IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

ÅRSBERETNING 2017
Styrets sammensetning:
Leder:

Kaare Tiller

Nestleder/ Koordinator:

Øyvind Langvandsbråten

Sekretær:

Kjersti Kvernhaugen

Kasserer:

Siw Hvalbye

Materialforvalter:

Tore Johansen og Cato Henriksen

Styremedlem:

Øystein Kolstad

Banemester:

Arild Johansen

Sportslig leder:

Ståle Rovelstad

I tillegg har vi hatt følgende faste medhjelpere:
Sportslig utvalg:

Ståle Rovelstad
Geir Esben Skille
Per Noste
Geir Aasekjær

Kioskansvarlig:

Siw Hvalbye, Ronny Rein Hagen og Ivan Olsen.

Web ansvarlig:

Sveinung Engeland.

Banemannskap:

Arild Johansen, Kjell Sulland, Tor Harald Gomnes, Jan Erik Ruud
og Roy Arne Aaslund.
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STYRETS ARBEID:
Styret har avholdt 4 styremøter i løpet av året.
(referat fra møtene ligger på www.holefotball.no)
Kick-Off for sesongen 2017 for alle trenere og lagledere ble avholdt på klubbhuset
mandag 3.april 2017.
Leder møter for fotballgruppa i hovedstyret. Kasserer møter i økonomigruppa, sportslig
leder i sportslig utvalg og leder i anleggskomiteen.
SPORTSLIG AKTIVITET:
ILH Fotball har i flere år nå hatt en jevn økning i antall lag i seriespill. Høsten 2017
hadde vi på det meste 55 lag påmeldt. Oppstart av 3’er fotball er hovedårsaken til
økningen, men vi har også klart å beholde flere lag/ spillere i ungdomsklassene.
Alle lag har gjort en flott innsats gjennom sesongen.
Det er flest lag i de yngste klassene, men vi har også hatt en økning blant
ungdomslagene.
På herresiden har vi hatt lag i 5. div og 6.div, som endte med opprykk til 4. div.
På damesiden klarte vi dessverre ikke å stille lag denne sesongen.
I alderen G/J 13 – 16 år har vi også hatt mange lag, og det er viktig at vi beholder lag/
spillere i denne aldersgruppen.
I tillegg til seriespill har de aller fleste lag deltatt i flere cuper gjennom sesongen.
Når det gjelder spillerutvikling har kretsen innført nye ordninger for oppfølging av
spillere i ungdomsalder. Vi har hatt flere spillere fra både jente og guttelagene med på
såkalte sonetreninger i regi av kretsen. I tillegg har vi i 2017 hatt Malin Rovelstad med
på kretslaget for J14. Det viser at det gror godt i klubben.
Fotballskolen ble i år arrangert onsdag 21.6 – fredag 23.6. Strålende vær, et flott anlegg
og dedikerte hjelpere og instruktører gjorde at det igjen ble en suksess. Det var tett opp
mot 200 deltagere.
En stor takk til alle bidragsytere.
I 2016 startet vi opp med å arrangere vår egen fotballcup – RIK cup, i samarbeid med
hovedstyret og Ringeriks-Kraft. I år ble cupen arrangert for andre gang, med så bra
tilbakemeldinger at dette nok blir en fast tradisjon. Dato for cup 2018 er allerede
bestemt, og blir helgen 14-16. september.
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Cupen ble arrangert på Svensrud i september, og med ca 60 påmeldte lag, strålende
vær og en godt forberedt arrangementskomite er vi veldig fornøyd med
gjennomføringen.
Vi har i 2017 hatt 46 klubbdommere tilgjengelige til dømming av 3’er, 5’er og 7’er
kamper. 20 av disse ble nyutdannet på dommerkurs våren 2017.
Vi har hatt 7 kretsdommere i klubben til dømming av 9’er og 11’er kamper. Det er det
høyeste antall dommere noen gang i ILH.
På trenersiden er det som vanlig ivrige og engasjerte foreldre som hovedsakelig har
driftet alle 3’er, 5’er og 7’er lag. For de eldre lagene er det også noen foreldre som
fortsatt holder på, men har har vi også hatt en del innleide trenere.
Alle har bidratt med god motivasjon og innsats.
ILH i samarbeid med kretsen arrangerte trenerkurs på Svensrud i 2017. Her var det
med deltagere både fra ILH og fra andre klubber i regionen. Dette er et tiltak for har som
mål å fortsette med i 2018.
ANLEGG OG UTSTYR:
I 2017 ble igjen vårt flotte anlegg utnyttet fullt ut. Hovedbane gress, treningsfelt gress,
kunstgress 11’er og kunstgress 7’er har vært benyttet både til treninger og kamper. I
tillegg ble våre 3’er baner godt brukt. Vi gikk til innkjøp av nok en 3’er bane i år, slik at vi
nå har 3 baner. (den nyeste flyttbar og med vant)
Det var i 2017 ikke behov for å benytte gressbanen på Helgelandsmoen på fast basis.
Noen lag valgte likevel å trene der av og til hvis kapasiteten på Svensrud var sprengt
eller værgudene ikke var på vår side. Noen av de yngre lagene benytter fortsatt
fotballbingene rundt i kommunen, samt banen ved grendehuset på Sundvolden.
Banemester Arild har blitt godt voksen, og har av den grunn trappet ned på arbeidet
med banene. Tor Harald har gjort jobben med gressbanene, og all ære til han for
jobben med å opprettholde den gode standarden på gressbanene. Kjell og Jan Erik har
gjort en strålende jobb med KG banene både sommer og vinter. Roy Arne har også
bidratt med klipping og forefallende arbeid.
Vår utstyrsavtale med Sandberg sport AS om kjøp av utstyr gikk ut i 2016, og det ble i
år inngått ny avtale. Fortsatt gjennom Sandberg sport AS, men nå med Nike som
utstyrsleverandør. Noen oppstartsproblemer på våren, men nå fungerer det praktiske,
og vi sitter med mye bra utstyr.
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ORGANISATORISK:
Som tidligere er aktiviteten rundt lagene lagt opp slik at alle 3’er, 5’er og 7’er lag
organiseres og driftes av foreldre. Her har mange stilt opp som lagledere/ trenere.
For 9’er og 11’er lagene (12 år og oppover) er det fortsatt mange foreldre som stiller
opp, men her er det også hentet inn en del eksterne trenere. I årsklassene 13-16 år er
det erfaringsmessig størst frafall i idretten på landsbasis, og det er derfor lagt opp til et
tettere samarbeid med hovedstyret i forhold til å legge forholdene best mulig til rette for
disse lagene.
Styret oppfordrer til fortsatt engasjement også når man kommer oppover i årsklassene.
Også i 2017 har flere i ILH benyttet muligheten til å delta på ulike typer trenerkurs. Dette
er noe klubben vil dra nytte av fremover og styret oppfordrer enda flere til å velge kurs.
ØKONOMI:
Fotballgruppa har fortsatt god økonomi. Treningsavgift fra et stort antall aktive samt
tilskudd fra hovedstyret er de største inntektspostene.
I tillegg gir den nyetablerte RIK cupen, samt kioskriften viktige tilskudd til klubbkassen.
Omsetningen i løpet av året har vært på omtrent 1.300.000 kr.
Antall medlemmer som er registrert i fotballgruppa er 570 pr 1.1.18. Dette inkluderer
spillere, trenere, lagledere og de med styreverv.
OPPSUMMERING:
2017 har vært et veldig bra år for fotballen i IL Holeværingen.
Antall lag/ aktive utøvere holder seg på et høyt nivå noe som er veldig positivt.
Styret takker alle som har bidratt med smått og stort gjennom året, og oppfordrer til
videre innsats også i årene som kommer.
Viser for øvrig til www.holefotball.no hvor det ligger mye informasjon som er både nyttig
og nødvendig for alle oss som driver med fotball.
Vi er også tilgjengelige på facebook, med både egen side og egen gruppe.
IL Holeværingen Fotball.
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Hole, 3. mars 2018
IL Holeværingen Fotball
Styret
Kaare Tiller

Øyvind Langvandsbråten

Siw Hvalbye

Arild Johansen

Ståle Rovelstad

Kjersti Kvernhaugen

Tore Johansen

Cato Henriksen

Øystein Kolstad
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