Årsberetning
Hisøy Idrettslag - fotballgruppa
2017
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Styrets sammensetning 2017
Leder: Erik Mong
Sportslig leder/ Nestleder: Geir Ove Venemyr
Sekretær: Alf Akselsen
Kasserer: Martin Myraker
Bane/anlegg: Rainer Finstad
Styremedlem: Ole Kristoffer Andersen
Sponsorvirksomhet: Åsmund Haugsvær

Styrets arbeide
Styremøter
Det er avholdt 8 styremøter siden forrige årsmøte.
Hva styret har arbeidet med
Styret har gjennom 2017 hatt fokus på høy sportslig aktivitet i alle årskullene med høy kvalitet på
tilbudet. I løpet av året har det vært et fokus på å knytte til seg ressurspersoner som skal kunne bidra til
å løfte fotballgruppa videre både på sportslig og organisatorisk plan. Det har vært jobbet med å
etablere gode kommunikasjonslinjer mellom lagene og de ulike gruppene, barne-, ungdoms- og
seniorgruppa. Det har blitt lagt vekt på at jentelagene skal ha gode vilkår og at alle lagene skal få delta
på turneringer, både innenlands og utenlands. Videre jobber styret med en kontinuerlig forbedring av
driften av klubben.
Det har også vært et av styrets mål å sikre gode vilkår for samarbeid med de øvrige grenene i
idrettslaget.
Styret har lagt opp til en mest mulig raus drift av klubben med hensyn på å skape mest mulig aktivitet
samtidig som man viser en viss grad av ansvarlighet rundt en svært robust økonomi.

Aktivitet
Det var stor aktivitet i klubben i 2017 med lag i alle årsklasser, herav tre rene
jentelag: J8, J9 og J10. I tillegg til god bredde har det også vært gode sportslige
resultater med aldersbestemte lag som bet godt fra seg i både 1. og 2. divisjon, samt
A-lagets 4. plass i 5. Div.
Som i 2016 besluttet styret å støtte felles deltakelse på en stor turnering. Klubbens
barne- og ungdomslag fra 12 år og oppover fikk tilbud om å reise til Dana Cup. Alle
kullene reiste ned med minst ett lag. Godt over 120 spillere og trenere deltok i en
svært vellykket turnering. Denne gangen ble klubben innkvartert på det litt mer
sentrale Høiene. Vårt inntrykk er at et slikt tiltak skaper et flott samhold både innad i
lagene og ikke minst på tvers av årskullene. Dette er positivt både for spillere, trenere
og foreldre som reiser med. Styret har tatt initiativ til en ny reise i 2018 og anbefaler
at dette videreføres.
Klubben har støttet en «overnattingstur» for G10 og G11 til Skjærgårsdcup i
Langesund. Blåveiscup i Froland er prioritert fellesturnering for barnefotballen og vi
vant pokalen for flest påmeldte lag i denne turneringen. I tillegg har lagene 6/7-9 +
J10 deltatt på miniturneringene. Ut over dette har de aller fleste lag som har søkt om
støtte til deltakelse i turnering fått dette/deler av dette innvilget av styret, og det er
lagenes egne ønsker og kapasitet som har begrenset aktiviteten. Vi har forsøkt å
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styre unna dyre turneringer i Sørlandshallen o.l. og heller anbefalt noen lokale/mindre
profilerte turneringer som gir «mer fotball for pengene». Unntaket her er
Agdermesterskapet som går i Sørlandshallen, der G14, G15 og G19 deltok.
Klubben har satset tungt på utvikling av fotballfaglig kvalitet i alle ledd i klubben ved å
ansette Arve Seland som trener- og spillerutvikler og Kai Risholt som spillerutvikler
og hovedtrener for Juniorlaget. Dette er et tiltak som skal komme alle spillere (og
trenere) til gode i 2018. Styret har også gitt bidrag til enkeltstående initiativer rundt
tilbud om spillerutviklingsaktiviteter som retter seg mot bredden av ungdom, herunder
treningssamling arrangert på Hisøy med ressurser fra Jerv.
Begge disse tiltakene er et ledd i en (sportslig) plan om å gi et godt tilbud til alle og
forhindre spillerflukt i ung alder.
Det er gjennomført 3 trenermøter (før-, under-, etter sesong) med trenerne fra hhv
barne- og ungdomsfotballen og en sportslig plan for Hisøy fotball er utformet,
diskutert i sportslig utvalg og lanseres ifm årsmøtet.
Klubben har arrangert miniturnering i juni og Ribbe- og -Tynnribbecup i romjulen. I
Ribbecup deltok 32 lag. I Tynnribbecup, som arrangeres for årsklassene G14 og
G15, deltok 12 lag. Alle turneringene ble arrangert med suksess både sportslig og
økonomisk.
Kiosken har i år ikke normalt blitt holdt åpen. Enkelte lag har stilt med egen kioskdrift.
Kiosken er imidlertid rustet opp og bør kunne bli aktivt brukt i 2018..
I årsmøtet i 2017, ble det besluttet å erstatte den inntektsbringende obligatoriske
dugnaden med økt kontingent. Det har derfor kun vært mindre dugnadsinitiativer hvor
lagene ofte har vært mottaker av inntekten. Den største dugnadene er vakthold på
Hove Tri. A-laget og Juniorlaget har imidlertid gjennomført sine vanlige dugnader for
Gard og Moringen.
Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Styrets vurdering er at den sportslige aktiviteten i klubben har vært svært
tilfredsstillende i 2017. Tilbudet har vært godt og treningene holder jevnt god
standard.
Jentefotballen er sårbar og må følges opp. Mindre kull i bunnen gjør rekrutteringen
ekstra utfordrende.
Hisøy gutter 16 måtte trekke seg før høstsesongen. Dette skyldes en for liten
spillegruppe og et potensiale for bedre sportslig tilbud i samarbeid med
juniorgruppen. Til tross for at det er uheldig med hull i kullene, så var nok dette et
riktig trekk for å holde ungdommen lenger i idretten. (Juniorstallen teller nå ca 35
spillere)
Målsetninger for 2018:
• Hisøy Fotball har en målsetting om lag i alle alderstrinn på guttesiden og et
kontinuerlig fokus på jentefotballen både for å rekruttere trenere og spillere.
• Hisøy Fotball har en målsetting om et A-lag i (inntil) 4. divisjon
• Hisøy Fotball har en målsetting om et juniorlag som jevnlig kjemper om en
plass på nivå 1.
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•
•
•

Hisøy Fotball har en målsetting om at sterke kull i ungdomsfotballen skal
kunne kjempe om å spille på nivå 1
Hisøy Fotball har en målsetting om at de største talentene blir i klubben lengst
mulig, og ikke forlater moderklubben før tidligst 15-årsalderen
Hisøy Fotball har en målsetting om at det er innslag av junior- og Alagsspillere som har treneransvar i ungdomsfotballen

Økonomi

•

Omsetning per 31.12.2017 er ~996 kNOK – eller 98% av budsjetterte inntekter
på 1013 kNOK.
o Det negative avvikt på inntekter kan i hovedsak forklares med at Alagsinntekter summerte seg til ~156 kNOK ca 33 kNOK (17% ) under
budsjett. De øvrige inntektspostene er i samsvar eller litt over budsjett.

•

Lønnskostnadene endte på ~114 kNOK om lag 36 kNOK under budsjett

•

Øvrige kostnader summerte seg til 927 kNOK ca 54 kNOK over budsjett. De
vesentligste årsakene til det økte kostnadsnivået er knyttet til sportslige
aktiviteter;
o Turneringer summerte seg til 212 kNOk vs budsjett på 160 kNOK
o Dommerutgifter summerte seg til 75 kNOK vs budsjett på 50 kNOK
o Kostnader som hører til 2016 regnskapene er også belastet med ~14
kNOK, og har med rengjøring av dusjer utført av kommunen.

•

I sum gir dette et negativt resultat på ~43 kNOK før finansinntekter

•

Fotballen hadde 763 kNOK på bank per 31.12.2017

Medlemstall
Medlemstall (aktive medlemmer) ved utgangen av 2017:

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

0
1
1

42
109
151

0
121
121
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20 år og
eldre
0
31
31

26 år og
eldre
0
21
21

Totalt
42
283
325

Økonomi (resultatregnskap med balanse)
Se eget vedlegg.

Hisøy, 31. januar 2018

Geir Ove Venemyr

Erik Mong

Åsmund Haugsvær

Ole Kristoffer Anderssen

Rainer Finstad
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Martin Myraker

Alf Akselsen

