsjetterer
med et positivt resultat for 2021, når vi får ubetalt spillemidler og momskompensasjon.
Dersom vi trekker ut kunstgressprosjektet fra regnskapet, så ender årsresultatet på 705.000 .
Treningsavgiften viser en vesentlig nedgang fra tidligere år. Dette skyldes reduksjon i antall
spillere. I tillegg besluttet styret at vi bare skulle fakturere ut 2/3 av normal treningsavgift for
2020. Samtidig har vi lave kostnadene på grunn av lite aktivitet i 2020. Samlet sett anser styret
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dette som et meget bra resultat. Vi viser til egen sak på årsmøtet for gjennomgang av
regnskapet for 2020 for mer detaljer.
Driften av Fotball Pluss går fortsatt bra, men har vært begrenset i 2020 pga. smittesituasjonen.
Takk til Trond Hassel og hans medhjelpere for en fantastisk jobb. Materialansvarlig Egil Aasbak
har som tidligere år hatt svært god kontroll på klubbens utstyr i Thomasbua.
Medlemssystemet Rubic er et viktig hjelpemiddel for å ha oversikt over utestående
treningsavgift og manglende sponsorinnbetalinger. Vi er helt avhengig av at alle lagledere
regelmessig sjekker status og purrer på utestående betalinger for sine lag. Det er stor variasjon
mellom lagene for hvor godt dette arbeidet gjøres. Vi er avhengig av at alle betaler
treningsavgiften om vi skal klare å unngå fremtidige økninger på treningsavgiften.
Takk til økonomiansvarlig Kolbjørn Kyllo og kasserer May Solgaard for godt og stødig
økonomiarbeid gjennom hele 2020.
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5. Anlegg
Etter flere år med planlegging fikk vi endelig på plass nytt kunstgressdekke på Øya. Nye
miljøkrav knyttet til bruk av gummigranulat medførte en liten forsinkelse i prosjektets fremdrift
og fordyret prosjektet noe. Likevel klarte vi å ferdigstille det nye anlegget iht. revidert tidsplan
og budsjett. Anlegget stod klart til bruk til 1. oktober 2020. Under prosjektperioden ble
gressbanen på Øya klubbens hovedanlegg. I tillegg leide vi Abrahallen for avvikling av kamper.

Det nye dekket er uten gummigranulat. I stedet er det benyttet plastbelagt kvarts som innfyll.
Dette materialet er mer miljøvennlig og har en større egenvekt som gjør at det blir liggende
mer stabilt i banen. Som en del av prosjektet valgte vi også å skifte ut massene under selve
kunstgressdekket for å bedre dreneringen i banen. Rundt nærmiljøanlegget ble en del
jord/gress byttet da dette har vært forurenset av det gamle kunstgresset.
Samlet kostnadsramme for prosjektet ble nesten 10 millioner kroner og er finansiert med støtte
av Malvik Kommune, spillemidler, momskompensasjon og en gave fra Sparebanken SMN på kr.
200.000. Klubben ønsker å takke Malvik Kommune for godt samarbeid i dette prosjektet.
Klubben har i 2020 signert en 10-års avtale med
Autosenteret som blir ny arenasponsor. Det nye
navnet på arenaen blir Autosenteret Arena.
Den nye avtalen er veldig viktig avtale for
klubben og vi er svært glade for å få med oss
Autosenteret som støttespiller i årene som
kommer.
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Klubben ønsker å takke prosjektgruppen
under kyndig ledelse av Ståle Leistad for
en fantastisk innsats. Øvrige medlemmer i
prosjektgruppen var Morten Hoås Vinje,
Geir Rødde og Jan Andreas Torvik. Tusen
takk til dere alle for super innsats på
vegne av klubben.

Geir Rødde og Roger Skansen har hatt hovedansvaret for vedlikehold av banen (vinterbrøyting
og reparasjoner). Vi retter en stor takk Geir og Roger for deres uvurderlige innsats. Uten denne
hadde vi ikke kunnet tilby alle lag tilstrekkelig treningstid på vinterstid.
Anleggsansvarlig Roger Fillingsnes gir seg nå i styret etter 4 år. HIL Fotball takker Roger for
innsatsen gjennom disse årene.
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6. Sportslig
a) Organisering
Sportslig utvalg har bestått av:
-

Kent Omenås
Bernt Martin Sandsør
Sverre Johannessen
Kenneth Sollihaug
Lasse Belsvik
Frode Rokhaug
Sverre Inge Ness
Jan Erik Sunde
Trine Stensaas

Fung. Leder
Ansvarlig ungdomsfotball
Ansvarlig ungdomsfotball
Ansvarlig barnefotball & fotballskole
Ansvarlig rekruttering barnefotball & Barnefotballserien
Dommeransvarlig Adm.
Dommeransvarlig Fag
Keeperansvarlig
Trenerveileder

Aktiviteten i SU har vært noe redusert i 2020 grunnet at sittende leder i SU valgte å trekke seg.
Det har i løpet av året vært avholdt 4 møter med hele SU. I tillegg har det vært noen møter som
spesielle team med deler av SU til stede. Hvem som har deltatt har variert med temaet/saken i
møtet.
b) Kvalitetsklubb
2020 var HIL Fotball sitt 6 år som Kvalitetsklubb på Nivå 1. Versjon 2.0 av Kvalitetsklubb ble
lansert i 2019 og målet var å implementere det nye kriteriesettet i 2020. Grunnet Covid 19 er
denne prosessen noe forsinket og målsettingen er nå å få alt på plass i løpet av 2021. mange av
de nye kriteriene som f.eks. årshjul og organisasjonskart etc. er allerede godt på plass. Planene
er å bruke denne nye lanseringen til fornyet implementering av konseptet i klubben.
Kvalitetsklubbansvarlig Tone Grydeland har også i år hatt ansvaret for den årlige rapporteringen
til NFF Trøndelag. I evalueringsmøter med kretsen får HIL Fotball tilbakemelding på at vi
fremstår som en svært solid klubb som står støtt i konseptet. Samtidig trekker vi frem våre
utfordringer, som i de siste par år har vært å få på plass en trenerveileder i daglig virke, samt få
en enda bedre struktur på sportslig utvalg, hvor avstand mellom SU og aktiviteten/trenerne på
feltet blir mindre. Dette vil fortsatt være fokusområdet inn i 2021.
Videre må vi i 2021 gjøre en ekstra innsats for å oppfylle det nye reviderte kriteriesettet for
kvalitetsklubb nivå 1. Sportsplanen må også gjennomgå en grundig oppgradering.
Tone sitter i NFF Trøndelag sitt kvalitetsklubbutvalg, og er gjennom dette utvalget tett på det
som rører seg innen dette feltet. Takk til Tone for den flotte jobben du gjør for klubben vår!
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c) Trenerutvikling
Målet for 2020 var å komme i gang med et strukturert og målrettet arbeid inn mot klubbens
trenere gjennom etablering av en egen trenerveileder. Dette arbeidet har vist seg krevende og
det jobbes fortsatt videre for å få på plass en/flere personer til som kan bidra samt finne en god
struktur for arbeidet.
Trenerutvikling vil også være et av hovedsatsningsområdene til klubben fremover. HIL Fotball
ønsker fortsatt å kunne tilby egne trenere Grasrottrenerkurs her i Hommelvik. I 2020 rakk vi
bare å gjennomføre Modul 1 kurset før alle kurs ble avlyst grunnet Covid 19.
NFF Trøndelag ønsker at kravene til trenerkompetanse i kvalitetsklubbene skal øke fremover og
de ser UEFA B lisens for trenere fra ungdomsfotball og oppover som et naturlig mål. Vi
oppfordrer derfor alle våre trenere til å gå videre fra Grasrottrenerkurs til UEFA B lisens.
I 2020 ble det avhold bare ett trenerforum i februar. Det var også planlagt ett trenerforum i
november, men dette måtte utsettes til januar grunnet Covid 19. Samlingen ble da gjennomført
digitalt via Teams.
d) Keeperansvarlig
Rollen som keeperansvarlig ligger under SU, og den har som oppgave å styrke
keeperkompetansen i klubben, både på spiller- og trenersiden. HIL Fotball gjennomførte også i
2020 et klubbinternt keeperkurs for spillere i samarbeid med Trøndelag Keeperskole. Tilbudet
var for spillere G/J2009 og eldre.
e) Dommeransvarlig
Frode Rokhaug og Sverre Inge Ness har hatt ansvaret for klubbens dommere i 2020. 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 2020 er at klubben nå har 11 autoriserte dommere (kretsdommere og
rekruttdommere) og 29 klubbdommere. 5 stykker hadde meldt seg på rekruttdommerkurs
høsten 2020, men dette kurset ble dessverre avlyst pga. Covid 19.
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).
f) Oppstart nye kull – bistand Allidretten
HIL Fotball arrangerer oppstartmøte for nye kull rett i etterkant av skolestart for de barna som
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
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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 2020 ble gjennomført med oppstartsmøte for alle foreldre for kullene
J2014 og G2014 i august, hvor det ble gitt informasjon om Hommelvik Fotball. Deretter ble det
invitert til trening rett i etterkant for de samme årsklassene. Begge lag kom godt i gang med
treninger utover høsten og har fått etablert lagsstruktur som gjør de rustet for ny sesong.
Dessverre ser det ut som trenden fortsetter fra tidligere år med at litt færre jenter velger å
starte med fotball.
HIL Fotball har også i år bidratt med opplegg og instruktører for HIL Allidrett 4 kvelder i
høstsesongen og gitt de minste barna en introduksjon til fotball. Dette blir også en fin
rekrutteringsarena inn mot fotball.
g) Fotballskole
HIL Fotball arrangerer årlig fotballskole for barn mellom 6-9 år i april måned. Årets fotballskole
ble dessverre avlyst pga. Covid 19.
h) Barnefotball
De yngste årsklassene 7-9 år 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. Samlingen før
sommeren ble i år avlyst pga. Covid 19, men på høsten klarte vi å gjennomføre et bra
arrangement.
Vi valgte også i 2020 å samle alle arrangementene for HIL sine årsklasser på en og samme helg.
Dette ble litt mer krevende enn normalt grunnet strenge smitteverntiltak fra kretsen. Klubben
ønsker å takke Lasse Belsvik og lagledere for god organisering og trygg gjennomføring.
Lasse Heggheim Belsvik har hatt rollen som ansvarlig for Barnefotballserien for HIL Fotball også
i 2019. 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. Fokus på Fair Play er viktig. Målsettingen er at barna våre skal bli gode
lagspillere og medmennesker.
Årsklassene 10-11 år spiller seriespill i 7’er med flat serie på våren og nivådifferensiert serie på
høsten, mens årsklassene 12-13 år spiller seriespill i 9’er med nivåinndeling.
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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).
Av sportslige resultater ønsker vi i år å trekke frem J2006 som ble puljevinnere i 2. divisjon
jenter 14 år og G2006 som ble vinnere av Malvik Cup i januar 2020.

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.
Vi har også i 2020 deltatt på Klubb BDO i regi av NFF Trøndelag. NFF Trøndelag står som
ansvarlig for treningene gjennom egne ansatte sonetrenere.
Klubben hadde i 2020 som ambisjon om å kunne tilrettelegge for et ekstra tilbud for de som
ønsker enda mer fotball. Vi kom dessverre ikke i mål med dette, men håper å komme i gang i
løpet av 2021.
j) Junior/Senior
HIL hadde i 2020 lag påmeldt i 5. divisjon og ble ledet av hovedtrener Terje Krogstad og lagleder
Marius Vangen. Oppstarten i januar var veldig positiv med mange spillere på trening i
Abrahallen. Senior holdt i gang treningene til over sommeren, men det ble utfordrende å holde
motivasjonen og treningsoppmøtet oppe når man ikke fikk komme i gang med vanlig trening
eller kamper. Til slutt ble det bestemt at man skulle ta en pause i treningene inntil videre.
Senior har fortsatt ikke kommet i gang med ordinære treninger og vi er usikre på om vi har
grunnlag for å gjennomføre sesongen 2021, om det blir åpnet opp for dette.
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Våre juniorspillere var påmeldt i 2. divisjon og ble ledet av Bård Stav, Terje Stordahl og Lars
Stokdahl. På grunn av manglende tilbud på senior åpnet NFF også for at overårige (1 år) kunne
delta på junior i 2020. Det var et viktig bidrag for å kunne gjennomføre sesongen.
På jentesiden ble også 2020 sesongen en krevende sesong. Sesongen startet bra, men etter at
flere spillere født i 2003 og 2004 i løpet av året meldte overgang til Malvik IL ble det etter hvert
få spillere igjen. Klubben har ikke meldt på noe J17 lag for 2021 sesongen. For årene fremover
må det jobbes med å finne en helhetlig løsning på jentesiden. Dette innebærer at man
fremover må slå sammen flere årskull slik at treningsgruppene blir store nok og at
spillergrunnlaget er tilstrekkelig til å stille lag. I 2021 sesongen blir J15 det eldste laget på
jentesiden i HIL.
Vi har i 2021 meldt på et 7’er-lag for jenter senior etter at en gruppe med tidligere HIL spillere
tok kontakt og ønsket dette.
k) Samba
SAMBA er et ekstra tilbud til alle jenter i alderen 11 – 15 år som spiller fotball i HIL. SAMBA er
helt gratis og helt frivillig å være med på. Målet med SAMBA er å skape et godt og robust
jentemiljø i Hommelvik fotball som bidrar til trygge relasjoner mellom jentene på tvers av
årskullene. Håpet er at det igjen skal føre til at jentene holder på med fotball lenge, at de ikke
slutter fordi laget deres blir slått sammen med årskullet over eller under.
I 2020 ble det bare gjennomført 2 samlinger pga. smitteverntiltak knyttet til Covid. 1.januar var
det en fotball økt i Abrahallen hvor vi også inviterte Malvik og Heimdal med sine «SAMBAårskull». I juni gjennomførte vi 71 grader nord med kullene 2009 –2005.
l) Basistreninger Sveberghallen
Basistreningene i Sveberghallen ble avlyst pga. smitteverntiltak knyttet til Covid 19.
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 å registrere
spillere til kampene. Geir Rødde har også i år vært klubbens FIKS ansvarlig
n) Banetid, fordeling av treningstid, flytting av kamper
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
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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 egen fotball SFO. Tilbudet gis til barn fra 2.-6. klasse. Daglig leder
Trond Hassel er ansvarlig for driften. Alle instruktører har tatt trenerkurs (Clisens/Grasrottrener). I tillegg bidrar Christian Sneisen Krogstad (Alle på banen).
Pr. utgangen av 2020 har vi ca. 100 medlemmer fordelt på 70 på Sveberg og 30 i Hommelvik.
Det er mange som står på venteliste for plass på Sveberg, mens vi fortsatt har noe ledig
kapasitet i Hommelvik.
Driften er solid og har gått med overskudd i alle år siden oppstarten. 2020 ble et svakere år
grunnet nedstengning pga. Covid 19 i perioden 12. mars til 1. juni 2020.
Vi har et godt samarbeid med Malvik kommune i forhold til leie av idrettsbygget i Hommelvik
og Grendehuset på Sveberg.

8. Marked/Sponsorer
Markedssamarbeidet med HIL Håndball fungerer fortsatt bra. Markedsansvarlig Frode Rønsberg
arbeidet aktivt og godt med å fornye og få inn nye sponsoravtaler. Det har i 2020 vært fokus på
å etablere kontrakter med litt lengre varighet for å sikre en større stabilitet og redusere
arbeidsmengden. Vi er derfor veldig glade for at vi har fått på plass en 10-års avtale med ny
banesponsor Autosenteret. Autosenteret fortsetter også som sponsor på shortsene.
Autosenteret blir en viktig samarbeidspartner for klubben fremover.
Vi har også fått med MT Bygg som ny draktsponsor. Gjennom året har vi fornyet avtaler med
mange viktige samarbeidspartnere, herunder Gjensidige, Hommelvik Sjøside, Sparebank 1 SMN
og MX Sport Malvik.
Våre sponsorer er generelt godt fornøyd med den jobben som gjøres i klubben og velger derfor
å fornye sine avtaler med klubben. Dette er vi veldig stolte over, samtidig som vi er ydmyke i
forhold til de forventninger sponsorene har til klubben.
Fremover er det viktig å fokusere på å opprettholde en tett og god dialog med sponsorene,
samt å innfri i henhold til våre samarbeidspartnere forventninger til klubben og dens
medlemmer.
Alle større sponsorer mottar en innrammet drakt ved signering. Vi hadde tradisjonen tro også
en takkeannonse i Bladet mot slutten av året.
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Vi ønsker avslutningsvis å takke alle våre sponsorer for at det har fortsatt å støtte klubben
gjennom pandemien. Klubbens medlemmer oppfordres til å støtte våre sponsorer.
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9. Årsrapporter fra lagene
Se vedlegg.
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