
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Årsberetning 2021 
Styret i Hommelvik IL Fotball 



 

 

Side 2 

 

Oppsummering av året 2021 

Etter et år sterkt preget av pandemien COVID-19, har 2021 vært et litt enklere år for HIL Fotball. Selv om 
store arrangement som Storsjøcupen har også i år vært kansellert, har om lag 500 aktive spillere kunne 
trene og spille i alt 366 registrerte kamper, i tillegg til klubbkvelder for de minste og all aktivitet i GUTS. 
Treninger og kampavvikling har i stor grad forløpt som normalt for barn og ungdom, men med 
smittevakter, publikumsregistrering, stengt kiosk og kampflyttinger grunnet smitte blant spillere og 
støtteapparat. Breddefotballen kunne ikke åpne før «trinn 4» av myndighetenes gjenåpningsplan, som 
for vår del betydde at kampaktivitet for senior ikke var i gang før på høsthalvåret.  

HIL Fotball har i 2021 realisert to store ambisjoner for å øke den sportslige kvaliteten i klubben. Det 
viktigste grepet har vært rekruttering av rollen utviklingssjef og trenerveileder som definert i vårt 
kvalitetsklubbrammeverk. Etter en offentlig utlysning og intern evaluering, takket Svein Erik Torvik ja til 
denne deltidsstillingen som bl.a. inkluderer arbeid med vår sportslige utvikling, samt kompetanseheving 
og individuell oppfølging av trenere, med hovedfokus på barnefotballen. 

Det andre grepet vi har gjort, har vært etablering av et ekstratilbud for motiverte spillere, åpent for alle 
uavhengig av ferdighetsnivå. I et samarbeid med MIL Fotball har vi gjennom vinteren etablert et tilbud 
med Coerver i Abrahallen, med omtrent 75 spillere påmeldte i alderen 10-15 fra vår side. Treningene har 
vært godt mottatt, og flere trenere har også benyttet sjansen til å overvære disse for å hente inspirasjon 
og øke kvaliteten i egne treninger på feltet.  

Etter flere utsettelser grunnet COVID-
restriksjoner, og en betydelig dugnadsjobb på 
anlegg, fikk HIL Fotball endelig muligheten til å 
arrangere en stor folkefest i anledning åpning av 
Autosenteret Arena. 1. oktober samlet vi 
sponsorer, ordfører og 3-400 spillere og 
støtteapparat til hamburger- og kakespising, 
prisutdelinger og vennskapelige 3v3-kamper 
mellom lag fra Guts, Sveberg Autosenter, SAMBA-
jentene, fotballforeldre og flere andre. I tillegg 
kunne Autosenteret by på et show med 
verdensmesterne i triksing, Fagerli Brothers, til 
stor begeistring fra publikum.  

I forbindelse med ferdigstilling til åpning, har også området rundt kiosk og anlegg fått en vesentlig 
oppgradering. En av våre forpliktelser til hovedsponsor har vært å bygge en rampe for utstilling av bil, og 
flere tegninger og tilbud ble utarbeidet før endelig løsning kom på plass. Vi er fornøyde med resultatet 
hvor vi med dugnadshender og god hjelp fra Fossli har bygget et helt nytt inngangsparti med ny 
forsterket platting, fotovegg, informasjonsskjerm og sosial sone med sitteplasser rundt kiosken.  

HIL Fotball ser frem til et 2022 hvor COVID-restriksjoner løftes, og vi kan skape flere gode 
fotballopplevelser på alle nivå i klubben. Vi erkjenner dessverre at spillertallene i fotballen reduseres år 
for år, og at dette for oss i HIL Fotball er spesielt synlig i aldersgruppen 13-19 år. NFF jobber i disse dager 
med tiltak for å reversere denne trenden, og HIL Fotball håper å dra nyttig innsikt fra dette arbeidet for 
å skape et mer attraktivt tilbud fremover. 
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Sportslig aktivitet i 2021 
HIL Fotball hadde i 2021 i ca. 500 aktive spillere, og vi hadde meldt på lag i serien i alle aldersklasser fra 
10 år og oppover. 

Barnefotball 6-9 år 

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. 

Barnefotball 10-13 år 

Årsklassene 10-11 år spiller seriespill i 7’er med flat serie på våren og nivådifferensiert serie på høsten. 
Årsklassene 12-13 år spiller seriespill i 9’er med nivåinndeling. 

Ungdomsfotball 14-16 år 

I årsklassene 14 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). 
 
G16 stilte i høst et lag i 1. divisjon som 
kom på 3. plass. Andrelaget spilte i 3. 
divisjon og vant serien. G16 vant også 
Oboscupen og sin årsklasse i Stjørdal’s 
cup. 
 
2006-guttene hadde planer om å delta 
på Storsjøcupen, mens 2005-kullet i 
tillegg hadde planer om Norway cup og 
treningsleir i Spania i påsken. Alt ble dessverre avlyst grunnet Korona.  Som plaster på såret så dro 2005-
guttene til Oslo i november og fikk med seg landskampen mellom Norge og Latvia.  G-14 stilte et lag i 3. 
divisjon nå i høst.     

Junior/Senior 

Senior herrer var i 2021 påmeldt i 5. divisjon og ble ledet av hovedtrener Terje Krogstad og lagleder 
Marius Vangen. På grunn av koronatiltakene kom senior gruppen ikke i gang med vanlig treninger før 
tidlig høsten 2021. Det ble krevende å etablere en stabil spillergruppe etter så lang pause, og i løpet av 
høsten benyttet vi hele 40 spillere på kampene. På grunn av store skadeproblemer, klarte vi ikke å stille 
lag til de 3 siste kampene for sesongen. Vi hadde dessverre derfor ingen annen mulighet enn å trekke 
laget i midten av oktober 2021. Vi har meldt på et senior lag i 6. divisjon til 2022 sesongen. 
 
Våre junior herrer (G19) var påmeldt i 2. divisjon og ble ledet av Henrik Tuff og Robin Sandø. Laget 
bestod av 5-6 gutter født 2004 og 2003. Resten av laget ble fylt opp med G16 spillere (gutter født 2005 
og 2006). Takket være den gode hjelpen fra G16, klarte et meget ungt juniorlag å sikre seg 2. plassen i 
sin avdeling. 
 

Bilde 1: Gutter 16 etter seier i semifinalen under Stjørdals Cup 
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Etter initiativ fra en gruppe med tidligere HIL spillere meldte vi på 7’er lag for senior damer i januar 
2021. Jentene ble ledet av Espen Bromstad og lagleder Ola Fuglem. Spillergruppen var nok i minste 
laget, men jentene kom seg greit gjennom sesongen 2021. Foran 2022 sesongen ser vi at noen flere 
tidligere spillere ønsker å spille for HIL, og vi håper derfor at vi får en større og mer robust spillergruppe i 
2022 sesongen. Vi har meldt på et 7’er lag også i 2022.  
 
Klubben hadde ikke påmeld noe J17 lag for 2021 sesongen, og vi klarer heller ikke å stille J17 lag i 2022. 
Også i 2022 sesongen blir J15 det eldste laget på jentesiden i HIL. 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. 
Samtidig bør vi vurdere å etablere et mer formelt samarbeid med våre naboklubber. 

FotballPluss 

FotballPluss er klubbens egen fotball-SFO som tilbys barn fra 2.-6. klasse på Sveberg og i Hommelvik. 
Tilbudet er populært både for de som allerede spiller fotball i klubben, men også for de som søker en 
SFO-plass med stor grad av fysisk aktivitet. 
 
Grunnet COVID har 2021 har vært et tøft år for FotballPluss med to lengre nedstengingsperioder i juni 
og desember. Per 31.12 har tilbudet 83 medlemmer hvorav 52 deltar på Sveberg og 31 i Hommelvik.  
 
I tillegg til daglig leder Trond Hassel, benytter FotballPluss seg av instruktørene Marius Karlsen, Huy 
Phan, Nicolai Breivang og Michael Moum.  
 
Vi har et godt samarbeid med Malvik kommune i forhold til leie av idrettsbygget i Hommelvik og 
Grendehuset på Sveberg, og så håper vi på at en fremtidig ny hall i Hommelvika skal kunne gjøre det 
mulig å utvide tilbudet på sikt.  

Hommelvik Guts 

Guts har gjennom de siste årene blitt en viktig del av fotballfamilien og er et viktig bidrag i riktig retning 
vår visjon «Alle på banen». Guts har i år en egen lagsrapport som forteller om aktiviteten i 2021. 

Cuper og arrangementer 

Storsjøcup i Östersund første uken i juli har i mange år vært en sterk tradisjon for HIL Fotball, og vi 
ønsker at alle lag fra 11-16 prioritere denne for å bygge kultur og samarbeid mellom lagene. Storsjøcup 
ble dessverre avlyst også i 2021.  

Allidretten 

Da de fleste allidrett-treninger ble avlyst på våren, fikk HIL Fotball anledning til å avholde 3 allidretts-
treninger på høsten i 2021. Treningene hadde godt oppmøte, og ble tatt godt imot av barna, som igjen 
bør bidra til at rekruttering til høsten 2022 blir god.  

Oppstart nye kull 

Det ble også i år sendt ut ranselspost til 1. klassingene den første skole uka samt at det ble lagt info på 
en allerede opprettet side på Facebook. Oppstartsmøte ble avholdt i klubbhuset med ca. 20 foreldre til 
stede. Ved endt sesong har J2015 ca. 12 spillere og G2015 ca 40. 
 
HIL Fotball er tilfreds med måten vi har fått i gang nye kull for året. Utstyr har blitt bestilt på forhånd slik 
at dette har vært klart til første trening, og et størreapparat rundt laget har blitt satt sammen etter 
beste evne. Stort sett mange foreldre som melder seg til en trenerrolle, men ikke til de andre rollene 
rundt laget som er viktige på sikt. 
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Fotballskole 

HIL Fotball arrangerer årlig fotballskole for barn mellom 6-9 år i april måned. Årets fotballskole ble 
dessverre avlyst pga. Covid 19. 

SAMBA 

SAMBA er et ekstratilbud til alle jenter i alderen 11 – 15 år som spiller fotball i HIL, og målet er å skape 
et godt og robust jentemiljø som bidrar til trygge relasjoner mellom jentene på tvers av årskullene. 
Målet 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.  
 
Grunnet COVID ble aktiviteten i SAMBA sterkt redusert i 2021, men vi fikk likevel til noen viktige 
treffpunkter. Nytt kull ble introdusert til SAMBA en kveld i desember, og flere deltok på SAMBA sin 
stand under åpningen av Autosenteret Arena 1. oktober. Dessverre fikk vi kun anledning til å arrangere 
en tradisjonell SAMBA-samling hos Sport og Trim i desember.  

Basistreninger Sveberghallen  

Deler av basistreningene i Sveberghallen ble avlyst pga. smitteverntiltak knyttet til Covid 19.  
 

Klubbens organisering og arbeid  

Styret i HIL Fotball 

Styret har siden valget i årsmøtet i 2021 bestått av: 
 
- Leder    Ole Kroknes 
- Nestleder    Bjørn Wannebo 
- Leder Sportslig Utvalg  Per Ove Stokkan / Frode Sommervold 
- Sekretær/FIKS ansvarlig  Randi Hermstad 
- Økonomiansvarlig   Kolbjørn Kyllo 
- Anleggsansvarlig   Frode Lenes 
- Fair Play/Miljø/Utdanning  Nikolay Wanderås 
- Kvalitetsklubbansvarlig  Tone Grydeland 

 
Det er gjennom året avholdt 10 ordinære 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, samt en rekke interne møter med forskjellige tema. Styret har 
også hatt flere møter med MIL Fotball om bla. samarbeidsprosjektet Coerver og felles utfordringer 
knyttet til dalende spillertall, spesielt i ungdoms- og seniorfotballen. 

Sportslig i HIL Fotball 

Sportslig utvalg har bestått av: 
 
- Frode Sommervold   Sportslig leder (tiltrådte i august etter Per Ove Stokkan) 
- Kent Omenås  Nestleder (junior/senior) 
- Sverre Johannesen  Ansvarlig 14-16 år 
- Lasse Belsvik  Ansvarlig 10-13 
- Kenneth Sollihaug  Barnefotball 6-9 år / Rekrutteringsansvarlig 
- Maria Solheim  Barnefotballserie 
- Svein Erik Torvik  Utviklingssjef og trenerveileder 
- Frode Rokhaug  Dommeransvarlig Adm. 
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- Sverre Inge Ness  Dommeransvarlig Fag 
- Jan Erik Sunde  Keeperansvarlig 
 
Det har i løpet av året vært avholdt 6 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. 

Trenerveileding 

Svein Erik Torvik startet i rollen som utviklingssjef 1.oktober. En av rollene å den som det vil bli brukt 
mest tid på vil være trenerveileder. Oppstarten gikk med til å bli kjent med klubben, men også trenerne. 
Det ble gjort observasjoner av alle lagene i barnefotballen og det ble startet på en til en samtaler med 
alle trenerne. Dette for å kartlegge bakgrunn, styrker, svakheter, hvordan man opplever at trenerteamet 
fungerer samt hva man ønsker fra en trenerveileder. Det er tydelig at mange har savnet en slik rolle i 
klubben å at tilbakemelding på feltet, tips til øvelser og oppfølging er det flere av trenerne ønsker seg. 
 
Trenerveileder har den kompetansen som kreves for å være kursveileder for NFF sitt grasrottrenerkurs. 
Så i den forbindelse ble delkurs 1,2,3 og 4 arrangert i oktober og november. Det deltok henholdsvis 
4,16,2 og 7 trenere. Her vil vi i 2022 gjøre justeringer med å tilby kurs i egen regi får å kunne velge egne 
dager og tidspunkt. Alle kursene ble avholdt på helg og tilbakemeldingene er at mange er opptatte med 
andre ting. Vi tror at vi med disse tilpasningene kan komme oss opp på 12-14 deltagere pr.kurs.  
 
Med denne rollen på plass så er vi godt på vei med god oppfølging av våre trenere. I 2022 skal alle lag fra 
6 til 13 år få veiledning på feltet en til to ganger pr. måned. Det skal gjennomføres 3 trenerkurs og 2 
temakvelder med godt faglig innhold. Videre så ønsker klubben seg flere med UEFA B-lisens og målet er 
å sende en til to trenere på forkurs. 
 

Keeperansvarlig 

Vi har hatt noe flotte gjennomføringer i samarbeid med Trøndelag Keeperskole. Det har vært mellom 20 
og 25 deltakere i alderen 10-15 år. Vi har vært både på Autosenteret Arena og Abrahallen.  Det har vært 
gjennomført 2 økter på 90min pr.økt i pausen har vi servert pizza fra Pizzabakeren. 
 
Det har vært fokus på grunnleggende keeperforståelse og øvelser knyttet til dette. Lærevillige keepere 
har vist god innsats. Vi hadde også en økt med opplæring i enkle øvelser for trenere/foreldre som kan 
gjennomføres på treninger. Her var det dårlig oppmøte.  
 
Vi fortsetter samarbeidet med Trøndelag Keeperskole for året 2022. Det vil bli noe mer differensierte 
økter, slik at nye keepere får sine utfordringer og keepere som har vært med tidligere får sine 
utfordringer. 
 

Dommeransvarlig 

Sesongen 2021 ble også amputert med tanke dommerutviklingen i klubben, og det ble dessverre ikke 
avholdt dommersamlinger. For vårsesongen ble det kun gjennomført 9 kamper for G/J 10 og 11 år, mens 
høstsesongen ble mer normal med 53 gjennomførte kamper for G/J10-11, samt kvinner senior.  
 
Klubbdommerkurs ble avholdt med 16. deltakere i mai, og nye klubbdommere fikk også anledning til å 
prøve seg på klubbkvelder i barnefotballserien i juni og august, samt på Guts sin spilledag i september.  
Klubben har 31 klubbdommere ved utgangen av 2021 etter at 9 har sluttet i løpet av sesongen. Vi har 
også 12 rekrutt/kretsdommere.  (En av våre dommere skal dømme 3. divisjon nå!) 
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Rekruttdommerkurs, opprinnelig berammet vinter 20/21, ble avholdt i juni med 3 deltakere fra MIL, og 
9’er-kurs i samarbeid med MIL ble avholdt i juni.  Vi tror at flere samlinger og sosiale sammenkomster i 
2022 kan styrke vår dommersatsing i HIL Fotball.  

Fair Play 

Vi har i sesongen 2021 hatt veldig få saker/konflikter. De få sakene/konfliktene som har oppstått har 
blitt håndtert og løst effektivt i Fair Play-gruppa og direkte i sportslig utvalg, 

Kvalitetsklubb 

2021 har vært et vedlikeholdsår for HIL Fotball mtp. ivaretakelse av NFFs kriterier for kvalitetsklubb. 
Etablering av en trenerveileder har lukket vårt største avvik mot dette rammeverket historisk, og ellers 
har vi ved etablering av ny hjemmeside sikret tilgjengelighet på rollebeskrivelser, årshjul og annet som 
kreves for å for fortsatt sertifisering. 

Administrativt 

HIL Fotball har i løpet av sommeren 2021 migrert til Hommelvik IL sin nettløsning basert på Wordpress-
plattformen. Dette innebærer at den blir lettere å lese fra mobil, og at den grafiske profil blir relativt lik 
som hovedlaget, håndball og friidrett, og at man kan publisere nyheter på tvers om det er ønskelig. HIL 
Fotball benyttet i den anledning å rydde godt i menyer og funksjonalitet fra den gamle hjemmesida.  
 
Sammen med hovedlaget har HIL Fotball også migrert alle dokumenter fra Dropbox til Idrettens Office 
365. Dette gir oss bedre styring på tilganger og sikkerhet, og gir oss også mulighet for å avholde digitale 
møter på Teams, noe vi tror blir en mye brukt møteform fremover uavhengig av COVID-19. 
 
Klubbhåndboka har også fått en revisjon i 2021, samtidig som den har blitt tilgjengeliggjort på en 
enklere måte online. Sammen med sportsplanen utgjør klubbhåndboka vårt viktigste verktøy for drift av 
klubben og beskriver hvordan Hommelvik Fotball er organisert og drevet.  

Anlegg 
Selv om nytt kunstgressdekke kom på plass i 2020, sto ferdigstillingen av omkringliggende anlegg igjen 
før vi kunne kalle inn til offisiell åpning av Autosenteret Arena 1. oktober 2021. Dette arbeidet besto av: 
 
 Ferdigstilling av skilting og profilering av anlegget. 

Prosess med nabovarsel ble gjennomført for 
banner vendt mot vei. 

 Ny platting rundt kiosk ble tegnet av Tone 
Grydeland og satt opp i samarbeid med Fossli og 
ivrige snekkere på dugnad. Denne plattingen 
tilfredsstiller Autosenterets krav om utplassering 
av demobil, samt fotovegg med profilering. 

 Infoskjerm har blitt montert i kiosk 

Grunnet hærverk både på Autosenteret Arena og på 
friidrettsbanen, har HIL Fotball i samarbeid med 
hovedlaget og friidrett etablert videoovervåkning for å 
sikre området. 

Geir Rødde har hatt hovedansvaret for vedlikehold av 
banen (vinterbrøyting og reparasjoner), og vil for 
vinteren 21/22 ha støtte i anleggsansvarlig Frode Lenes.  
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Økonomi 
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 2021 endte med et overskudd på 3.974.000 
(mot budsjettert resultat på ca 2.770.000,-). Klubbens regnskap føres etter kontantprinsippet. 
Hovedårsaken til det store overskuddet i 2021 er utbetalinger av spillemidler etter bytte av kunstgresset 
på Øya i 2020. Dette var inntekter som det var budsjettert med, men noe usikkerhet knyttet til deler av 
utbetalingene.  
 
Dersom vi trekker ut kunstgressprosjektet fra regnskapet, så ender årsresultatet fortsatt positivt for 
året. På treningsavgifter er trenden nedadgående, noe som skyldes færre aktive spillere. Samtidig har vi 
lave kostnadene på grunn av lavere aktivitet som skyldes den pågående pandemien. Samlet sett anser 
styret dette som et meget bra resultat. Vi viser til egen sak på årsmøtet for gjennomgang av regnskapet 
for 2021 for mer detaljer.  
 
Driften av Fotball Pluss går fortsatt bra, men ble noe begrenset også i 2021 p.g.a. smittesituasjonen. 
Takk til Trond Hassel og hans medhjelpere for en fantastisk jobb med Fotballpluss. 
 
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. 
 
For 2022 foreslår styret et budsjett med et lite underskudd. Dette gjøres bevist med bakgrunn i solid 
økonomi i laget, større sportslig satsning og med et håp om at vi får et år med stor fotballaktivitet for 
store og små. 

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 2021 vært fokus på å rydde 
litt i de minste avtalene, og samtidig skape merverdi for resterende avtaler.  
 
Vi vil spesielt fremheve vår nye sponsoravtale med Grilstad, og at Fossli Maskin bidro med både 
mennesker, maskiner og masser for å realisere platting og nytt inngangsparti på Autosenteret Arena.  
 
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.  
 
Marked takker Jan Arve Johansen for å levere kjappe layout-forslag og produksjon av skilt og trykk på 
klubbkolleksjon. 
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Heder og ære 

Spillere og støtteapparat i lagene 

Klubben ønsker å takke alle tillitsvalgte, trenere, spillere, dommere og foreldre for deres bidrag i 2021. 
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.  

Dugnadsgjengen 

Takk også til veteranene i HIL og dugnadsgjengen (Ståle, Robert, Martin, Elisabeth m.fl.) som bidro til 
bygging av ny platting og sosial sone på Øya, sent og tidlig før den offisielle åpningen 1. oktober. 

Nøkkelroller i HIL Fotball 

Geir Rødde takkes for sin innsats med vintervedlikehold og dugnad på anlegg over mange år. Egil 

Aasbak takkes for å ha stålkontroll på utstyrsbua og yte fantastisk service. May Solgaard takkes for å ha 
stålkontroll på økonomirutiner og bilag, og samtidig påta seg anvaret for kiosken. Takk også til Kristoffer 

Dahl som har tatt mange av bildene i denne årsrapporten. 

Årets Ildsjel 

Under åpningsfesten av Autosenteret Arena, hadde HIL Fotball gleden av å tildele Gjensidige Ildsjelpris 
for 2020 til Kent Omenås med følgende begrunnelse:  

HIL Fotballs ildsjelpris tildeles en person som gjennom mange år som engasjert leder har sikret god drift, 
både administrativt og sportslig, for klubben. Ildsjelen har nedlagt utallige timer i frivillig innsats på alt 
fra styremøter til dugnader, og har de siste årene lagt grunnlaget for videre utvikling av klubben 
gjennom sitt bidrag i etableringen av ny miljøvennlig kunstgressbane og ny arena som helhet. Vinneren 
er nå engasjert rundt klubbens G16-lag og sitter i sportslig utvalg. 
 



 

 

Side 10 

 

Sponsorer 

Vi ønsker avslutningsvis å takke alle våre sponsorer for at det har fortsatt å støtte klubben gjennom 
pandemien. En spesiell takk til Klubbens medlemmer oppfordres til å støtte våre sponsorer. 

 

 

 

 

 



 

 

Side 11 

 

 

Lagsrapporter 



LAG J2015 

 

ANTALL SPILLERE: 
Antall spillere ved årets start: 9 
Antall spillere ved årets slutt: 8 

 
BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 
Hvor mange lag? Bare treninger  (første sesong) 

 
SERIESPILL (fra 11 år): 
Hvor mange lag?  

Hvilke divisjon?   
Plassering (ungdomsfotball)?  

 
CUPER: 
Hvilke cuper har laget deltatt på? Ingen 

Resultat (fra 13 år)?  
 
FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Vi har fokus på at alle skal trives på trening. 
 
KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Første sesong for laget, så det har vært flere som har deltatt på enkelttreninger for å teste ut fotball. 
Flesteparten virket motivert for å fortsette neste sesong. 
 
OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Det ble avholdt 8 fotballtreninger høsten 2021. Alle jentene var nye spillere, men de rakk å få godt innblikk 
i fotball før sesongen ble avsluttet. 
 
SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
- 
 

 
HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
2 av 3 trenere har fullført trenerkurs. Vi ser ikke behov for ytterligere veiledning. 
 
EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 
 

 

 

  



LAG Gutter 2015 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 36 

Antall spillere ved årets slutt: 37 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? - 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? - 

Hvilke divisjon?  - 

Plassering (ungdomsfotball)? - 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? - 

Resultat (fra 13 år)? - 

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
- 

 
KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
- 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Første sesong for guttene, en aktiv og ivrig gjeng. Fikk rekruttert flere trenere underveis, startet med 4, 
avsluttet med 9stk. Gode treninger, og guttene ser ut til å trives. Avsluttet sesongen med pizza etter siste 
trening.  
 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Nei. 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Ettersom flere ble rekruttert underveis så er det flere som ikke har tatt trenerkurs enda.  

 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 

  



LAG Jenter 2014 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 12 

Antall spillere ved årets slutt: 13 
 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? 2 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? na 

Hvilke divisjon?  na 

Plassering (ungdomsfotball)? na 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Sjampions lig 

Resultat (fra 13 år)? - 

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Ingen. 

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Ingen. 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Kampsesongen ble litt redusert pga korona, men vi deltok på de barnefotball dagene som faktisk ble 
gjennomført. Jentene er veldig fornøyd når de får spille kamper og de trives sammen på trening. Vi har en 
god blanding av jenter fra Sveberg og Hommelvik skole. 

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Vi har ikke hatt noe planleggingsmøte med håndball som startet opp for dette kullet høst 2021, men vi 
stoppet fotball treningene så fort håndball startet opp. Vi starter også opp først etter påske 2022 da 
håndball skal være ferdig. 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Trenerkurs er gjennomført for 2 av 3 trenere. 

 
 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 
  



LAG Gutter 2014  

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 33 registerte spillere 

Antall spillere ved årets slutt: 42 registrerte spillere 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? Stort sett 5 lag i barnefotballserien 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag?  

Hvilke divisjon?   

Plassering (ungdomsfotball)?  

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Barnefotballserien og Sjampions-lig 

Resultat (fra 13 år)?  

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Alle på banen – inkludere alle, alle får delta like mye 

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Ikke mange som har sluttet, de få som har sluttet har det vært at de er små enda og prøver seg på andre 
idretter. 

 
OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Spesiell sesong – coronarelatert, men veldig mange ivirige gutter.  Kjempeoppmøte   treningene og ivrig på 
kamper. Mange engasjerte foreldre sosialt og i trenerrollene. 

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
God dialog med håndball og fin overlapping i høst �� 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
2 trenere med hovedansvar, 8 trenere som hjelper til.  
Tenker vi kan ha godt av trenerveilening når vi starter opp sesongen 2022 på våren en gang.  

 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 

 
  



LAG Jenter 2013 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 31 

Antall spillere ved årets slutt: 27 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? 4 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? - 

Hvilke divisjon?  - 

Plassering (ungdomsfotball)? - 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Var påmld Burger King Cup, men den ble avlyst pga 
Covid. Vi mld oss da på Sjampions Lig cup på Stjørdal. 

Resultat (fra 13 år)? - 

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Sosiale arrangement har fungert bra for trivsel på laget og gjør at jentene synes det er ekstra artig med 
fotball.  

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Har snakket med foresatte. Barna ønsket ikke å spille fotball mer. Har sagt at de kan ta kontakt igjen hvis 
de ombestemmer seg og at de er hjertelig velkommen tilbake. 
 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Har fått gjennomført 2 sonekvelder i Barnefotballserien i Hommelvik. Den første kun med Malvik pga 
restriksjoner. Har også deltatt på de andre sonekveldene og vært på 1 cup.  
Jentene var med som markører på Grasrottrenerkurs 23-24.okt. 
 
Vi har hatt godt oppmøte på treningen jevnt over. 20+  
 
Vi hadde sommeravslutning på Midsandtangen med rebusløp, grilling og bading. Overraskelser fikk de 
også. I tillegg har vi hatt kveldsmat med dans på klubbhuset. Vi har også hatt utdeling av nisseposer på 
siste trening før jul.  
 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Vi har hatt kontakt med trenerne i håndball for å finne treningstid som ikke er på samme tidspkt. 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
6 trenere: 1 har kurs 1, 2 har kurs 2, 2 har kurs 1+2, 1 har kurs 1+2+3 
  



LAG Gutter 2013 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 39 

Antall spillere ved årets slutt: 35 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? 5 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? - 

Hvilke divisjon?  - 

Plassering (ungdomsfotball)? - 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Heimdal Indoor, Flatås Cup, Sjampions lig cup, 
Santander Cup Astor, Melhus Cup 

Resultat (fra 13 år)? - 

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Ingen formell rutine. Har fokus på å skape et godt miljø hvor barna trives, ved bl.a gjennomføre 
interncupper, pizza etter trening, sosial avsluting på restaurant og hockeycamp. Lagsregler som har fokus 
på samhold og god oppførsel mot hverandre.    

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Vi synes ikke frafallet er mer enn hva man kan forvente, spesielt i disse tider hvor korona fortsetter å 
prege fortballen. Vi har derfor ikke gjort undersøkelser på det.  

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Har hatt 2 treninger i uka. Jevt over godt oppmøte. Korona fortsetter å prege, cupper, fotballskole og serie 
avlyst i starten av sessongen og utover sommeren. Kunne kun spille mot lag i samme kommune, hadde 
flere campdager mot Malvik. Fikk gjennomført barnefotballserien for høsten. Avslutning av sessongen 
med pizza og hockeykamp.  

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Vi har ikke hatt planleggingsmøter med andre idretter. 
 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Bra tilbud og flere av trenerteam deltar på kursene.  

 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 
 

 
  



LAG Jenter 2011 og 2012 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 18 

Antall spillere ved årets slutt: 20 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? - 

 

SERIESPILL (fra 10 år): 

Hvor mange lag? 2 (7’er fotball) 

Hvilke divisjon?  - 

Plassering (ungdomsfotball)? - 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Sodvin Cup 

Resultat (fra 13 år)? NA 

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Sosiale tiltak som felles kveldsmat etter trening, deltagelse på cup’er. Jobber mye med å etablere gode 
holdninger og oppførsel ift hverandre på trening, kamper eller i sosiale sammenhenger.  

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Prioritering av andre aktiviteter. 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Nok en sesong preget av Covid-19 er gjennomført for J2011/2012. Vinteren gjennomførte vi trening 
innendørs på Bjørnstad gård. Etter hvert ble det utetrening, men en vårsesong som ble preget av 
restriksjoner og mange avlyste seriekamper. For å holde motivasjon oppe, ble det arrangert 
treningskamper med HIL J2010 og Malvik J2011. Overgang fra 5’er fotball til 7’er fotball gikk fint. 
 
Høstsesongen fikk vi spille mot mange nye lag fra Stjørdalsregionen, og dette var veldig kjekt for alle. 
Mange gode opplevelser og godt samhold i lagene. Vi avsluttet høstsesongen med deltagelse på Sodvin 
cup i Kyrksæterøra. Første overnattingscup for laget og dette var en kjekk avslutning på en fin sesong.  
 
Videre har vi hatt mange spillere som har deltatt på keeperskole og Coerver ekstratreninger arrangert av 
klubben. Vi har også hatt trenere som har deltatt på grasrottrenerkurs arrangert av klubben. 
 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Tilpasning av treningstider ift. andre idretter i den grad det er mulig. 
 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
God trenerkompetanse i laget. Deltagelse på grasrottrenerkurs arrangert i klubb/krets. 

 
 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 

 
 
  



LAG Gutter 2012 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 22 

Antall spillere ved årets slutt: 23 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? 3 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? X 

Hvilke divisjon?  X 

Plassering (ungdomsfotball)? X 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? 0 

Resultat (fra 13 år)? X 

 
FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Kommunikasjon. Snakker ofte med foreldre for å kartlegge interessen rundt fotball. Prøver å tilrettelegge 
ved spesielle behov.  

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
- 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Utfordrende med Korona. Men har fått spilt en del kamper på sonekvelder og mot Malvik IL.  
Sosial tilstelning på sommerhalvåret. Fikk booket oss inn i abrahallen i november og desember og hadde 
fine økter der med veldig bra oppmøte av gutter til tross for at de driver med andre aktiviteter og det 
krasjer litt.  

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Dialog med håndballen så dugnader ikke krasjer. Ellers ikke noe.  
 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Grasrottrenerkurs ble gjennomført og trenere har hatt god nytte av dette. Samtidig med innmarsj av ny 
trenerutvikler så har vi troa på at dette kan bli bra. Trenerne følger råd fra utvikler og melder seg på mer 
kurs når det er tid for det.  

 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
Klubben er flink til å informere på facebook som gjør det lett for meg å følge med. 

 
 

 
 
  



LAG Gutter 2011 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 25 

Antall spillere ved årets slutt: 28 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? 2 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag?  

Hvilke divisjon?   

Plassering (ungdomsfotball)?  

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Sjampionslig, Flatås Julecup 

Resultat (fra 13 år)?  

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Laget har gjennomført sosiale aktiviteter og prioritert midler til innendørstrening om vinteren. 

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Ingen har sluttet. 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Svært preget av koronarestriksjoner i vår. Kom godt i gang i høst og fikk deltatt på to cuper samt 
gjennomført sosiale aktiviteter. Guttene har møtt veldig tøff motstand, så laget velger å melde på i lavere 
nivå i 2022 mtp. bla. motivasjon.  

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
- 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Laget har behov for oppfølging av trenerveileder. 

 
 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
Positivt med ny trenerveileder. 

 
 
  



LAG Jenter 2010 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 20 

Antall spillere ved årets slutt: 19 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? 2 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag?  

Hvilke divisjon?   

Plassering (ungdomsfotball)?  

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Orkdalscup 

Resultat (fra 13 år)?  

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Vi har prøvd å ha sosiale tiltak med kveldsmat, Mesternes mester-utedag, Utedag på Flatholmen, felles 
Kino-tur og RBK-kamp (barnas dag arrangement) etc. Vi har dessverre ikke fått til å ha så mange sosiale 
tiltak som vi har ønsket pga corona. Vi hadde også meldt oss på flere cuper, som er sosiale opplevelser for 
oss, men alle utenom en ble avlyst.  Noen av våre spillere som driver med flere idretter ønsker ikke å delta 
på like mange treninger, særlig i overgangene mellom sommer og vinteridrett og dette legger vi godt til 
rette for. 

 
 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
En spiller har sluttet av helseårsaker. 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Godt oppmøte på trening, veldig synd at kamper og cuper ble avlyst.  
Fortsatt barneidrett så vi har ikke så stort fokus på resultater (men har nok vunnet de aller fleste 
kampene). Viktig med fokus på det sosiale, men det er ikke så lett i en pandemi.. 

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Vi har godt samarbeid med spesielt håndball da en av våre trenere er gift med hovedtrener for håndball. 
Vi har klart å styre unna krasj med både håndball og ski.  

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Hovedtrener har Grasrot-trenerkurs 1-4 (UEFA C-lisens). De resterende trenere tok delkurs 4 i høst. 
Trenerne har hatt kontakt og oppfølging av trenerveileder 

 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
Etter vår mening er et tilbud om innetrening i Abra-hallen på vinterstid et viktig bidrag for å ha et fullverdig 
treningstilbud på vinterstid. Dette vil både være bedre sportslig og vil nok øke oppmøte på trening for vår 
gruppe. 
 
Jentene har vært fornøyd med å ha blitt inkludert i Samba, dette er motiverende! 
Keeperskolene som har vært arrangert i regi av klubben har vært veldig bra! 
  



LAG Gutter 2010 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 34 

Antall spillere ved årets slutt: 32 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag?  

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? 4 lag 

Hvilken divisjon?   

Plassering (ungdomsfotball)?  

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Cuper ble avlyst 

Resultat (fra 13 år)?  

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Trenerteam og lagleder synes vi har god dialog med spillere og foreldre. Trenerne ser hver enkelt spiller 
og legger til rette for at treningene skal være gode for alle (bl.a. ved å differensiere; skape mestring, 
trygghet og utvikling).  
 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Det har vært noen frafall gjennom sesongen, men samtidig har to spillere kommet tilbake etter å ha vært 
ute en periode. De frafallene vi har hatt er begrunnet i andre interesser som basket og kor eller 
manglende interesse for fotballtreningene over litt lengre tid. Det har vært lagt til rette og vært dialog med 
disse også underveis for å få de med på treninger. Vi har selvsagt formidlet til de som slutter at de er 
velkommen tilbake når som helst. En spiller sluttet for over ett år siden, men startet på igjen nå før jul. En 
annen har hatt en pause på noen måneder og startet igjen i september. 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
SPORTSLIG: 

Det har vært stor aktivitet både i og rundt spillergruppa. Det gjennomføres fotballtreninger gjennom hele 
året med ca. tre treninger i uka. Det er en stor spillergruppe, men også en stor trenergruppe. Det er til 
sammen 13 trenere/støtteapparat. Trine Stensaas kom inn som trener på slutten av sesongen. 
Treningsaktiviteten styres primært av tre hovedtrenere, men alle trenere involveres i opplegget. Både i 
hovedsesong og i vintersesongen har det vært lagt opp til flere runder med cageball (Her har vi brukt 
Bjørnstad og hall på Skatval). Ikke minst tok G2010 initiativ til å leie Abrahallen i jan-mars i 2021 (6 økter) 
som vi delte med andre Hommelvik-lag. I nov./des har vi også hatt 7 økter i Abrahallen. På flere av øktene 
har det vært laget ett opplegg med trenerveiledning. Her har diverse øvelser vært gjennomført for guttene 
og trenerne fått veiledning underveis av Ståle og Trine.  Dette har de andre trenerne satt stor pris på 
denne coachingen. 
 
Vi hadde 4 lag påmeldt i vårens seriespill. Vi kom i serie med Stjørdalslag, men pga ulike smitteutbrudd og 
tolkninger av regler (også ulik mellom Stjørdal og Malvik) ble det en kaotisk kampsesong. Men vi fikk til 
slutt gjennomført de fleste kampene.  Til høsten hadde vi også 4 lag i serien og vi fikk heldigvis 
gjennomført alle kampene. Det ble en travel høst med masse fotballkamper og spilleglede. 
 
 

  



SOSIALT: 

Dette året har også medført en del begrensninger ift hva vi kan gjøre sosialt. Men vi har gjort noen tiltak 
som å ha utdeling av smoothie/banan etter trening, pizza til kveldsmat. Vi hadde også meldt oss på Hessa 
cup i Ålesund for å få en overnattingstur, men dette måtte kanselleres pga smitteutbrudd i området. Det 
ble derfor ingen cupdeltagelse dette året.  På senhøsten samlet vi gutter og foreldre på Lerkendal for å se 
RBK-Lillestrøm. 
 
Det ble avholdt et foreldremøte i november. Gode tilbakemeldinger fra foreldregruppen og de merker det 
er en engasjert trenergruppe som stiller opp for guttene. 

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Det har vært god dialog med håndball underveis i sesongen for å avklare treningstider. 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Solid kompetanse i trenerteamet. Hovedtrenere med trenerkurs. 

 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 

 

 
 
  



LAG Jenter 2009 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 23 

Antall spillere ved årets slutt: 21 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag?  

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? 1 

Hvilke divisjon?  1 

Plassering (ungdomsfotball)?  

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Alle ble avlyst 

Resultat (fra 13 år)?  

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Gjennomfører sosiale tiltak innimellom. Lørdagssamling på Autosenteret Arena med musikk under trening 
og pizza etter økt. Sesongavslutning på Laser X.  

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Prioritering av andre aktiviteter.  

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Mye flytting av kamper og avlyste cuper. Ble vel mye kamper på slutten for å ta igjen. Forsøkte med jevne 
lag, men frafall og litt skader på det ene laget førte til litt for tøff motstand.   

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Har hatt dialog med håndball for å finne tidspunkter som ikke kolliderer.  

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Bra kompetanse, men for få trenere på permanent basis.  

 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 
 

 
 
 
  



LAG Gutter 2009 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 20 

Antall spillere ved årets slutt: 18 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? X 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? 2 

Hvilke divisjon?  - 

Plassering (ungdomsfotball)? - 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Stjørdalscup 

Resultat (fra 13 år)? - 

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
- 

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
- 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Vanskelig vårsesong med mye avlyste kamper og cuper. Høstsesong ok fra start. Videre sliter vi med 
motivasjon for å få spillere både på trening og kamp. Har en ok stamme på 8-12 som er veldig interessert, 
men det blir litt få.  

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
- 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 

- 
 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 

- 
 

 
 
 
  



LAG Jenter 2008 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 16 

Antall spillere ved årets slutt: 15 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? - 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? 1 

Hvilke divisjon?  2 

Plassering (ungdomsfotball)? Husker ikke, men noen tap og noen seire 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Ingen 

Resultat (fra 13 år)?  

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
- 

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
- 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Fin sesong, jentene har stort sett veldig ivrige. 
Tre av våre jenter har vært med på BDO tiltak, talentleir i Meråker i august og Klubb BDO. 

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Føler samarbeidet med andre idretter er bra 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 

- 
 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 

- 
 

 
 
 
  



LAG Gutter 2008 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 23 

Antall spillere ved årets slutt: 21 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag?  

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? 2 

Hvilke divisjon?  1. og 2.div 

Plassering (ungdomsfotball)? 7. og 8. 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Stjørdalscupen 

Resultat (fra 13 år)? Begge lag ble nr. 3 i sin pulje på 5 lag 

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
(Hvordan jobber laget med å redusere frafallet? Hvordan jobber laget med spilleres som signaliserer at de vil slutte?) 

Jobber aktivt med miljøet i gruppa. Snakker mye med gutta at de må akseptere at i en klubb som 
Hommelvik må vi kunne ta vare på alle enten de har kommet langt eller mindre langt. Hvis noen 
signaliserer at de ønsker å slutte kartlegger vi hvorfor og tar en ordentlig prat med spiller og foresatte så vi 
er sikker på at vi ikke mister noen unødvendig. 

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
(Klubben ønsker at lagene undersøker årsakene til hver enkelt spiller som slutter.) 

Prioriterer andre idretter, skole og velger bort fotball for å få tiden til å rekke til. 

 
 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Vårsesong sterk sportslig amputert grunnet Korona. Høsten med et lag i 1.div og et i 2.div ga godt sportslig 
utbytte med tøff motstand som ønsket i 1.div. Men med litt dårlige resultater enn forventet av gutta. I 2.div 
ble det litt blandet utbytte og vi gjorde en del prioriteringer som vi i ettertid skulle ha løst bedre. Det 
sosiale i gruppa utenfor trening og kamp ble sterkt amputert grunnet koronarestreksjoner og der håper vi 
å kunne komme sterkere tilbake i 2022. 

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Har et greit samarbeid med håndball og ski i forhold til valg av treningstid, ellers liten dialog idrettene i 
mellom. Ingen fysiske møter kun dialog pr.telefon eller SMS. 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Vi er pr. nå 4 trenere, en trener med alle 4 trinn på grasrottreneren og en som har t.o.m trinn 3 og resten 
har trinn 1 og 2. Ser ikke at vi har noe økt behov for ekstra oppfølging/veiledning. Vi skulle hatt behov for 
kunne bruke mere tid, men vi har alle jobber og privatliv som gjør at vi ikke kan være tilstede på alle 
treninger. 

 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
Bedre treningsfasiliteter på vinteren. Bør ha et forbedret tilbud til de som ønsker noe mer og er ivrig. 

 
  



LAG Jenter 2007 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 21 registerte spillere 

Antall spillere ved årets slutt: 15  registrerte spillere 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? 
 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? 1 lag 

Hvilke divisjon?  2.divisjon 

Plassering (ungdomsfotball)?  

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? 
 

Resultat (fra 13 år)?  

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Inkludere alle og gode treningsmuligheter. Sosialt. Har vært veldig begrensed grunnet Covid i år også. Har 
klart å holde på de fleste jentene, men de er i en veldig sårbar alder.  
 
Har forsøkt å gi utfordringer og tilbud ut ifra spillernivå. Flere jenter har fått tilbud om å spille med 
årsklasse over, J06. 
 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Vanskelig, da jentene er i en alder der de begynner å velge og satse mer på en idrett, der også hver idrett 
kvrever mer. Grunnen er for de frafallene vi har hatt – valg av annen idrett.  
 

 
OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Spesiell og begrenset sesong grunnet Covid. Har prøvd å gjøre det beste ut av det, både ifh til kamper, 
treninger og sosial. Er en veldig fin jentegjeng som vi har vært opptatt av å beholde lengst mulig.  
Sportslig har det gått både opp og ned.  
 
Har hatt en spesiell sesong ifh til trenersituasjonen vår. Der begge våre trenere gav seg midt i sesongen. Vi 
fikk en midlertidig løsning og hjelp fra en tidligere foreldre rener som berget høstsesongen vår.  
Ila høsten jobbet vi har med trenerkabalen for å fortsatt kunne gi jentene ett fotball-tilbud. Vi fikk god 
hjelp fra klubben til å sette inn en ekstern trener og veldig glad for at Svein Erik er på plass for laget nå.   

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
God dialog med håndball �� Prøver å legge til rette for både ski og dans, selv om det til tider kan kræsje.  
 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Vanskelig å si, da vi har med oss trener med god trenerveiledning i bakgrunn nå.  
Ser for å at vi treninger å ha med oss en hjelpetrener til ut over denne sesongen.  

 
EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 

 



LAG G2007 

 

ANTALL SPILLERE: 
Antall spillere ved årets start: 13 
Antall spillere ved årets slutt: 12 

 
BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 
Hvor mange lag? 0 

 
SERIESPILL (fra 11 år): 
Hvor mange lag? 1 
Hvilke divisjon?  2 
Plassering (ungdomsfotball)? Nest siste plass 

 
CUPER: 
Hvilke cuper har laget deltatt på? Dahle cup 
Resultat (fra 13 år)? Siste plass 

 
FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
(Hvordan jobber laget med å redusere frafallet? Hvordan jobber laget med spilleres som signaliserer at de vil slutte?) 
 
Sosiale happenings som pizzakveld og tur til Lerkendal for å se RBK spille. 
 
KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
(Klubben ønsker at lagene undersøker årsakene til hver enkelt spiller som slutter.) 
 

Mistet interessen. Prioriterer håndball. 
 
OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
(Kort oppsummering av sesongen – sportslig og sosialt) 
 

Godt samhold med stadig bedre samspill og fremgang hos spillere. 
Sosialt godt miljø. 
Mange tap i serien, men god stemning fordi om. 
 
SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
(Aktivitet utenfor hovedsesong skal avklares i dialog med håndball og andre idretter som er i sesong. Har laget gjennomført 
planleggingsmøte med håndball og andre store idretter relevant for årskullet?) 
 

Samkjørt med håndball for å tilrettelegge mtp treningstider, kamper og cuper. 
 
HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
(Alle trenere forventes å ta trenerkurs i regi av kretsen. Har laget trenerkompetanse iht. kravene i klubbens Sportsplan for 
det aktuell årskullet? Er det behov for ekstra oppfølging fra trenerveileder?) 
 

Ikke aktuelt. 
Avtroppende trenere hadde kompetanse. 
 
EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
(Positive ting som bør forsterkes, eller ønske om endring for å skape et enda bedre tilbud i klubben.) 
 

 
 

 

 



LAG Gutter 16 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: G2006 – 23 spillere 
G2005 – 10 spillere 

Antall spillere ved årets slutt: G2006 – 18 spillere 
G2005 – 11 spillere 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? I/A 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? 2 

Hvilke divisjon?  1.div. og 3.div. 

Plassering (ungdomsfotball)? 3.plass i 1. div. og 1.plass i 3. div. 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Stjørdalscup 2 lag 
OBOS cup 1 lag 

Resultat (fra 13 år)? Vi vant Stjørdalscup. Lag to gikk ut i 
puljespillet. 
Vi vant OBOS cup. 

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
G2006; Vi oppmuntret de som sluttet til å fortsette uten hell. 

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
G2006: De som sluttet mistet interessen for fotball. Noen synes nok det var litt «skummelt» med 
sammenslåingen med G2005. Når det er sagt, skal G2005 ha mye skryt for hvordan de tok imot G2006, og 
inkluderte de slik at det gjennom sesongen har utviklet seg til en samlet god spillergruppe.  
G2005: Ingen spillere som sluttet i 2021. Vi fikk 1 tilbake som sluttet i 2020. 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
En meget god sportslig sesong. Godt treningsoppmøte gjennom hele året. Godt samhold i spillergruppa. 
Dette gjelder også på trener- og lagledersiden. 
Vi avsluttet sesongen med en pizzakveld for gutta, og vi fikk tatt et flott lagbilde sammen. 

 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Vi har i størst mulig grad unngått å ha treninger i samme tidsrom som håndball/ski. 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Godt skolerte trenere med høy fotballfaglig kompetanse. Stein Henrik Tuff gav seg som hovedtrener etter 
sesongen, og det er et stort tap både for gutta og klubben. Forhåpentligvis er han tilbake til sesongen 
2023. Sportsligutvalg må holde en forløpende dialog med han gjennom 2022, slik at vi sikrer hans 
trenerkompetanse mtp. å bygge et solid tilbud for G19 i 2023.  
 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 

 

  



LAG Gutter 19 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: Ca 10 

Antall spillere ved årets slutt: Ca 7 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? - 

 
SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? 1 

Hvilke divisjon?  2.div 

Plassering (ungdomsfotball)? 2.plass 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? Oboscup 

Resultat (fra 13 år)? - 

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Hadde en pizzakveld på klubbhuset. Forøvrig restriksjoner mtp korona. 

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
En flytta, 02erne i militæret etter sommeren 

 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Altfor få spillere til å ha relevante treningsgrupper. Helt avhengig av G16 for å drive laget. I snitt 4-5 G19 på 
treningene. 
 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Nei, 2 stk spiller i VHK. De tilpasser ikke treningstidene til fotball uansett. 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Henrik Tuff og Robin Sandø har hatt laget. De startet og tok 1.modul av C-lisens. Laget har ikke hatt noen 
trenere med hele C-lisensen. Disse gir seg nå. 

 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
Det må bli større treningsgrupper. Det er lite motiverende å være så få. Kanskje bør G16 og G19 trene 
sammen-noe som gir grunnlag for enklere differensiering og robuste grupper mtp trening. Uansett vil en 
god del fra G16 bidra opp på kamper. I år har de fleste på laget vært G16 spillere i kampsammenheng 
også. 

 

 
 
 
  



LAG Damer Senior 

 

ANTALL SPILLERE: 

Antall spillere ved årets start: 23 stk (ca, veldig usikkert hvem som var aktivt 
med) 

Antall spillere ved årets slutt: 15 stk (ca, veldig ulik deltagelse og aktivitet) 

 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

Hvor mange lag? N/A 

 

SERIESPILL (fra 11 år): 

Hvor mange lag? 1 

Hvilke divisjon?  4. divisjon 

Plassering (ungdomsfotball)? 4 av 6 lag 

 

CUPER: 

Hvilke cuper har laget deltatt på? 0 

Resultat (fra 13 år)? N/A 

 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Vanskelig med tiltak for å redusere frafall da det har vært veldig lite oppmøte på treninger og kamper, 
men felles mat etter bortekamper og ellers en sosial profil på treninger og kamper. 
Folk fikk komme på trening og prøve, og det ble holdt mest mulig som et lavterskeltilbud for å få med flest 
mulig spillere, med tanke om å få en solid spillergruppe. 

 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Veldig splittet, spillere har sluttet fordi det ble for seriøst / skummelt etter 1. kamp i sesongen ( spillere 
som ikke hadde bakgrunn fra fotball), og i slutten av sesongen har vi spillere som har sluttet pga. de 
ønsket mer utfordringer (høyere nivå). Kompleks spillergruppe hvor motivasjon, ambisjoner og ferdigheter 
har spriket i alle retninger, i tillegg til store aldersforskjeller og ingen store grupper med spillere i et årskull 
som kan være «stamme». 
 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Damer Senior ble startet opp og drevet av Katrine F Pedersen og Ingrid Djupvik gjennom vinter, vår og 
tidlig sommer 2021, Espen Bromstad ble tatt inn som kampleder i august 2021, og det var et ønske om å 
organisere treninger for å avlaste Katrine og Ingrid. Pga. Covid-restriksjoner hadde det vært lite / ingen 
kamper før i August 2021, og treningsoppmøte hadde vært dalende. Ved første kamp var det vel med 11 
spillere, for å få gjennomført siste kamp i oktober måtte vi hente inn 4 J06 spillere for i det hele tatt å få 
spilt kampen, så det har vært stor variasjon. 
 
Laget har spilt meget godt i flere kamper, men også tapt stort da man ikke har klart å stille samme lag i 
noen kamper i sesongen, i tillegg har det vært hentet inn eldre HIL-spillere med erfaring fra høyere nivå 
tidligere i enkelte kamper for å fylle på med spillere til kampene. 
Bortekamper var utfordrende å få stilt nok spillere til, samt at laget fikk mye skader på slutten av 
sesongen, mye pga. lite treningsgrunnlag antar jeg. 
 
Treningene begynte bra i januar med stort oppmøte, men det ble færre og færre utover sesongen, på 
høsten var det 4-5 stk som meldte seg på treningene, og det ble gjennomført med større eller mindre hell 
med de som ønsket, noen ganger ble det avlyst. Generelt vanskelig å få organisert treninger når det er så 
mye forfall til hver trening, og man ellers nesten ikke har spillere til å spille 7’er kamp. 



Utfordringen er at spillergruppen er så delt i alder og interesse / ferdigheter, og det er stor andel av 
spillere som har skole /jobber som krasjer med trening / kamper, og i tillegg er det også spillere som har 
småbarn som må hensyntas. Så alt i alt utfordrende forutsetninger. 

 
 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
(Aktivitet utenfor hovedsesong skal avklares i dialog med håndball og andre idretter som er i sesong. Har laget gjennomført 

planleggingsmøte med håndball og andre store idretter relevant for årskullet?) 

 

Lite med andre idretter å ta hensyn til for spillere i sesongen 2021. 

 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING: 
Å kunne ha fått inn en kvinnelig trener for laget, kanskje med god bakgrunn fra fotball selv som kunne 
samlet spillergruppen kunne vært en idè. I tillegg til mer enn èn trener for å kunne følge opp hvis man 
klarer å stable på bena et lag som har greit oppmøte på trening.  
Generelt tror jeg kompetansen i klubben er på plass bare man har et motivert lag å bruke den opp mot. 
 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
- 

 

 
 
 
 


