
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
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 også i år har 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. 
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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. 

 

 

 

 

 


