ÅRSMELDING 2019 – HÅNES IF fotballgruppa
Styret sitt arbeid
Året 2019 ble et turbulent år for fotballgruppa med ledere som kom og ledere som gikk, men på tross
av alt dette må man kunne si at året ble gjennomført med mye aktivitet på barn og ungdomskullene
våre.
Da året startet bestod fotballstyret av følgende personer:
Leder:
N/A
Nestleder:
Frode Magnussen
Leder barnefotball:
Preben Mellemberg
Sekretær/regnskap:
Marianne Skaar
Dugnad/arr koordinator:
Anne Rueness
Dommerkontakt:
Bård Raustøl
Materialforvalter:
Trine Voreland
Da man gikk inn i det nye året stod fotballgruppa uten leder, og det ble fra de resterende jobbet
aktivt med å få inn ny leder samtidig som daglig drift ble ivaretatt. I april var man så heldig at lyktes å
finne en ny leder, men dessverre ble lykken kortvarig og ikke lenge etter var fotballgruppen igjen
uten leder. Man skulle ikke tro det kunne bli så mye verre, men i løpet av siste halvår har hele
fotballgruppen meldt sin avgang. På tross av alt dette er det en hel del som har blitt arrangert og som
er falt på plass.
Heldigvis er det kommet inn nye aktive fotballforeldre som har tatt tak i det som må gjøres for å
opprettholde drift og aktivitet, og det blir viktig å bruke 2020 på å få på plass en større ressursgruppe
som kan bidra til å gjøre Hånes IF sin fotballavdeling enda bedre.

Aktivitet
Totalt 24 lag deltok i 2019 i seriespillet, en liten økning fra 2018. Men man ser utfordringer frafall og
overganger til andre lag i de eldre kullene. I året 2019, klarte vi dessverre ikke å stille juniorlag:
Jenter
Jenter 8år 1 lag
Jenter 9år 1 lag
Jenter 10år 1 lag
Jenter 12år 1 lag
Jenter 13år 1 lag
Jenter 15år 1 lag

Gutter
Gutter 7år 4 lag
Gutter 8år 3 lag
Gutter 9år 3 lag
Gutter 10år 2 lag
Gutter 11år 1 lag
Gutter 12 år 2 lag
Gutter 13år 1 lag
Gutter 16år 1 lag
Menn senior

I tillegg til seriespillet har de fleste lagene vært med på mange turneringer i løpet av sesongen.
Fotballgruppa hadde også i år lag som deltok i turneringer i Danmark, og dette er en stor opplevelse
for de barna som er med. Det er et ønske fra fotballstyret at man på sikt kan klare å få til en fellestur
på tvers av de forskjellige årskullene for å styrke samholdet lagene imellom.

Sportslig
A-laget gjorde en god sesong i 5.divisjon avd. 2 og endte til slutt som nummer fire i avdelingen.
Serievinner Giv Akt rykket opp, mens Vindbjart 2, tapte play-off om rett til spill i 4.divisjon i 2020.

Nordisk Vennskapsbyutveksling i idrett 24-28. juni 2019
Kristiansand kommune v/idrettsetaten har i over 45 år hatt et tett og nært forhold til sine nordiske
vennskapsbyer; Reykjanesbær på Island, Kerava i Finland og Trollhättan i Sverige. Vi ble i slutten av
2018 forespurt av Kristiansand Kommune om vi kunne tenke oss å være med å arrangere Nordisk
Vennskapsbyutveksling i idrett sommeren 2019. Noe vi takket ja til, og som vi deretter sammen
jobbet med å få arrangert. Den 24. Juni 2019, ankom det et guttelag og et jentelag fra både Island,
Sverige, og Finland og ble innlosjert på Ansgar skolen. Hånes stilte også med lag, og disse ble også
innlosjert på Ansgar skolen for å bedre bli kjent med lagene fra de andre landene. Turnering ble
arrangert i Solviga over to dager, og det ble også tid til både dyrepark besøk og en sightseeingtur ned
i byen. Siste dagen var det en høytidelig premieutdeling, og dertil diskotek for de yngre og middag for
de voksne. Spesielt hyggelig var det at Hånes G14 gikk seirende ut av turneringen. Gratulerer så mye.

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. Kretsen har forsøkt å frigjøre treningstid om sommeren med å flytte kamper til helgene, og vi
har ved å brøyte Solvika fått opprettholdt et bedre tilbud for trening vinteren gjennom. Det har også
vist seg at dette er mer økonomisk enn å betale for leie av Sørlandshallen.
Det har også kommet på plass 2 stk. 3v3 baner som blir lagret i en egen container på Kiwibanen.
Disse kan benyttes av alle lag, men er kjøpt inn med tanke på de aller yngste lagene.
Det er fremdeles fotballgruppens ønske å få til et klubbhus i Solviga. Det 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 4 aktive kretsdommere i 2019. Klubbens interne kamper blir i all hovedsak dømt av
klubbdommere, og det kommer stadig til yngre gutter/jenter som har lyst til å prøve seg som
klubbdommer et år. Det er viktig at vi også i 2020 klarer å opprettholde vår kvote av dommere i
forhold til kretsdommere.

Økonomi
Økonomien i fotballgruppa er generelt god. Aktiviteten i 2019 ble styrt i henhold til budsjettet.

Fremtidsplaner
Fotballgruppens viktigste punkt for 2020 blir å jobbe for å få på plass en ny gruppe med
resurspersoner som kan hjelpe til med å utvikle fortballgruppen videre. Det jobbes i tillegg med å
bedre fasilitetene for lagene, og spesielt jobbes det med å bytte ut gressmatta på Kiwibanen.

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 2019 for å hjelpe og støtte fotballgruppa i dette arbeidet – 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 15.februar 2019
På vegne av tidligere fotballstyret

