IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

ÅRSBERETNING 2016
Styrets sammensetning:
Leder:

Kaare Tiller

Nestleder/ Koordinator:

Asgeir Haugen

Sekretær:

Arne Kristian Sollien

Kasserer:

Jostein Myrdal

Materialforvalter:

Tore Johansen og Cato Henriksen

Styremedlem:

Live Nesdal

Banemester:

Arild Johansen

Sportslig leder:

Ståle Rovelstad

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

Ståle Rovelstad
Asgeir Haugen
Geir Esben Skille
Bjørn Prøsch Meier

Kioskansvarlig:

Siw Hvalbye, Ronny Rein Hagen og Ivan Olsen.

Web ansvarlig:

Sveinung Engeland.

Banemannskap:

Arild Johansen, Kjell Sulland, Tor Harald Gomnes og Jan Erik
Ruud.
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Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
Bankkonto: 2280 08 25745 Org nr: 985 195 501
Web: www.holefotball.no
Kontaktmail: cktiller@online.no
1 (4)

IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

STYRETS ARBEID:
Styret har avholdt 5 styremøter i løpet av året. (referat fra møtene ligger på
www.holefotball.no)
Kick-Off for sesongen 2016 for alle trenere og lagledere ble avholdt på klubbhuset
4.april 2016.
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 2016 passerte for første gang 50 påmeldte lag i høstsesongen.
Oppstart av 3’er fotball er hovedårsaken til økningen.
Alle lag har gjort en flott innsats gjennom sesongen.
Det er flest lag i de yngste klassene, men vi har også i år hatt flere lag på seniornivå.
På herresiden har vi hatt lag i 5. div og 6.div, og vi ble kretsmestere i 5. div.
På damesiden har vi også denne sesongen hatt et 7’er lag, som til slutt ble
kretsmestere.
I alderen G/J 13 år og eldre har vi også hatt mange lag. Nevner her at G16 kvalifiserte
seg til og spilte interkrets på høsten.
I tillegg til seriespill har de aller fleste lag deltatt i flere cuper gjennom sesongen.
Fotballskolen ble i år flyttet tilbake til juni etter et prøveår med august i 2015.
Arrangementet ble igjen en suksess, og vi var nær 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.
Cupen ble arrangert på Svendsrud i september, og med ca 50 påmeldte lag, strålende
vær og en godt forberedt arrangementskomite er vi veldig fornøyd med
gjennomføringen. Målet er at dette skal bli et fast arrangement.
Sportslig utvalg i fotballen gjør hvert år en stor innsats for å legge til rette. Høsten 2016
valgte både Asgeir Haugen og Bjørn P Meier og takke for seg i utvalget. Vi takker dem
for lang og tro tjeneste og benytter samtidig muligheten til å friste andre til å bli med.
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ANLEGG OG UTSTYR:
I 2016 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 to 3’er baner godt brukt.
Det var i 2016 ikke behov for å benytte gressbanen på Helgelandsmoen. Noen av de
yngre lagene benytter fortsatt fotballbingene rundt i kommunen, samt banen ved
grendehuset på Sundvolden.
Banemester Arild har også i år æren for den gode standarden på gressbanene, mens
banemannskapene Kjell, Tor Harald og Jan Erik har gjort en strålende jobb med KG
banene både sommer og vinter.
Vår utstyrsavtale med Sandberg sport AS om kjøp av utstyr fungerte godt også i 2016.
Ny avtale vil bli inngått for 2017.
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 2016 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 1.100.000 kr.
Antall medlemmer som er registrert i fotballgruppa er ca. 580 pr 1.1.17. Dette inkluderer
spillere, trenere, lagledere og de med styreverv.
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OPPSUMMERING:
2016 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.

Hole, 12. februar 2017
IL Holeværingen Fotball
Styret
Kaare Tiller

Asgeir Haugen

Jostein Myrdal

Arild Johansen

Ståle Rovelstad

Live Nesdal

Tore Johansen

Cato Henriksen

Arne Kristian Sollien
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