Hisøy IL – Årets Idrettslag i Agder Idrettskrets 2019
Lørdag 2. november 2019 ble Hisøy IL tildelt prisen for Årets Idrettslag i Agder Idrettskrets for
inneværende år.
Hisøy IL var nominert til prisen i konkurranse med ØIF Arendal Håndball Elite og Kristiansand Cycle
Klubb og ble tildel tildelt prisen på bakgrunn i det aktivitets nivået og medlemstallet som er bygd
opp gjennom de siste 5 årene.
Følgende tekst lå til grunn for nominasjonen;
«Hisøy IL – livslang idrettsglede
Hisøy IL er et idrettslag med ca. 1000 medlemmer – et medlemstall som nesten er doblet i de siste
5 årene. Idrettslaget tilbyr tradisjonelle aktiviteter i undergrupper som Håndball, Fotball og
Barneidrett og har de senere årene etablert flere nye grupper for å treffe bredere blant barn /
ungdom og voksne.
Frisbeegolf; har i samarbeid med idrettslaget, utviklet egen bane på Sandvigen Fort. Dette har ført
til enormt stor aktivitet med nye medlemmer som ikke har vært en del av idrettslaget tidligere.
Cricket; som består stort sett av flyktninger og personer med utenlandsk opprinnelse, deltok i år i
den nasjonale cricket-serien.
Karate; kommer inn som ny undergruppe i løpet av høsten 2019.
Idrettslaget har eget Treningssenter, fullt utstyrt med apparater og vekter for tradisjonell
«styrketrening» og man har laget en egen Spinning Sal i forbindelse med Klubbhuset. Hisøy IL
driver Sandvigen Fort som kan leies for møter, alle typer selskaper og hvor man kan avholde
arrangementer er over flere dager, gjerne med overnatting.
Hisøy IL har overtatt gymsalen i Hisøy Menighetshus og pusset denne opp til god standard. Utstyr
er kjøpt inn for å kunne gjennomføre sal timer, aerobic, basistrening og aktiviteter for barn.
Idrettslaget har i år byttet dekke på den store kunstgressbanen og investert i pad for
skadeforebygging, samt bygd ny bane for beachhåndball / beachfotball / beachvolleyball.
Fotballgruppen har gjennom flere år hatt to juniorlag i seriespill for gutter; i en aldersgruppe hvor
mange klubber opplever stort frafall. I tillegg har fotballgruppen A-lag, B-lag og Trim lag for
voksne, lag i alle aldersbestemte årsklasser og flere jente lag har blitt etablert de senere årene.
Hisøy IL har fokus på å bistå flyktninger og minoriteter med å finne en fritidsaktivitet og
idrettslaget har vært med å utvikle en egen app; Fortet-SMS som hjelper flyktninger og
minoriteter med å finne aktuelle aktiviteter (også utenfor Hisøy IL), melde seg på og få bestilt
gratis transport. Transport oppgaven ivaretas av Lions.
Urban Ung ble arrangert i høst og er rettet mot inaktiv ungdom. Arrangementet fylte Sam Eydes
Plass og Lille Torungen i Arendal Kulturhus med mye ungdom og på programmet stod E-sport, Dj
Battle, Gatefotball, Street Basket, Parkour, Boksing, Street Dance, Trampoline og Cheerleading.
Hisøy IL eier og drifter de fleste anleggene som benyttes av idrettslagets medlemmer.»

