
 

 

Årsberetning 2022
Styret i Hommelvik IL Fotball 



Oppsummering av året 2022
2022 ble året hvor alt endelig var åpent som normalt i fotballen. E8er to års koronapause, fikk HIL 
Fotball i sommer muligheten Al å dra på Storsjøcup igjen, og med å8e lag i alderen 12-16 + Guts, sAlte 
Hommelvik med stort engasjement både på og utenfor banen. Selv med mange gode prestasjoner, 
handler ikke en sånn cup om resultater, men om å skape minner for livet. Når ungdom og trygge voksne 
bruker en ferieuke sammen på fotball, camping, snop og hygge, bygger vi klubb og relasjoner på tvers av 
lag og stø8eapparat som har vært sårt savnet under pandemien.   

HIL Fotball har i løpet av året levert på alle tre iniAaAver som ble forankret med forrige årsmøte: 

• Vi har videreført ekstraAlbudet på vintersAd. Ikke med Coerver, men med egne dykAge folk i et 
samarbeid med Malvik IL Fotball. Med 169 deltakere totalt, har de8e vært en suksess både 
sportslig og sosialt. Vi re8er en stor takk Al Lasse Belsvik og Stein Henrik Tuff som har vært 
primus motor og få8 de8e i havn fra vår side. 

• Vi har videreført rollen som utviklingssjef/trenerveileder gjennom året, og få8 Stein Henrik Tuff 
Al å ta over denne rollen e8er at Svein Erik Torvik gikk videre i rollen som sportslig leder i 
Storhamar Fotball. Stein Henrik er fra Hommelvik, har lang og tung erfaring fra fotballfaget, og er 
en person med stor respekt blant spillere og stø8eapparat. Han har ta8 rollen med storm og 
bidra8 både på feltet og administraAvt i året som har gå8. 

• Vi har levert vedlikehold av anlegg som lovet, og gjort to større investeringer; firhjuling for 
enklere og bedre vintervedlikehold, samt en ny utstyrsbod på Sveberg. Tusen takk Al 
vedlikeholdsteamet Frode Lenes og Geir Rødde, samt alle som har bidra8 i dugnadene de8e 
året. 

Årets største begivenheter er derimot utvilsomt kny8et Al arbeidet med en 3-årig samarbeidsavtale 
mellom HIL og MIL Fotball for å skape et bedre fotballAlbud for alle i Malvik kommune. Disse samtalene 
har vært av og på i flere år, men nylige regelendringer fra NFF har gjort klubbsamarbeid enklere og 
terskelen lavere. E8er mange år med Altakende frafall, spesielt i ungdomsfotballen, la styret i august ut 
en arAkkel på vår hjemmeside som gjorde rede for tallene våre (medlemsutvikling, antall kamper, 
sportslige resultater og overganger Al andre klubber), våre konklusjoner og vårt ønske om å samarbeide 
te8ere med Malvik IL som sliter med de samme u_ordringene; Altakende frafall gjør det vanskelig å 
kombinere bredde og satsning, noe som igjen fører Al at flere slu8er eller melder overgang Al andre 
klubber. Igjen si8er vi med hver våre årskull som ikke evner å sAlle lag. Et godt eksempel er at vi i HIL i 
2022 ikke har kunnet sAlle med damelag eldre enn J15.  

I kjølvannet av de pågående samtalene med MIL Fotball i august, fulgte en uenighet mellom HIL Fotball 
og hovedlaget som Al slu8 endte med at flertallet av styret i HIL Fotball sa fra seg sine verv med 
umiddelbar virkning. Det administraAve arbeidet ble lagt på is noen uker, før meklinger og 
ansvarsavklaringer mellom særidre8 og hovedlag førte Al at styret trådde Albake med nestleder Håkon 
Midtsand Andersen i rollen som fungerende styreleder, og Adligere leder Ole Kroknes utenfor styret, 
men i en prosjektrolle i MIL/HIL-samarbeidet. 

HIL Fotball er veldig glad for at samarbeidsavtalen med MIL nå er på plass, og at vi i 2023 sammen vil 
kunne gi et bedre Albud på tvers av mange årskull i ungdomsfotballen. Vi tror ikke veien fremover blir en 
dans på roser, men vi i HIL Fotball lover å være konstrukAve og løsningsorienterte ved å se8e spillere og 
Albud først. Vi forstår også at det kan bli en tøff overgang for mange spillere som får en ny 
treningshverdag med en Adligere «naborival», men håper alle er tålmodige. 

De8e er starten på et ny8 kapi8el for HIL Fotball. Nå har vi tre år på oss Al å bevise at vi får det Al! 
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Sportslig aktivitet i 2022 
HIL Fotball hadde i 2022 i underkant av 500 akAve 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 delta8 på Trønderenergi Barnefotballserien. HIL Fotball er her en del av 
Trondheim region øst sammen med Charlo8enlund, Ranheim, Malvik og Jonsvatnet. Hver klubb 
arrangerer turnering for si8 lag 1 gang på våren og 1 gang på høsten.  

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 Alstrebe 
jevnbyrdighet i kampene. Basert på resultatene i vårsesongen, kan lagene bli fly8et opp eller ned et nivå 
Al høstsesongen. I disse årsklassene Albys spillformen 7’er, 9’er og 11’er (fra 14 år). 

G16 sAlte i høst et lag i 1. divisjon som kom på 7. plass. Andrelaget spilte i 3. divisjon og endte på 3.plass. 
Laget hadde ellers en u_ordrende sesong med en del skader og sykdom samt noen frafall med spillere 
som ønsket nye u_ordringer i andre klubbber. Laget har ellers e8 godt miljø både i spillergruppa og 
trener/foreldregruppa. Sesongens høydepunkt kom i Storsjøcupen, der de tok førsteplassen i B-
slu8spillet. 

Junior/Senior 
Senior herrer var i 2022 påmeldt i 6. divisjon e8ersom laget ble trukket fra 5.divisjon i 2021 og ble også i 
år ledet av hovedtrener Terje Krogstad. HIL fotball senior endte Al slu8 på en 6.plass blant 11 lag i serien. 
Juniorspillere var representert i alle kampene på seniornivå i 2022, noe som var helt avgjørende for å 
komme i mål med sesongen. Totalt ble det brukt hele 44 forskjellige spillere gjennom sesongen, og vi 
håper mange av disse blir med videre nå som det er etablert e8 samarbeid med MIL for våre seniorer. Vil 
også beny8e anledningen Al å takke Terje Krogstad for all Ad som er lagt ned for å oppre8holde Albudet 
Al senior gjennom de siste årene. 

Våre junior herrer (G19) var påmeldt i 2. divisjon og endte Al slu8 på en 7.plass blant 9 lag. Laget sAlte 
også i OBOS-cup der Hitra og Orkanger dessverre ble for sterke Adlig i sesongen. 

På jentesiden har det dessverre ikke vært påmeldt hverken seniorlag eller J17 for sesongen 2022. Vi 
håper nå at samarbeidet med MIL på sikt skal bære frukter og kanskje kunne være forlokkende for noen 
av våre Adligere spillere slik at de ønsker seg Albake Al fotballen og MIL/HIL.  

FotballPluss 
FotballPluss er klubbens egen fotball-SFO som Albys 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 akAvitet. 

Fotballpluss startet opp 1. august 2013 og det er fremdeles et populært Albud Al barna. Vi må8e stenge 
ned Fotballpluss i januar på grunn av korona. 

Vi har p.t. 81 medlemmer. Disse er fordelt med 49 på Sveberg og 32 i Hommelvik. 
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I 2022 har Fotballpluss brukt følgende instruktører: 
Marius Karlsen 
Sondre Buseth Johannessen 
Michael Moum 

Daglig leder er Trond Hassel. 

Fotballpluss er oppta8 av at alle skal trives, både de som spiller fotball i klubben og de som beny8er seg 
av Albudet som SFO-plass. 

Hommelvik Guts
Guts har gjennom de siste årene bli8 en vikAg del av fotballfamilien og er et vikAg bidrag i rikAg retning 
vår visjon «Alle på banen». Guts har i år en egen lagsrapport som forteller om akAviteten i 2022. 

Det er imidlerAd vikAg at Hommelvik Guts trekkes frem i årsrapporten for sin innsats for 2022. Guts har 
medlemsvekst og med sin Alnærming Al fotballen gjennom fellesskap, glede, Alhørighet og 
«innenforskap» mo8ar de anerkjennelse fra flere hold - fra lokalt næringsliv Al Skaugum! 

Cuper og arrangementer
Storsjøcup i Östersund første uken i juli har i mange år vært en sterk tradisjon for HIL Fotball, og vi ønsket  
at alle lag fra 11-16 prioriterte denne for å bygge kultur og samarbeid mellom lagene. Storsjøcup ble 
gjennomført med 8 lag fra HIL, med både sportslig og sosial suksess for de som deltok. Dog ble de8e noe 
færre deltakerlag enn ønskelig, for å kunne oppnå fellesskapsfølelsen som klubb. Tilbakemeldingene fra 
de ulike lagene er at det er andre cuper de ønsker å prioritere i fremAden.  

Allidretten
Allidre8 har delta8 på 2 treninger våren 2022 og 3 treninger høsten 2022 (uke 42, 43 og 44) fordelt på 
årskull 2017 og 2016. 
Det har vært krevende å få fotballtrenere Al å sAlle på allidre8gjennomføringen når denne kjøres separat 
fra de vanlige treningene. 

Oppstart nye kull
Oppstartsmøte for lagledere og trenere ble i slu8en av august avholdt i klubbhuset med gjennomgang av 
klubbens verdier og holdninger/forventninger. Vi har kommet gang med treninger for både gu8er og 
jenter i 2016-kullet. 

HIL Fotball er Alfreds med måten vi har få8 i gang nye kull for året. Utstyr har bli8 besAlt på forhånd slik 
at de8e har vært klart Al første trening, og et stø8eapparat rundt laget har bli8 sa8 sammen e8er beste 
evne. Stort se8 mange foreldre som melder seg Al en trenerrolle, men ikke Al de andre rollene rundt 
laget som er vikAge på sikt. Det har vært krevende å få engasjert foreldre på jentesiden, men det er håp 
om at de8e kommer seg når sesongen 2023 kommer skikkelig igang. 

Fotballskole
HIL Fotball arrangerer årlig fotballskole for barn mellom 6-9 år i april måned. Årets fotballskole 
gjennomført. 

Basistreninger Sveberghallen 
Deler av basistreningene i Sveberghallen ble gjennomført i samarbeid med håndball 
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Klubbens organisering og arbeid 

Styret i HIL Fotball
Styret har siden valget i årsmøtet i 2022 bestå8 av: 

- Leder    Ole Kroknes (frem Al 01.09.2022 - vervet formelt ubesa8 e8er) 
- Nestleder    Håkon M. Andersen (fungerende styreleder fra 01.09.2022) 
- Leder Sportslig Utvalg  Frode Sommervold 
- Sekretær/FIKS ansvarlig  Rita Eriksen (fratrådte 01.09.2022 - verv i hovedlaget) 
- Økonomiansvarlig   Kolbjørn Kyllo 
- Anleggsansvarlig   Frode Lenes 
- Fair Play/Miljø/Utdanning  Sverre Inge Ness 
- Kvalitetsklubbansvarlig  Randi Hermstad 

 
Det er gjennom året avholdt 10 ordinære styremøter og 3 lagledermøter. I Allegg har leder og 
medlemmer i styret delta8 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 ha8 flere møter med MIL Fotball om bla. samarbeidsprosjektet MIL/HIL 
Extra og felles u_ordringer kny8et Al dalende spillertall, spesielt i ungdoms- og seniorfotballen. 

Sportslig i HIL Fotball
Sportslig utvalg har bestå8 av: 

- Frode Sommervold   Sportslig leder 
- Mikael Fossbakken  Nestleder (junior/senior) 
- Sverre Johannesen  Ansvarlig 14-16 år 
- Lasse Belsvik  Ansvarlig 10-13 
- Eirik Dønjar                Barnefotball 6-9 år / Rekru8eringsansvarlig 
- Maria Solheim  Barnefotballserie 
- Stein Henrik Tuff  Trenerveileder 
- Frode Rokhaug  Dommeransvarlig Adm. 
- Sverre Inge Ness  Dommeransvarlig Fag 
- Jan Erik Sunde  Keeperansvarlig 

Det har i løpet av året vært avholdt 6 møter med hele SU. I Allegg har det vært noen møter som spesielle 
team med deler av SU Al stede. Hvem som har delta8 har variert med temaet/saken i møtet. 

Trenerveiledning

Stein Henrik Tuff ble ansa8 i denne jobben som en prosjektsAlling i 30% 01.04-22. Hans moAvasjon var å 
øke den generelle kompetansen blant trenerne, spesielt opp imot den daglige driqen på treningsfeltet. 
De8e sa8 i sammenheng med økt spillerflukt fra klubben og moderate resultater i de fleste kull. Første 
prioritet var å kartlegge hvor mye klubben la Al re8e for kvalitetssikring av treningsakAvitet. De8e ved å 
Alre8elegge, veilede og bistå trenere i klubben gjennom en felles målsetning. 

Inngangen i det første møtet var følgende sitat: 

" Hvor godt er tankese/et 0l klubben, spillere og trenere intrigert i hverandre i forhold 0l å utvikle 
spilles0l, enkeltspillere, trenere, lag og klubb?" 

Det ble allerede her avdekket store mangler: 

* Manglende informasjon i oppstarten 
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* Ingen strategisk mål for utvikling av spillere, lag og klubb (mål og plan) 
* Lite samarbeid trenere og lag imellom 
* Lite trenermøter og erfaringsoverføringer 
* Mangel på planverk 
* Mangel på veiledning underveis 
* Premissene ble lagt Al hver enkelt trener 

De8e fører helt klart Al at det blir mange lag i laget, uten noe form for struktur på utviklingsarbeidet i HIL 
fotball. De8e skaper store u_ordringer på: 

* KonAnuerlig utvikling 
* Samarbeid 
* Hospitering 
* Sammenslåing av lag 
* Trenerutvikling 

Det oppleves begrenset utvikling av spesielt lag, men også spillere, trenere og klubb. 
Konklusjon: 

Det ble konkludert med at klubben må Alre8elegge bedre for trenere, slik at det blir le8ere å planlegge 
og gjennomføre akAvitet med bedre kvalitet. Derfor ble det prioritert fra trenerveileder sin side å få på 
plass et verktøy som trenere kan bruke i treningsverdagen sin. Målet er å ha et felles mål å jobbe e8er, 
og legge Al re8e allerede fra barnefotballen, gjennom ungdomsfotballen for å skape en konAnuerlig 
utvikling fram mot senior og 11èr fotball. 

Et felles mål for spillesAl, og en plan for å utvikle den: 

* Utarbeide en felles spillmodell for HIL fotball 
* Lage en utviklingsplan i HIL fotball for barnefotball, ungdomsfotball og seniorfotball 
* Innlemmes i sportsplan HIL fotball 
* Jevnlige trenermøter  
* Se8es i driq sesongen 2023 

Det ble oppre8et en prosjektgruppe bestående av: 

Håkon Midtsand Andersen 
Ståle Stensaas 
Håvard Mork 
Lasse Heggheim Belsvik 
Bjørn Åge Einvik 

Det er bli8 gjennomført 3 møter i denne gruppen, der prosessen ble utarbeidet, samt innhold i planen. 
Gode sparringspartnere og produkAve diskusjoner. 

Det er gjennomført 4 stk. trenermøter i 2022, der utviklingsplanen var et naturlig hovedtema. Stort 
engasjement blant trenerne, og helt klart noe som har vært savnet og e8erspurt i klubben. Alle var enige 
i at denne må på plass før teoreAsk og prakAsk veiledning blir aktuelt. 

Når innholdet i planen var ferdig utarbeidet, ble den sendt ut Al alle trenere i klubben Al høring. Målet 
med det, var å skape et eierskap Al utviklingsplanen, og mulighet Al å u8ale seg, eventuelt komme med 
innspill. E8er en Albakemeldingsfrist på 3 uker, var det lite innspill og innholdet ble bestemt. 
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Det er gjort et stort stykke arbeid i prosessen, og pr. 01.02-23 er spill modellen og utviklingsplanen ferdig 
utarbeidet med eget layout. Jobben videre blir å få denne innlemmet i sportsplanen og distribuere den 
ut blant trenerne. Målet er at de8e er på plass ila februar.  

HIL-MIL Ekstra:

Som en erstatning for coerver bestemte Hommelvik fotball og Malvik Fotball seg for heller gjennomføre 
ekstratreninger selv, HIL-MIL ekstra. De8e for jenter og gu8er 2008-2013. Det ble det sa8 ned en 
prosjektgruppe bestående av:  

Ståle Stensaas, HIL 
Lasse Belsvik, HIL 
Stein Henrik Tuff, HIL 
Eric Owusu, MIL 
Hallgeir Lund, MIL 
Terje Hammerbukt, MIL 

Arbeidsfordelingen var som følger: 

Fra Hommelvik skulle Lasse ha det administraAve ansvaret sammen med Terje fra Malvik. Ståle og 
undertegnende skulle utarbeide det sportslige, og skaffe trenere fra HIL. Hallgeir og Eric skulle skaffe 
trenere fra MIL. 

Det ble i perioden 24.10-14.12 arrangert 16 treninger. Meget god deltakelse på hele 169 spillere. Over 30 
trenere bidro Al gjennomføring av treningene, samt 10-15 spillere fra ungdomsavdelingene i HIL og MIL. 
Alle deltakere fikk egen HIL-MIL ekstra genser, og det ble servert kveldsmat e8er hver trening. 

Økonomisk gikk det noen tusen i overskudd, som blir overført Al høsten 2023. Det ble også Alført 
sponsormidler fra SMN og Eiendomsmegler1. 

Evaluering: 

Takket være stor oppslutning i Hommelvik, og mange engasjerte trenere, gikk treningene bra. Det kom 
på plass flere trenere e8er hvert fra Malvik. Treningene ble bedre og le8ere å gjennomføre e8er hvert. 
E8er planen skulle prosjektet fortse8e på nyåret, men det ble beslu8et å avlyse de8e. U_ordringene vi 
opplevde underveis denne gang, må oppklares før vi se8er i gang med en ny prosess. Enighet i begge 
klubber. 

Kursing:

I år var det Malvik fotball sin tur Al å arrangere UEFA C-lisens, og Frode Sommervold tok ansvar for å 
følge opp og informere aktuelle kandidater. 

Prosjekt samarbeid Hommelvik fotball – Malvik fotball:

I september ble samtalene mellom klubbene gjenoppta8 e8er at forhandlingene hadde strandet 
Adligere. Styret i Hommelvik beslu8et da at jeg skulle være HIL`s representant fra det sportslige. Det 
betydde at trenerveileder jobben ble Alsidesa8 i denne perioden. 

Før signering av avtale gjorde trenerveileder følgende: 
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* Kartlegging spillere fra begge klubber 
* Kartlegge hvilke lag behovet er størst 
* Informasjon i og rundt de involverte i HIL fotball 
* Representere i planleggingsmøter 
* Holde dialog med sportslig Malvik 
* Rapportere Al styret 

E8er signering av avtale: 

* Finne aktuelle trenere/lagledere i MIL/HIL 
* Presentere økonomiske beAngelser Al styret 
* Representere i styringsmøter 
* Oppgaveløsing i samarbeidet 
* Holde dialog med sportslig Malvik 
* Rapportere Al styret 

Opplever en god prosess i HIL fotball med god kommunikasjon og jevnlig informasjon Al de involverte. 
Ingen tvil om at de8e vil være Al det beste for hovedaktørene i vår kommune, ne8opp spillerne! 

Oppsummering: 

Det har vært en hekAsk høst med flere store prosjekter pågående samAdig. Allikevel har det vært meget 
inspirerende å være involvert i prosjekter som påvirker den daglige driqen på det sportslige i HIL fotball. 
SamAdig er det spennende å være en del av et historisk samarbeidsprosjekt mellom to klubber i 
kommunen. 

Det er mange ressurser og mye kompetanse i HIL fotball. Målet nå er å få samlet fotballavdelingen og 
styre den mot et felles mål gjennom en felles utviklingsmodell. Engasjementet og moAvasjonen er Al 
stede, så det blir vikAg og vise handlekraq fra klubben sin side nå. Her blir neste trenermøte en vikAg 
arena. Spillmodellen og utviklingsplanen må gjøres godt kjent og le8 Algjengelig (på hjemmeside). 
Dere8er blir det vikAg å følge opp det som skjer på treningsfeltet, og samle erfaringer trenere imellom. 
Vi må fortse8e å oppfordre trenere Al å ta kurs, slik at vi kvalitetssikrer kompetansen i klubben vår. 
Budskapet er å spille hverandre gode for å sørge for best mulig utvikling av spillere, trenere, lag og klubb! 

Det kan Al slu8 nevnes at Hommelvik fotball er en stor avdeling, og det er en u_ordring å nå ut Al alle 
sammen. Tror det ville ha vært hensiktsmessig at trenerveileder sAllingen deles i to. Der det er en 
ansvarlig for barnefotballen, og en ansvarlig for ungdomsfotballen. 

Keeperansvarlig
Det har vært gjennomført 2 av 3 tenkte keeperøkter i 2022: 
26. mars i Abrahallen  - Totalt 10 keepere fra årskullene 2007-2011 fordelt på jenter og gu8er 
19. september på Autosenteret Arena - Totalt 17 keepere fra årskullene 2006-2012 fordelt på jenter og 
gu8er (vi serverte pizza og brus i pausen med stor suksess) 
10. desember i Abrahallen - avlyst 

Det er u_ordrende å arrangere økter utenfor sesong da det kolliderer med andre idre8er. 

Vi har god dialog med Trøndelag Keeperskole. Avtalen med keeperskolen er gjeldende for 3 økter uten 
slu8dato, så den avlyste økten skal gjennomføres før avtale er avslu8et. 
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Våre keepere er fornøyd med opplegget som gjennomføres på øktene og vi råder klubben å fortse8e 
samarbeidet med Trøndelag Keeperskole. Det er vikAg å gi av oppmerksomhetskontoen Al keepere, da 
de er få og i en sårbar posisjon. 

Dommeransvarlig
Kort om akAviteten under året 
* Klubbdommerkurs i april 
* Oppdrag for fotballskolen i april  
* 27 seriekamper i vårsesongen for 10 og 11 års serien 
* 29 seriekamper i høstsesongen for 10 og 11 års serien 
* Klubbdommere fikk i sni8 2 seriekamper hver 
* Oppdrag for Barnefotballserien i mai og september 
* Dommersamlinger arrangert i april og november 
* Oppdrag på spilledager for Hommelvik Guts 
* Dommere invitert med på tur Al Rypetoppen av Hommelvik Guts 
* Flere dommere dømte kamper under diverse cuper i regionen 

Kompetanseutvikling 
* 14 nye Klubbdommere på kurs i april 
* 6 stk på Rekru8dommer kurs 
* Rekru8-/Krets dommere har egen kompetanseutvikling i regi av kretsen 

Styrker og forbedringsområder 
* Dommere mener det blir for lite opdrag gjennom året, men vi har manglet et jentelag i 7’er serien i 2 

sesonger så antall kamper har vært redusert 
* Få sosiale arrangement, men det er også lite påmeldinger på de vi arrangerer 
* Rekru8-/Krets dommere e8erspør te8ere oppfølging, mer lik den klubbdommere får 
* Vi har mistet 2 Krets dommere, 3 Rekru8 dommere og 12 Klubbdommere 

Fair Play
Vi har i sesongen 2022 ha8 2 saker Al behandling. Begge sakene ble behandlet på lavest mulig nivå med 
gode løsninger for alle parter. Leder i Fair Play komité si8er i styret for fotballavdelingen. 

Kvalitetsklubb
HIL fotball ble resertifisert som kvalitetsklubb ihht NFFs kriterier for kvalitetsklubb i 2022. Ingen 
avvik av betydning å nevne for å kunne sikre fortsatt sertifisering. HIL fotball deltok sammen 
med flere kvalitetsklubber på møter og oppfølging av kretsen i forhold til å redusere bøter for 
flytting av kamper og trekking av lag for kommende sesong. 

Administrativt
Styret HIL Fotball har i 2022 fortsa8 driqsorganisasjonen som foregående år.  

Det rapporteres imidlerAd fra valgstyret at det er u_ordrende å få medlemmer Al å engasjere seg i 
ledervervene styreleder, nestleder og sportslig leder. Styret innsAller derfor med å etablere 
godtgjøringer for disse vervene fra og med 2023-sesongen: 
Styreleder kr. 40 000,- 
Nestleder kr. 30 000,- 
Sportslig leder kr. 30 000,- 
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Anlegg
Kunstgressbanen driqes fremdeles helt og holdent av HIL fotball. Det er investert i 4-hjuling i 2022 for å 
effekAvisere vedlikeholdsarbeidet og bedre forberede kunstgressdekke for vintervedlikehold. 

Det har vært noe reperasjoner kny8et Al sponsorplakatene i lyktestolpene da disse ødelegges ved mye 
vind. 

Det er gjennomført dugnad på og rundt anleggene i Hommelvik og på Sveberg, e8er ny modell. I år ble 
det definert hvilke områder hvert årskull hadde ansvar for, og det resulterte i større oppslutning på 
dugnaden.  

Geir Rødde har ha8 hovedansvaret for vedlikehold av banen (vinterbrøyAng og reparasjoner), og har for 
vinteren 22/23 stø8e i anleggsansvarlig Frode Lenes.  
  

Økonomi
Klubben har fortsa8 en solid økonomi med god likviditet. Den årlige omsetning ligger i et normalår på ca. 
3,5-4 millioner kroner. Vi beny8er fortsa8 SMN Regnskapshuset som regnskapsfører. 
Det samlede økonomiske resultatet Al fotballavdelingen for 2022 endte med et underskudd på 120.000 
(mot budsje8ert underskudd på kr 150.000,-). Klubbens regnskap føres e8er kontantprinsippet. 
Hovedårsaken Al underskuddet i 2022 er bevisst sportslig satsning, og at en overføring fra hovedlaget 
(MVA-midler) ikke er overført innen regnskapsåret. 

På treningsavgiqer er trenden nedadgående, noe som skyldes færre akAve spillere. SamAdig har vi ha8 
lavere kostnadene på grunn av lavere akAvitet. Samlet se8 anser styret de8e som et bra resultat. Vi viser 
Al egen sak på årsmøtet for gjennomgang av regnskapet for 2022 for mer detaljer. 
Driqen av Fotball Pluss går fortsa8 bra, men ble noe begrenset også i 2022 p.g.a. smi8esituasjonen. Takk 
Al Trond Hassel og hans medhjelpere for en fantasAsk jobb med Fotballpluss. 

Da vår kjære materialforvalter Eigil Aasback gikk bort 9. mars (omtales også under heder og ære), ble 
Arild Sundli engasjert ut året som materialforvalter. Klubben bestemte av lagerfunksjonen skulle bort og 
vi gikk for ne8handel med NorContact. Med stort engasjement fra Frode Lenes, så har lageret bli8 
avviklet og vi har kvi8et oss med restbeholdning. Takk Al Frode Lenes og Arild Sundli for innsatsen i 
Thomasbua i 2022. 

Medlemssystemet Rubic er et vikAg hjelpemiddel for å ha oversikt over utestående treningsavgiq 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 de8e 
arbeidet gjøres. Vi er avhengig av at alle betaler treningsavgiqen om vi skal klare å unngå fremAdige 
økninger på treningsavgiqen. 

For 2023 foreslår styret et budsje8 med et lite overskudd. Vi planlegger en del investeringer kny8et Al 
sportslig samarbeid med Malvik IL Fotball. De8e blir likevel finansiert gjennom bl.a. en utbetaling av 
spillemidler vedrørende «kunstgressprosjektet» i 2020. Vi går inn i et ny8 fotball-år med solid økonomi i 

laget, større sportslig satsning og med et håp om at vi får et år med stor akAvitet for store og små. 
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Marked/sponsorer 
Fokus i året som har gå0 
- Inngå8 avtale med tre nye hovedsamarbeidspartnere: Byggtorget Malvik Byggvare, Fossli Maskin og 
Transport og NEO hy8er.  
- Etablert B2B-ne8verk for alle sponsorer og samarbeidspartnere. Første frokostmøte gjennomført med 
9 samarbeidspartnere Al stede. 3-4 treffpunkt årlig. 
-  KonAnuerlig fokus på at samarbeidet skal lønne seg både for idre8en og nærlingsliv 
- Vise oss Alliten og samarbeidet verdig, slik at vi beholder sponsorer og samarbeidet over Ad. 
- Lykkes med at medlemmer i HIL fotball tar kontakt og beny8er sponsorer og samarbeidspartnere ved 
behov for kjør av varer og tjenester. 

Nye og forlengede avtale 
Flere av de eksisterende avtalene er forlenget og nye avtaler er inngå8. Til sammen 26 akAve avtaler. Det 
er i Allegg inngå8 ny utstyrsavtale med Select son leverandør og NorContact som distributør. 

Planer fremover i samarbeid med håndball 
Fortse8e samarbeidet med HIL håndball som gir oss større muligheter og synlighet på flere arenaer 
ovenfor sponsorer og samarbeidspartnere.  

Takk ;l utvalgte 
En stor takk Al kasserer May Solgaard for unik oversikt, kort responsAd og fleksibilitet med det 
administraAve arbeidet. Anleggsansvarlig Frode Lenes for arbeid u_ørt på Autosenteret Arena og Extra 
Arena Sveberg. Jan Arve Johansen med godt layout-arbeid og produksjon av skilt og trykk på 
klubbkolleksjon. 

Heder og ære

Vi minnes Egil Aasbak
Vår kjære Egil Aasbak gikk bort 9. mars 2022 e8er en Ads sykeleie. Egil har gjennom mange år ha8 
hovedansvar for håndtering av utstyr i klubben, og med rause åpningsAder og god kontroll på logisAkken, 
har vi kunne nyte godt av en utrolig god tjeneste hvor Egil har fikset det meste. Vi kommer Al å savne Egil 
og innsatsen han har lagt ned for klubben.  

Spillere og støtteapparat i lagene
Klubben ønsker å takke alle Allitsvalgte, trenere, spillere, dommere og foreldre for deres bidrag i 2022. 
En breddeklubb som HIL Fotball er helt avhengige av mange engasjerte personer/foreldre for kunne å 
oppre8holde god akAvitet i klubben. Uten den formidable innsatsen som disse personene legger ned i 
friAden sin vil det ikke være mulig å drive HIL fotball. Styret vil takke alle som bidrar for innsatsen i året 
som har gå8.  

Nøkkelroller i HIL Fotball
Geir Rødde og Frode Lenes takkes for sin innsats med vintervedlikehold og dugnad på anlegg over 
mange år. May Solgaard takkes for å ha stålkontroll på økonomiruAner og bilag, og samAdig påta seg 
ansvaret for kiosken.  
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Sponsorer
Vi ønsker avslutningsvis å takke alle våre sponsorer for at det har fortsa8 å stø8e klubben gjennom 
pandemien. En spesiell takk Al Klubbens medlemmer oppfordres Al å stø8e våre sponsorer.
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

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

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

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
(Kort oppsummering av sesongen – sportslig og sosialt) 

SPORTSLIG: Vi har ingen sportslige mål, men fikk et godt sportslig resultat i Storsjøcup 

SOSIALT: Vi fikk Fylkeskommunens Inkluderingspris 2022.  Tur Al Rypetoppen, 2 turer Al Lerkendal på 
kamp, Har vært ute og spist mat en rekke ganger, Mestringsweekend og Hommelvik Guts Awards 

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?) 

ÅRSRAPPORT 2022
LAG GUTS

Antall spillere ved årets start: 27

Antall spillere ved årets slutt: 39

Hvor mange lag?

Hvor mange lag?

Hvilken divisjon? 

Plassering (ungdomsfotball)?

Hvilke cuper har laget deltatt på? Storsjøcup, Skandia Cup

Resultat (fra 13 år)? 3.pl Storsjøcup
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Håndball gir u8rykk for at de ønsker å sAlle et Guts-lag.  Virker som det blir med fine ord.  Vi sAller opp 
og kan hjelpe, men håndball må gjøre jobben 

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?) 
Vi har vel mere behov for kursing i relasjonsbygging og faglig veiledning i forhold til 
nevrologiske dysfunksjoner. 

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

Vi får god hjelp av Fotballavdelingen.  Den store u_ordringen på sikt er å rekru8ere Allitsvalgte Al laget. 

Delta0 på spilledager: 
Namsos, Steinkjer, Levanger, Ranheim, Rosenborg, Kolstad, Flatåsen, Selbu i Allegg Al vårt eget 
arrangement. 

Mestringsweekend: 
Hommelvik FIFA Challenge 
Airhockeycup (erstatning for kanotur) 
Kampdag på Lerkendal 

Tur ;l Rypetoppen. 
RBK-buss, Lunch i parken, middag på Teveltunet 

Skandia cup 

Storsjøcup. 
Pizza for alle HIL-lag 
3.plass i cupen 

Hommelvik Guts Awards 
Tapas for 85 personer i Kjerra8en 
Prisutdeling Al 44 deltagere 
Underholdning med flere band fra scenen 
Hilsninger fra «hele fotballnorge» 

Annet 
Trener holdt innlegg om Hommelvik Guts på Skaugum 
Trener ble utnevnt som Paul Harrys Fellow av Rotary Malvik. (pga arbeid med Guts) 
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
Bare hatt treninger i høst, serie først til våren. Hadde tilbud til og med 7. november. Bra oppmøte og engasjerte 
gutter. Flere etterlyste treninger utover vinteren også.  

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 

Ikke aktuelt.  

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?) 

ÅRSRAPPORT 2022
LAG Gutter 2016

Antall spillere ved årets start: Startet denne sesongen. 

Antall spillere ved årets slutt: 42

Hvor mange lag? ikke deltatt, aktuelt først til våren

Hvor mange lag?

Hvilken divisjon? 

Plassering (ungdomsfotball)?

Hvilke cuper har laget deltatt på? Ranheim cup 

Resultat (fra 13 år)?
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EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
(Hvordan jobber laget med å redusere frafallet? Hvordan jobber laget med spilleres som signaliserer at de vil slutte?) 
Opplever ingen signaler på at noen vil slutte. Vi har rekruttert flere spillere i 2022. 

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

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
(Kort oppsummering av sesongen – sportslig og sosialt) 

SPORTSLIG: Gode treninger med godt oppmøte gjennom sesongen. Mere struktur på treningene, 
gu8ene har ha8 stor fremgang i år. AkAv og ivrig gjeng. Avslu8et med Sjampions Lig cup. Meldte oss på 
Ranheim indoor e8er de8e også. E8er jul har vi startet opp med frivillig vintertrening på hjort og sport. 
20 gu8er som er med der fordelt på to grupper, der er det spilling og lek og moro.  

SOSIALT: Vi hadde avslutning før sommeren med pølse og is. Utenom de8e har vi ha8 lite sosialt. Har 
akkurat få8 på plass en sosialkomitee, så vi får på plass li8 mere sosialt Al neste sesong.  

ÅRSRAPPORT 2022
LAG G2015

Antall spillere ved årets start: 38

Antall spillere ved årets slutt: 39

Hvor mange lag? 6

Hvor mange lag? -

Hvilken divisjon? -

Plassering (ungdomsfotball)? -

Hvilke cuper har laget deltatt på? Malvik cup, Ranheim Indoor, Sjampions Lig

Resultat (fra 13 år)? -
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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?) 
Nei, men vi la opp den frivillige vintertreninga på annen dag enn håndball.  

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?) 
Alle har ikke tatt trenerkurs.  

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
(Positive ting som bør forsterkes, eller ønske om endring for å skape et enda bedre tilbud i klubben.) 
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

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

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

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
(Kort oppsummering av sesongen – sportslig og sosialt) 

SPORTSLIG: 
Planlagte treninger, varierte øvelser.  
Spiller jevnt med de andre lagene i BFS.  

SOSIALT: 
Delta8 på 3 cuper, kveldsmat på klubbhuset, bading i yæra, avslutning Al sommer med grilling og 
konkurranser.  

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 

ÅRSRAPPORT 2022
LAG J2013

Antall spillere ved årets start: 18

Antall spillere ved årets slutt: 18

Hvor mange lag? 3

Hvor mange lag?

Hvilken divisjon? 

Plassering (ungdomsfotball)?

Hvilke cuper har laget deltatt på? Sjampions Lig Cup, Tiger Cup, Scandia Cup

Resultat (fra 13 år)?
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(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?) 
Ikke ha8 behov.  

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?) 
VI er 6 trenere. 1 trener har grasrotkurs 1-3, 4 trenere har 1-2 og 1 trener har 1. 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
(Positive ting som bør forsterkes, eller ønske om endring for å skape et enda bedre tilbud i klubben.) 
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
(Hvordan jobber laget med å redusere frafallet? Hvordan jobber laget med spilleres som signaliserer at de vil slutte?) 
Fokus på samhold, sosiale sammenkomster og gleden ved å møtes og være sammen.  

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

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
(Kort oppsummering av sesongen – sportslig og sosialt) 

SPORTSLIG: 
God sesong med hovedvekt på seire gjennom sesongen.  
Fikk følelse av at det gikk rykte om at Hommelvik var gode så lag som Stjørdals-Blink, Malvik, 
Charlo8enlund har kontaktet oss for treningskamper. Gode resultaterfra cuper også.  
Ser at gu8ene tar Al seg øvelser fra trening og bruker det i kampspill.  
Bra oppmøte på trening året igjennom. 
Merker at det er veldig posiAvt med treninger i abrahallen gjennom vinteren.  

ÅRSRAPPORT 2022
LAG HIL G2012

Antall spillere ved årets start: 22

Antall spillere ved årets slutt: 22

Hvor mange lag? 2

Hvor mange lag?

Hvilken divisjon? 

Plassering (ungdomsfotball)?

Hvilke cuper har laget deltatt på? Selbu, Sverresborg, Skandia cup, Melhus Cup, 
ranheim cup, Nidelv cup, Sodvin cup. 

Resultat (fra 13 år)?
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SOSIALT: 
Flere sammenkomster e8er trening med mat eller bading.  
Dro på 3 Rosenborgkamper samlet med flertall fra laget.  

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?) 
Har god dialog med lagleder og trenere på håndballen og unngår krasj i den grad det er mulig.  

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?) 
Flere trenere deltok på kurs i 2022 og regner med vi får med flere også videre i 2023.  
Skal få undersøkt via hovedtrener om mer kompetanse i noe form er ønskelig.  

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
(Positive ting som bør forsterkes, eller ønske om endring for å skape et enda bedre tilbud i klubben.) 
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Sosiale tiltak med å delta på cup, og spesielt ha en overnattingscup i løpet av sesongen. Vi har 
også vært maskot på Rosenborg Kvinner sin eliteseriekamp og sett Rosenborg Kvinner mot 
Barcelona på Lerkendal. 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Andre aktiviteter, manglende interesse for fotball 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
(Kort oppsummering av sesongen – sportslig og sosialt) 

SPORTSLIG: 
Vi har gjennomført vintertrening, og hadde en utendørs trening samt trening i Abrahallen i 
oppkjøringen til sesongen 2022. Vi opplevde det veldig positivt at vi fikk mulighet til å trene 
innendørs i Abrahallen, og håper klubben legger til rette for dette også for fremtiden. 

ÅRSRAPPORT 2022
LAG Hommelvik J2011/2012

Antall spillere ved årets start: 20

Antall spillere ved årets slutt: 20

Hvor mange lag? NA

Hvor mange lag? 2 (7’er fotball)

Hvilken divisjon? Nivå 1

Plassering (ungdomsfotball)? NA

Hvilke cuper har laget deltatt på? Skandiacup, Ørland cup, Sodvin Cup, Heimdal 
Indoor

Resultat (fra 13 år)? NA
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Vi meldte opp to 7’er lag på nivå 1 i sesongen 2022. Ene laget ble plassert i byserien i 
Trondheim, mens det andre laget ble plassert i Nord Trøndelag serien. Vi har valgt å ha to faste 
lag i seriespillet i sesongen 2022, hvor vi byttet serie innbyrdes ved halvspilt serie for å fordele 
reisetid og få variasjon i motstandere. Generelt har begge lagene hevdet seg veldig godt i 
seriespillet og cup’er gjennom sesongen 2022. 

Vi har også hatt flere spillere som har deltat på Coerver trening (vinter 2021/2022) og MIL/HIL 
ekstra trening (vinter 2022/2023). Dette oppleves som et godt tiltak for de ekstra ivrige spillerne. 

SOSIALT: 
Sosiale tiltak med å delta på cup, og spesielt ha en overnattingscup i løpet av sesongen. Vi har 
også vært maskot på Rosenborg Kvinner sin eliteseriekamp og sett Rosenborg Kvinner mot 
Barcelona på Lerkendal. 

SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Tilpasning av treningstider i den grad det er mulig. Opplever det er vanskelig på lagsnivå å 
samarbeide med andre idretter ift. tilpasning av treningstider, og at klubb bør være mer aktiv 
her. 

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

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

Vintertrening i Abrahallen – svært positivt for laget og tiltaket bør videreføres av klubb. 
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

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

Trenerne prøver å se hver enkelt spiller og legger til rette for at treningene skal være bra for alle 
(bl.a. ved å differensiere; skape mestring, trygghet og utvikling). Det er stor aktivitet i laget og 
flere foreldre er også til stede på treningene innimellom. Vi opplever at det er grei dialog mellom 
trenerteam og spillere og foreldre. 

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

Vi startet året med 32 stk på listen i Spond hvor 25 stk er veldig stabile og deltar på alle 
treningene. De syv som slutten ila året hadde vist litt manglende interesse for fotballtreningene 
over tid. Noen hadde også andre aktiviteter som håndball, sykling og orientering. To av de som 
sluttet startet på igjen nå i januar 2023. 
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. I vår kom 
også en spiller tilbake etter flere år borte fra fotball, denne gangen inn som keeper. 
Vi har i tillegg fått to spillere fra hhv Hegra og Lånke. De to spillerne kom over til oss etter å ha 
hatt en treningsavtale fra april 2022. Da spillerne kun er 12 år har det ikke vært enkelt å ta valget 
om å bytte klubb og det er gjort grundige vurderinger i forkant. Spilleren fra Hegra hadde ikke 

ÅRSRAPPORT 2022
LAG G 2010

Antall spillere ved årets start: 32

Antall spillere ved årets slutt: 28

Hvor mange lag?

Hvor mange lag? 2 lag

Hvilken divisjon? 1 div

Plassering (ungdomsfotball)?

Hvilke cuper har laget deltatt på? Tynsetcup 
Scandiacup 
Storsjøcup 
Stjernecup 
Buvikcup

Resultat (fra 13 år)?
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tilbud om fotball i vintersesongen (kun Håndball i vintersesong). Spilleren fra Lånke var kommet 
en god del lengre enn sine medspillere og søkte dermed et sted med mer utviklingsmuligheter. 
De ble kjent med våre spillere og hovedtrener gjennom BDO sone Stjørdal. 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
(Kort oppsummering av sesongen – sportslig og sosialt) 

SPORTSLIG: 
Det har også i år vært stor aktivitet både i og rundt spillergruppa. Det gjennomføres 
fotballtreninger gjennom hele året med ca. tre-fire treninger i uka.  
Det er en stor spillergruppe, men også en stor trenergruppe. Det er til sammen 11 trenere/
støtteapparat. 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 hos Bjørnstad. 
Vi hadde også de fleste av våre spillere med på HIL/MIL ekstra i vinter. I nov/des har vi leid 
Abrahallen sammen med G2009. Vi har også hatt treninger i gymsalen i Hommelvik på vinteren. 
Oppvarming utendørs og hjørnefotball inne en time.  
Vi hadde 2 lag påmeldt i seriespill og i 1.divisjon. Vi har hevdet oss godt med dVi har stor stall 
med mange gode spillere, som spiller god fotball.  
Det har også vært det første året hvor vi har vært med i Klubb BDO. I vår hadde vi 10 på 
kartleggingstrening og 8 spillere gikk videre til Sonetreninger. I høst hadde vi 11 hvor 8 spillere 
gikk videre.  

I løpet av 2022 har det ikke vært behov fra G2009 for hospitering til kamper slik vi hadde 
gjennom forrige sesong. Vi har invitert inn 5 spillere fra G2011 i vår spond og disse deltar når 
det passer på ca en økt i uken.  

SOSIALT: 
Det er stort fokus på det sosiale og spesielt er hovedtrener flink til å ta initiativ. Gjennom 2022 
har vi hatt spillermøter med pizza, grilling på midtsandtangen, bading etter trening, kveldsmat, 
VM finale i klubbhuset, juleavslutning med gryterett. I tillegg er det ofte utdeling av smoothie /
banan/muslibar etter trening. 
Vi har deltatt på flere cuper hvor to var reisecup. Storsjøcup sammen med noen andre lag fra HIL 
i juni før vi i september dro til Hamar for å delta på Stjernecup. 

Det ble avholdt et foreldremøte i juni og november. Det er en engasjert foreldregruppe og 
trenergruppe. Dette gjorde det også mulig for oss å arrangere fotballskole på Autosenteret Arena 
23 oktober. Dette ble en meget vellykket dag med ca 70 spillere (1-3 klassinger) og våre gutter 
fikk prøvd seg som trenere. Dette håper vi å kunne gjenta i 2023. 

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?) 

Det har vært god dialog med håndball underveis i sesongen for å avklare treningstider. 

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 aktuelle årskullet? Er det behov for ekstra oppfølging fra trenerveileder?) 
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Solid kompetanse i trenerteamet. Hovedtrenere med flere trenerkurs. 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: 
(Positive ting som bør forsterkes, eller ønske om endring for å skape et enda bedre tilbud i klubben.) 
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

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

Vi har trua på at det sosiale ivaretaes med li8 samlinger/kose kvelder osv. Alle får spille like mye i sin 
aldres gruppe samt at de sterkeste får prøve seg i aldres klassen og samt BDO etc. 
Legge opp treninger slik at alle u_ører de samme øvelsene og at disse er Alpasset slik at alle føler 
mestring. 

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

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
(Kort oppsummering av sesongen – sportslig og sosialt) 

SPORTSLIG: Fornøyd, samarbeidet med kullet over og under om hospitering, samt gode resultater i serie 
og cup spill. Så å si alle 18 på treninger og god progresjon i ferdigheter. 

ÅRSRAPPORT 2022
LAG J2010

Antall spillere ved årets start: 17

Antall spillere ved årets slutt: 18 – 1 har nå i Januar 2023 meldt overgang til 
MIL

Hvor mange lag?

Hvor mange lag? 2

Hvilken divisjon? 

Plassering (ungdomsfotball)?

Hvilke cuper har laget deltatt på? Storsjø, Ranheims og Skandia Cup

Resultat (fra 13 år)?
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SOSIALT: Fornøyd, vi har kveldsmat e8er treninger ca 1 gang i mnd(kan gjerne ha8 det oqere) – eget 
sosialt opplegg på Cuper prøvd med suksess. 

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?) 
Ikke ha8 møte med andre idre8er ,men har Alpasset oss trenings Ader Al håndball samt håndball sine 
kamper. 
Vi føler at de8e går greit. 
Derfor har vi kun kjørt 1 trening fra sesong slu8 frem Al nå, hvor vi kjører på med 2 treninger i uken, 
samt at vi ser på muligheten for hospitering opp Al kullet over for de som må8e ønske det. 

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?) 

Hovedtrener har UEFA C lisens(delkurs 1,2,3 4)  
De 3 andre trenerne har C-delkurs 4(Grasro8rener 13-19 år) 

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

- Savner at mailer fra kretsen(BDO) blir sendt Al oss Adligere – vet dere jobber med å ta tak i de8e  
- det er topp siden noen av mailene har kommet veldig seint Al oss. 

- Klubben bør kanskje sjekke ut bedre samarbeid mellom årskullene med hospitering – kalle inn 
kullene som Al et felles møte på de8e for å ikke komme bakpå med tanke på Ad/påmeldinger av 
lag osv. 

- Bedre oppfølging/backup i arbeid med samarbeid med Malvik. 
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

FRAFALLSFOREBYGGENDE TILTAK: 
Vi jobber hele tiden med miljøet i gruppa, holdninger, samhold og tilpasninger i aktiviteten for å tilfredsstille kravene til 
alle. 
Vi arrangerte treningssamling før seriestart for å bygge lag. 2 stk Reisecuper . 

KARTLEGGING AV BAKGRUNN FOR AT SPILLERE HAR SLUTTET: 
Noen har sluttet grunnet mangel på interesse og andre har valgt annen idrett. 

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 

SPORTSLIG: Tok store steg utover sesongen og gikk fra store tap mot de beste i starten av året Al å spille 
jevn med de fleste på høsten. Og fikk utviklet et veldig godt grunnspill offensivt, enda li8 og hente i 
defensiv struktur 

SOSIALT: Gruppa er en flo8 gjeng som trives i lag ingen de8er utenfor. Storsjøcup og Maxiturneringen 
hadde posiAv effekt på samholdet i gruppa og respekten for at vi er forskjellige med ulike behov. 
Treningssamling og pizzakveld er andre Ang som bidro Al å gjøre gruppa sterkere.  

ÅRSRAPPORT 2022
LAG G2008

Antall spillere ved årets start: 23

Antall spillere ved årets slutt: 18

Hvor mange lag?

Hvor mange lag? 2 lag

Hvilken divisjon? 1.div 11-er og 2. div 9-er (kun vår)

Plassering (ungdomsfotball)? 6.plass

Hvilke cuper har laget deltatt på? Storsjøcup, Maxiturneringen, Flatås julecup

Resultat (fra 13 år)? 3.plass B-sluttspill, kvart A-sluttspill(maxi og 
F,J)

Side 30



SAMARBEID MED ANDRE IDRETTER: 
Godt samarbeid på trenersiden, både med handball og ski. 

HVORDAN VURDERER LAGET BEHOVET FOR ØKT KOMPETANSE/VEILEDNING:  
Hovedtrener har alle 4 trinn på Grasrottrener, ass har t.o.m trinn.3 og ellers har begge 
bred erfaring gjennom mange år i fotballen i ulike roller. Vi har behov for ressurser inn på 
keepersiden. 

EVENTUELT / KOMMENTAR TIL KLUBBEN: Endringen som er gjort med MIL/HIL er veien 
og gå! 
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

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

Ved starten av sesongen ble J 2007 og J 2008 slå8 sammen Al e8 lag. Det var noe skepsis i starten, men 
det ble veldig bra e8er hvert. Jentene trivdes veldig godt sammen – og ble en sammensveiset gjeng.  

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

J 07 har mistet 3 spillere e8er sesongen. Alle 3 spiller håndball og må8e ta et valg.  
J 08 har mistet 1 spiller, som kun har vært med på papiret.  

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
(Kort oppsummering av sesongen – sportslig og sosialt) 

SPORTSLIG: Noe varierende – men helt ok uAfra forutsetningene.  

ÅRSRAPPORT 2022
LAG J15     (2007 og 2008)

Antall spillere ved årets start: 18 (ved sesongstart – 10 på 2007 og 8 på 
2008)Antall spillere ved årets slutt: 14 (7 på hvert årskull)

Hvor mange lag?

Hvor mange lag? 1 stk 11’er-lag

Hvilken divisjon? 2.div

Plassering (ungdomsfotball)? Nedre halvdel

Hvilke cuper har laget deltatt på? 2007-jentene var på Aktiv-cup på Tynset på 
starten av året. J15 med 2007 og 2008 var på 
Maxi-cup på Hamar i august.

Resultat (fra 13 år)? Maxi-cup: tapte bronsefinale
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SOSIALT: Ved starten av sesongen ble J 2007 og J 2008 slå8 sammen Al e8 lag. Det var noe skepsis i 
starten, men det ble veldig bra e8er hvert. Jentene trivdes veldig godt sammen – og ble en 
sammensveiset gjeng.  

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?) 

Har ha8 dialog med håndball.  

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?) 

Begge årskullene har pr d.d. trenere med trenerkompetanse.  

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

Begge lagene er nå samarbeidslag. I utgangspunktet posiAvt Altak med samarbeidsavtale. Men føler 
prosessen har ta8 al_or lang Ad, og at mye av det prakAske rundt lagene og for eksempel drakter/
bekledning/økonomi/dugnad ikke har vært tenkt på.  
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ANTALL SPILLERE: 

BARNEFOTBALLSERIEN (fra 6 år) 

SERIESPILL (fra 11 år): 

CUPER: 

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

G19 hadde ved inngangen av 2022 sesongen en kritisk liten spillergruppe. Vi mistet 2 
gutter til Malvik på sommeren (ble lokket med Norway Cup). Vi jobbet hardt gjennom 
hele sesongen for å klare å gjennomføre. Hadde et par pizza samlinger gjennom 
sesongen. 

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

Vi mistet 2 gutter fra 2005 kullet til Malvik på sommeren. Spillerne ble lokket med 
deltakelse i Norway Cup.  

OPPSUMMERING/VURDERING AV SESONG: 
(Kort oppsummering av sesongen – sportslig og sosialt) 

SPORTSLIG: 
En meget krevende sesong. Liten spillergruppe med dårlig oppmøte på trening. Med god hjelp 
fra G16 klarer vi å gjennomføre sesongen med et nødskrik. 

SOSIALT: 

ÅRSRAPPORT 2022
LAG G19 (Junior)

Antall spillere ved årets start: G2005 – 7 spillere 
G2004 – 5 spillere 
G2003 – 1 spiller

Antall spillere ved årets slutt: G2005 – 5 spillere 
G2004 – 4 spillere 
G2003 – 2 spillere

Hvor mange lag? I/A

Hvor mange lag? 1

Hvilke divisjon? 2.div.

Plassering (ungdomsfotball)? 2. plass

Hvilke cuper har laget deltatt på? Ingen. Var påmeldt Skandia Cup men måtte 
trekke oss pga. for få spillere

Resultat (fra 13 år)? I/A
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Vi avsluttet sesongen med en pizzakveld for guttene ifm. bortekamp mot Oppdal. 

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?) 

Det er svært få av guttene som er aktive i andre idretter. Vi hadde en gutt som var med 
på håndball og prioriterte håndball. Han deltok bare på et fåtall treninger/kamper. 

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 aktuelle årskullet? Er det behov for ekstra oppfølging fra trenerveileder?) 

Vi slet med å skaffe trener etter at Stein Henrik Tuff ikke ble med videre. Til slutt fikk vi 
Stein Arne Olsen til å lede laget gjennom 2022.   

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

Vi er helt avhengig av å samarbeide med andre klubber for å sikre store og robuste 
treningsgrupper for G19 fremover. Samarbeidsavtalen med MIL er et veldig viktig skritt i 
riktig retning 😊  
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