ÅRSMELDING 2018 – HÅNES IF fotballgruppa
Fotballstyret
Fotballstyret bestod i 2018 av:
Leder:
Nestleder:
Leder barnefotball:
Sekretær/regnskap:
Dugnad/arr koordinator:
Dommerkontakt:
Materialforvalter:

Pål Danielsen
Frode Magnussen
Preben Mellemberg
Marianne Skaar
Anne Rueness
Bård Raustøl
Mauricio Campos (fritatt for å møte i styremøtene)

Aktivitet
Vi har i 2018 hatt lag i seriespillet i følgende aldersklasser for henholdsvis jenter og gutter:
Jenter 2011
Jenter 2010
Jenter 2009
Jenter 2007
Jenter 2006
Jenter 2004
Gutter 2011
Gutter 2010
Gutter 2009
Gutter 2008
Gutter 2007
Gutter 2006
Gutter 2005
Gutter 2003
Gutter 2001
Menn senior
I barnefotballen har vi i flere av klassene stilt med to eller flere lag i samme årsklasse.
I tillegg til seriespillet har de fleste lagene vært med på mange turneringer i løpet av sesongen.
Fotballgruppa hadde også lag som deltok i Nørhalne Cup i Danmark i vår, samt Norway Cup i Oslo i
sommer.
Fotballstyret ønsket at det fra med 2019 kunne legges opp til fellesturer for fotballgruppa sine lag i
barnefotballen til en av de større turneringene – fortrinnsvis i Danmark. Dette ville gjort
reiseopplegget for de deltakende lagene enklere og samholdet lagene i mellom ennå sterkere.
Fotballstyret oppnevnte også en felles reiseleder til en slik tur. Interessen hos de enkelte lagene var
ikke stor nok til at et slikt opplegg kunne gjennomføres, og arbeidet med en fellestur ble lagt ned
senhøstes 2018.

Styret sitt arbeid
Fotballstyret hadde i 2018 syv styremøter og behandlet til sammen 58 saker. Det ferske fotballstyret
har hele året jobbet med å rekruttere flere inn og rundt fotballgruppa sitt daglige virke. Fotballstyret
har arbeidet kontinuerlig med Sportsplanen i hele 2018. Den har vært ute til høring i trenergruppen,
og på fotballstyrets siste møte i 2018 ble den vedtatt. Sportsplanen vil være et godt hjelpemiddel for
alle som engasjerer seg i fotballgruppa – som aktiv, trener, leder eller forelder. Fotballstyret
oppfordrer alle gruppas medlemmer til å sette seg inn i Sportsplanen og dens innhold.

Sportslig
A-laget endte tilslutt som nummer seks i 5.divisjon avd 1. Laget slet med å vippe de jevne kampene i
sin favør – og tapte terreng til topplagene nettopp på dette. Ove Løvland og Frank Engesveen var
trenere for laget. Begge trenerne er reengasjert for 2019-sesongen. Det var gledelig at vi kunne
melde på et juniorlag i seriespillet igjen. Juniorlaget står ennå bedre rustet foran 2019-sesongen. Det
vil være et viktig tilskudd til rekrutteringen til A-laget for fremtiden.

Fotballbaner og anlegg
Aktiviteten i fotballgruppa er stadig økende. Det legger et økt press på treningsfasilitetene våre.
Vinterstid har vi problemer med å få gitt alle lagene tilbud om trening innendørs. Og i kampsesongen
er det full aktivitet på treningsfeltet både på Solløkka og Kiwi-banen fra tidlig ettermiddag til sene
kveld. Mer treningstid til fotballgruppa sine mange lag ville vært ønskelig – både utendørs og
innendørs. Vintersesongen 2018/2019 valgte fotballstyret ikke å leie Sørlandshallen om
søndagskveldene – slik som det er gjort de seneste sesonger. Dette av økonomiske hensyn. Det
koster mye for en liten klubb som Hånes IF å leie Sørlandshallen, og fotballstyret vil heller bruke
midler på å få Solvika brøytet.
Planer om et klubbhus i Solvika ville betydd veldig mye for Hånes IF generelt - og for fotballgruppa
spesielt. Da ville alle våre spillere kunne hatt et samlingssted i forbindelse med både kamper og
treninger.

Dommere
Hånes IF hadde to aktive kretsdommere i 2018 – Mosa Ala og Elton Ala. Det betyr at vi i 2018 hadde
vår kvote av dommere i forhold til kretsdommere. Klubbens interne kamper ble i all hovedsak dømt
av klubbdommere. Det er dommerkontakt Bård Raustøl som både har satt opp dommere på de
interne kampene, samt holdt kontakten med våre to aktive kretsdommere.

Fair Play utvalg

Fotballgruppa opprettet høsten 2018 et eget Fair Play utvalg. Fair Play og gode holdninger er en
viktig del av fotballspillet, og Hånes IF ønsker å bli oppfattet som en bidragsyter til dette. I 2018
opprettet fotballstyret en kampvert-ordning for barnefotballen. Den blir videreført i 2019.

Anleggskomitè
Anleggskomiteen har gjort og gjør en viktig jobb i forhold til å holde våre to anlegg i best mulig
forfatning. Vi har hatt en oppgradering av området rundt Solvika. Dette har gjort parkering og
fremkomst langt enklere. Anleggskomiteen kalte også inn til en vårdugnad med godt besøk.

Økonomi
Økonomien i fotballgruppa er generelt god. Aktiviteten i 2018 ble styrt i henhold til budsjettet.

Fremtidsplaner
Fotballstyret sin viktigste oppgave for 2019 blir å gjøre Sportsplanen til en del av fotballhverdagen i
klubben. Den vil gi fotballstyret klare kriterier for hvordan vi vil at fotballgruppa skal drives. Det vil
igjen gi en trygghet for både barn, andre aktive, trenere, ledere, foreldre og andre som engasjerer
seg i fotballens arbeid.
Fotballstyret ser at rekrutteringen innen barnefotballen er veldig god. Vi har mange lag i hver
årsklasse. Fra ungdomsfotballen og opp merker vi at vi er en relativt liten fotballgruppe, og det kan
være nødvendig å slå sammen enkelte kull for å kunne stille lag i ungdomsklassene. Deler av
fotballstyret hadde et møte med fotballgruppa til Tveit IL senhøstes 2018. Vår naboklubb sliter med
de samme rekrutteringsproblemer som oss. Fotballstyrene i begge klubber ble enige om å fortsette
dialogen klubbene i mellom og se om vi sammen kan gjøre noe for å bedre rekrutteringen og lettere
kunne stille lag i de ulike klassene fra ungdomsfotballen og eldre.

Det gode fotballmiljøet
Fotballgruppa sin hovedoppgave er å gi alle som har lyst til å spille fotball et godt aktivitetstilbud, og
få til mest mulig aktivitet i nærmiljøet. Vi ønsker å tilby et godt fotballmiljø, der barn og unge, voksne
og «eldre», gutter og jenter, kan trives og oppleve glede med fotballen. Da vil de som alt er med
fortsette med fotball, og nye barn, unge og voksne vil få lyst til å bli med på laget.
Vi takker alle som har bidratt i 2018 for å hjelpe og støtte fotballgruppa i dette arbeidet. Det være
seg spillere, trenere, lagledere, foreldrekontakter, foreldre og foresatte, sponsorer og andre gode
hjelpere. Vi håper alle gode støttespillere blir med oss videre på veien mot nye mål.
Hånes 2.januar 2019
styret i fotballgruppa

