Indrefjord IL
Årsmøte 2011

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET 2011 FOR

INDREFJORD IL
ONSDAG 9. MARS 2011 KL. 1900 PÅ FJORDTUN SKOLE

1. KONSTITUERING
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av frammøtte representanter
c) Godkjenning av dagsorden
d) Valg av dirigent
e) Valg av sekretær
f) Valg av to til å underskrive protokollen
2. GJENNOMGANG OG BEHANDLING AV ÅRSRAPPORTEN
3. GJENNOMGANG OG BEHANDLING AV REGNSKAP
4. INNKOMNE FORSLAG
5. FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT
6. BEHANDLE KLUBBENS ORGANISERING
7. VEDTA KLUBBENS BUDSJETT FOR 2011
8. VALG
9. AVSLUTNING v/leder
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Sak 2
Styrets sammensetning
Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
1. styremedlem:
2. styremedlem:
3. styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Tor Inge Karlstad
Leif Ole Nilsen
Mona Fjellheim
Kristin Borch Mikkelsen.
Vigdis Berg
Eirin Abuukar
Rune Sandvik
Morten Kristoffersen
Kjell Johnny Rydningen

Revisor: Bente Lysmen
Valgkomité til årsmøtet 2011: Jarle Marthinsen (leder), Hans Kristian Slinning og Rune
Sandvik.
Indrefjord Idrettslag har pr. 31. 12.2010 ca. 100 medlemmer.

Styrets arbeid
Styremøter
Det har i løpet av 2010 vært avholdt ett ordinært årsmøte og seks styremøter.
Styret har i perioden i tillegg til løpende status- og orienteringssaker og planlegging av
diverse dugnader jobbet med å få på plass egne retningslinjer for hvordan lagets barneidrett
skal drives. Denne er nå på plass
Videre har styret hatt kontakt med HFK for å hjelpe våres ungdommer med overgang fra
ungdomsfotball til ”voksenfotball”. Her er det gjort avtaler med mulighet for hospitering for
våre guttespillere på junior/ 4 div lag i HFK. Man har bla meldt inn de aktuelle lagene med
flere navn (eks HFK/IIL) slik at dette skal kunne fungere smertefritt. Dett vil sannsynligvis
vises i enda større grad til neste sesong da vi håper flere av spillerne vil forsøke hospitering.
Styret mener vi med dette har lagt det bedre til rette både for de som vil ”satse” og for de som
er med fordi de synes dette er ”artig”.
Representasjon
Styret har vært representert i diverse samarbeidsmøter med HFK og Hif/Stein i forbindelse
med Handelsmessa og HEF.

Aktivitet
Aktiviteten i IIL er knyttet til barneaktivitet og fotball.
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Fram til nytt treningsår startet i september/oktober 2010 hadde vi følgende tilbud:
Barneaktivitet (mygg) - barn født i 2002 og 2003.
Fotball/badminton mini – født 2000 og 2001
Fotball Smågutter – født 1996 og 1997
Fotball gutter – f. 1994 og 1995 (samt 4 spillere født 1993)
For treningsåret 2010/2011 har vi følgende tilbud:
Barneaktivitet (mygg) - barn født i 2003 og 2004.
Fotball mini – født 2000, 2001 og 2002
Fotball gutter – født 1995, 1996 og 1997
Spillerne våre har vært med på ulike turneringer og cup:
Harila-cup, Hammerfest juni 2010
Piteå Summer Games, Piteå juni 2010
Alta-turneringen, Alta august 2010
Bend It-cup, Havøysund september 2010
FD-cup, Hammerfest oktober 2010
Ishavskraft-cup, Alta desember 2010
I tillegg deltok Smågutte og Gutte - laget i FFKs seriespill.
Smågutte - laget vant seriespillet i sone vest, og gikk videre til Kretsfinalen hvor de vant sølv.
Guttelaget ble plassert i nedre del av tabellen.
Her viser vi til vedlagte innberetninger fra de ulike gruppene.

Økonomi
Indrefjord Idrettslags inntekter skriver seg for det meste fra dugnadsarbeid som 17. Mai
arrangement i Rypefjord, Handelsmessa (sammen med HFK og Hif/Stein). Idrettslaget har de
siste årene også hatt Rusken aksjonen (søppelrydding i Rypefjord). Inntektene av denne har
styret gitt til de gruppene som samler inn penger til tur. Forutsatt at gruppen utfører denne.
I tillegg mottar vi midler fra Olympiatoppen (knyttet til idrettsregistreringen), Kulturmidler
fra Hammerfest kommune, Grasrotandel, samt kontingenter fra våre medlemmer og
treningsavgifter.
Laget har i 2010 fått støtte fra Hammerfest Energi og G. Hagen.
Forøvrig vises det til revidert regnskap og budsjett (vedlegg).
I 2010 fikk vi også overført fra de som organiserte skicupen i fjor`n med kr 3.185 + et
komplett sett med startnummer. Det med håp om at det er noen som vil starte opp denne
aktiviteten igjen.

Takk til alle frivillige
På vegne av styret i Indrefjord Idrettslag rettes en takk til alle dere som har bidratt med frivillig
innsats til beste for idrettslaget i 2010. Dere gjør en imponerende innsats!
Rypefjord 09.03.2011
Styret i IIL
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Årsrapport Guttelaget
Vi startet treningene 15. oktober 2009, hvor vi gjennomførte tre økter pr. uke fordelt på to
økter i storhallen og en løpeøkt ute. Vi hadde en relativ liten tropp hvor spillerne var fordelt
på 8 (-95), 3 (-94) var og 4 (-93) som er overårige spillere. En av -94 og to av -93 spillerne
falt tidlig fra og sluttet av ulike årsaker.
Trenere/ledere sammen med meg var Øystein Olsen og Morten Kristoffersen, og
foreldrekontakter var Leif Ole Nilsen og Ann – Merethe Lyngen.
I trenerkollegiet til småguttelaget og guttelaget var vi alle klar over at guttelaget hadde en alt
for liten stall til å kunne klare og gjennomføre en fotballsesong med turneringer mv..
Jeg hadde et svært godt samarbeid med småguttetrenerne året før, og vi hadde inngått en
avtale som gikk på at flere småguttespillere kom til å trene sammen med guttelaget, og jeg
kunne selvsagt benytte de spillerne jeg måtte ønske, slik at vi kunne klare å gjennomføre
sesongen. Målet med dette var å holde samtlige spillere i Indrefjord IL, slik at vi kunne bygge
er godt guttelag i sesongen 2011.
Totalt har vi gjennomført 85 treningsøkter fra vi startet opp. Oppmøtet har vørt svært godt
blant noen, men der var spillere som ikke tok dette helt seriøst, og kom- og gikk som det
passet dem. Slik holdning svekker laget.
TURNERINGER
Vi deltok i Polaris Cup i Lakselv 19. – 21.02.10, hvor vi så vidt klarte å stille med et lag. He r
fikk vi kjenne litt på guttenivået. Vi spilte fire kamper hvor vi tapte tre og vant en. Totalt
scoret vi tre mål.
G. Hagen Cup, Hammerfest 12. – 14.03.10, stilte vi med to lag. IIL 1 spilte fire kamper hvor
det ble tre tap og en seier, og IIL 2 spilte tre kamper hvor det ble to tap og en seier. Totalt
scoret vi fem mål.
SESONGEN
Sesongstart var 3. mai i Honningsvåg mot HT&IF. Denne kampen ble utsatt på grunn av
snøvær og at banen ikke var spilleklar.
Vi spilte totalt 12 kamper, fordelt på 3 seirer, 1 uavgjort og 8 tap. En kamp måtte avlyses
fordi vi ikke hadde folk nok til å stille lag. Det var flere kamper der vi hadde akkurat med
spillere 11, 12 og 13 stykker. Vi havnet til slutt på nest siste plass på tabellen med en
målscore på 28 – 70.
Etter ca. halvspilt sesong, ba jeg styret ved leder om et hastemøte, hvor styreleder,
småguttetrenere og foreldrekontakter måtte møte. Alle møtte. På møtet forklarte jeg
deltakerne hvordan vi i guttelaget følte det. Jeg opplevde at vi ikke fikk tilført spillere fra
småguttelaget, til tross for at vi hadde en avtale. Hvis vi ikke fikk benytte småguttespillere
som jeg ønsket, kunne vi like godt trekke laget. På møtet fikk vi ny garanti fra
småguttetrenerne om at jeg skulle kunne disponere småguttespillere etter behov ut sesongen.
Det som ble en realitet, var at jeg opplevde at jeg måtte “mase” om å få benytte
småguttespillere ut sesongen fra kamp til kamp.
Til tross for dette måtte vi avlyse siste seriekampen, fordi vi ikke fikk benytte
småguttespillere, og av den grunn kunne vi ikke stille lag. Jeg fikk opplyst at grunnen til at vi
ikke fikk benytte småguttespillere var at de var slitne og skulle hviles og holdes skadefri frem
mot Kretsfinalen fem dager senere.
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Vi har deltatt på sonetiltak med fem spillere, men ingen av disse kom lengre enn til samling
to.
Toppscorer for guttelaget sesongen 2010 ble Marius Kivijærvi med 13 mål.
Laget gjennomførte sesongavslutning på Peppes onsdag 22. september, med pizza og brus.
Med vennlig hilsen
Jarle Marthinsen
trener
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Årsrapport Smågutter
Hoved trenere for sesong 10/11: Bjørn Hugo Mortensen og Jan Nikolai Pedersen,
Hjelpe trenere; Viktor Paulsen og Johnny Ring.
Oppkvinne for sesong 10/11: Mona Fjellheim.
Spillestall sesong 10/11:
Joakim Mortensen
Marius Kivijervi
Ten Sungneon
Gregor Pedersen
Jone Sandvik
Vemund Hofsøy Karlstad
Nikolai Henriksen
Vegard Samuelsen
Andreas Borch Johansen
Jostein Olsen
Markus Paulsen
Axel Isaksen
Adrian Beck
Eirik Bjørgve
Borgar Pedersen
Johannes Ring
Andreas Auker
Esben Olsen
Marius L Nordtømme
Øyvind Hermansen

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
97
97
97
95
95
95

Spillerstall/ treningsmetoder
Vi har 20 stk spillere på lista.
Guttelaget har 3 organsiterte treninger fast i uka.
Der øvelser med bla. teknisk trenig, formasjonstrening, treningskamper, intervalltrening og
litt styrketrening og uttøyning etter endt økt inngår som en del av de faste øvelser.
Utover de faste treningene i uka
4 spillere trener med HFK-junior, par ganger i uka
1 spiller som trener med A-laget til HFK
Videre så har vi 4-5 spillere som trener en gang i uka med
Guttene blir ca 1 gang pr mnd testet på utholdenhet(kondisjon) og hurtighet/sprint 30meter/60
meter.
Resultatene blir loggført og tilbakemelding blir gitt til hver enkelt av spillerne.
Utover de 3 organiserte treningene i uka, har vi guttespillere som trener med;
4 spillere trener med HFK-junior ca 1-2 ganger i uka
1 spiller har også trent med med A-laget til HFK
Videre så har vi 5-6 spillere som trener en gang i uka med HEF.
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Litt om status så langt av laget.
Trenings oppmøte så langt i sesongen har oppmøte på spillerne ligger rundt ca 70-80%.
Det er bra oppmøte og kan vel være en sammenheng med at de fleste trives og er godt
motivert til å komme på treningene.
Resultatmessing målt mot andre lag;
Postbank cupen i Alta Des 10,
5-fotball
Vi stilte med 2 lag og fikk plassering nr 2 og 5 plass.
Polaris cup Lakselv Feb 11 7-fotball
Vi stilte med 2 lag og fikk plassering nr 5 og 12
Oppsummering av cupene;
De fleste av guttene våre er første års gutter og takler guttenivået på en bra måte.
Sett fra den sportslige siden så ligger ikke våre spillere(Indrefjord) etter for noen av de lagene
vi så langt har spilt kamper mot.
Sosialt sett så er det en fryd og være trenere til laget.
Undertegnede var så heldig å bo sammen med laget under Polaris Cupen i Lakselv. De er
virkelig en flott gjeng å være sammen med, både på og utenfor fotball banen. Spillerne er
gode ambassadører for Idrettslaget Indrefjord.
Uttak til sonesamling 1 i Hammerfest for 95, 96 og 97 lørdag 22 jan 2011
Her plukket vi trenere ut totalt 8-spillere fra laget;
Årskull 95
1. Esben Olsen
Årskull 96
1.
2.
3.
4.
5.

Marius Kivijervi ( midtbane/spiss)
Andreas Johansen( Forsvar/Midtbane)
Gregor Pedersen( Forsvar/Midtbane)
Joakim Mortensen( Midtbane/Spiss)
Jone Sandvik(Midtbane/Spiss)

1. Markus Paulsen( Keeper)
Årskull 97
1. Borgar Pedersen
Etter samlingen som ble avholdt i Hammerfest den 22.jan, var det kun 2 spillere (Marius
Kivijervi og Andreas Johansen) som gikk videre til sonesamling i Lakselv, som var i slutten
av februar. Resultat fra denne sonesamlingen, vites ikke pr skrivende stund.
Det skal nevnes at vi har 1 spiller( Marius Kivijervi)som er med på Team Finnmark, noe vi
alle er stolte av. Marius har opplevd mye positivt gjennom å trene med Team Finnmark.
Vi som trenere synes det er god og positiv utvikling i både laget som helhet og i hver enkelt
medspiller. Samtlige av spillerne er en positiv gjeng og lett å jobbe med.
Med hilsen
Bjørn Hugo og Jan Nikolai
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Årsrapport Mini
Gruppen var da av årsklassen 2000 og 2001
Aktivitetene vi var med i for denne gruppen etter årsmøte i fjor var:
Alta cupen med overnatting sammen med småguttelaget (sosialt)
Havøysund (Bendit cupen)
Oppstart sesongen 2010/11
Trenere/aktivitetsleder for sesongen:, Morten Daae (Sluttet da ungene ikke ville mere), Hans Kristian
Slinning, Tor Inge Karlstad og Geir Arne Andersen.
Antall
Gruppen består av unger som går i 3-5 klasse. (2000-2002)
Oppstart av trening var september.
Det har vært registrert 23 unger innom treningen.
3 unger fra 02
12 unger fra 01
8 unger fra 00
Ved oppstart av treningen hadde vi foreldremøte ved 1.trening
Det ble fra foreldrene ytret at de ønsket at ungene skulle oppnå ”bedre” resultat.
Tor Inge beskrev da forholdene fra i fjor med at flere foreldre må engasjere seg.
Tross krasse mailer fikk vi ikke foreldrekontakt for denne gruppen. Det var ikke noen flere som stilte
som trener heller, med følgen at Tor Inge eller Geir Arne måtte kjøre trening alene.
Det blir ikke bra med denne barnegruppen.
Følgene ble:
Vi ble 4 trenere, 2 foreldrekontakter og 1 som styrte med draktene KJEMPE BRA
Gruppen er på mange flere treninger delt opp i mindre grupper med mye mer grunnleggende
trening.
Trening
Vi har 2 treninger i uken.
Nesten all trening skjer med ball, slik at det blir mye berøringer.
Mye trening på basis ting.
Vi har begynt å organisere laget. (dette er kjedelig for ungene, og kanskje litt vanskelig for de yngste)
Ungene har stor spredning i ferdighetsnivå.(det er naturlig på dette stadiet), men alle viser stor
fremgang.
Dette er en kjempefin gjeng men de er ikke alltid lett å holde styr på.
Har vært med på 2 turneringer.
FD Cupen. (høsten)
Mega Cupen (Porsanger)
I Fd Cupen møtte de dessverre unger som var eldre enn de, men når de møtte unger fra samme
årsklasse gikk det mye bedre.
I Porsanger viste ungene store fremskritt.
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Ungene som er med har hatt stor utvikling i år.
MEN vi har mistet nesten alle de yngste ungene.
Tror det har blitt for lite lek for denne gruppen. (refererer til foreldremøte)
Her må vi gjøre noe for å få dem med igjen.
I hvert fall ved oppstart til neste år, da er det ikke en så dominat gruppe som det er i år av 2001 spillere
Vi må huske på at vi er små grupper. Det er viktig at vi tar vare på alle sammen slik at en klarer å stille
lag oppover i klassene.
Det aller viktigste er at ungene har det sosialt godt i lag og at vi tar vare på hverandre!!
Gruppen har vært aktiv med på Labb & Line cupen i Hammerfest.

Hilsen
Trenerne
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Årsrapport Mygg
Trenere for sesongen: Jill Bente Hammervold og Jørgen Kvalnes
Barnegruppa
•
•
•
•

Treningstilbudet startet i september 2010.
Gruppen består av jenter og gutter som går i 1. og 2. Klasse og siste året i barnehagen.
Det har vært omtrent 15 barn på hver trening.
Det er 21 barn som er innmeldt.

Trening
Vi har trening hver mandag fra kl. 18.00-19.00. De fleste barna har med seg foreldre/foresatte.
Dette er nødvenig ettersom barna er små. De trenger bl.a. hjelp i garderobesituasjonen.
Treningsopplegget tar utgangspunkt i ulike idrettsgrener. Som regel deles barnegruppen i to,
slik at en i løpet av en trening, får prøvd to ulike aktiviteter. Vi har hatt fotball, håndball, turn,
innebandy, baminton, friidrett og forskjellige kaste øvelser.
Ungene er åpne for ulike treningsopplegg, og det er behov for å bytte på aktiviteter i løpet av
en treningstime.
Treningene har følgende struktur:
•
•
•

Oppvarming: ofte i form av lek. F.eks. hauk og due.
Hoveddel: Todelign av aktiviteter f.eks. fotball og badminton hvor gruppene bytter
midt i treningen
Avslutning: Uttøying og oppsummering.

Turneringer
Gruppa har stilt med lag til FD-cupen og Mega-cup i Lakselv. Foreldrene har fulgt sine egne
barn i løpet av turneringene. Barna gav uttrykk om at de syntes det var gøy å delta på
turnering.
Sosialt
Som avslutning til jul arrangerte foreldrekontaktene og trenerne pizzakveld for denne gruppa.
Dette var et arrangement som barna satt stor pris på.
Foreldredeltakelse
Vi har hatt god hjelp fra forskjellige foreldre for gjennomføring av treninger. Vi har fire faste
foreldre som kan komme inn å være “vikar” hvis en eller begge trenerne er forhindret fra å
møte.
Hilsen trenerne,
Jill Bente og Jørgen
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Sak 3
Gjennomgang og behandling av klubbens regnsskap.

RESULTATREGNSKAP INDREFJORD IL 2010

DRIFTSINNTEKTER
KONTO
3000
3001
3009
3150
3200
3408
3455
3502
3504
3505
3702
3704
3900

NAVN

BUDSJ
2009 2010

2010
SUM

SUM

SUM

BUDSJ
2011
SUM

MEDLEMSKONTIGENT
17 MAI INNTEKT
STØTTEMEDLEMMER
EGENANDEL TURNERINGER
SPONSORER
TILSKUDD H-FEST KOMMUNE
FJORDACUPEN
SALG AV PROFILKLÆR
STORHALLMESSA
DUGNADER
OVERSKUDD LAM
GRASROTANDEL
REFUSJONER

37300
37315
1900
7900
17000
20000
3184,89
2985
88399,39
5000
11505
45306,93
4664

35950
50961,5
2000
0
0
0
0
2860
77771,97
0
29135
27900,31
1545

38000
40000
2500
0
0
5000
0
3000
80000
30000
35000
2000

35000
40000
2000
5000
15000
10000
0
6000
85000
0
15000
48000
3000

SUM DRIFTSINNTEKT

282460

228124

235500

264000
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DRIFTSKOSTNADER
2010
KONTO
NAVN
SUM
4001 Innkjøp 17. mai
6063,99
4002 Lagsavgift FFK
2770
4004 Dommerregn
11800
4005 kjøreregn fotball
20828
4006 Deltakelse i Fotballturnering
21810,7
4007 Kretsamling fotball
10150
4008 Leie av buss,taxi kamp
5567,5
4009 Altaturneringen
25378,4
4010 Team Finnmark
4000
4105 Bot Finnmark
2225
4190 Varelager endring
6000
4201 Idrettsmatriell
13410
4202 Draktsett
21525,5
4203 Den store friidrettspakken
12350
4320 Kurs Fotball
0
4330 HEF
10000
5001 Andre sos.kost
10692,53
5700 Legetj. Fotball
225
6325 Avgift kommunen baneleie
840
6355 Brakka Breidablikk
9814
6500 Maskiner og utstyr
1035
6570 Keeperbukse/hansker
1005,6
6571 Treningsdrekk trenere/oppme
630
6700 Kontigentutgifter
10500
6701 Årsavgift brønnøysund
135
6800 Kontorrekvisita
770
6804 Data/edb kost
470
6805 Regnskapsprogram
0
6809 Diverse utgifter
2241
6900 telefon div trenere/styre
0
6901 Porto
447
7300 Reklame og annonser
683
7301 Møter , tilstelninger
0
7302 Kretsting fordeling
-466
7600 Bevilgninger/gaver
650
7740 Øreavrunding
0,76

SUM DRIFTSKOSTNADER

213551,98
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2009 BUDSJ 2010 BUDSJ 2011
5622,5
1445
5400
21318
14700
5900
0
13376,25
0
0
6300
18223,2
0
0
0
0
10076,4
350
0
2993
0
717,6
2520
10500
0
450
5284,45
235
560
0
467
1664
543
1637
0
0,4

5500
1500
8000
25000
17000
6000
10000
15000
0
0
8000
15000
0
0
2000
0
16000
1000
0
0
0
1000
2500
10500
0
500
0
250
10000
5000
500
1500
500
1700
0
0

6000
2000
8000
12000
18000
6000
6000
25000
0
0
2000
10000
0
0
2000
5000
8000
1500
500
0
500
1000
10000
10500
135
1000
500
0
3000
5000
500
700
500
1500
1500
0

130282,8

163950

143335
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DRIFTSRESULTAT
FINANSPOSTER
8040 RENTEINNTEKTER
8140 RENTEUTGIFTER/GEBYR
8145 LEVERANDØR RENTER
SUM FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT

68908,23

97840,98

71550

120665

177
-863,75
0
-686,75

85
-465,34
-2992,72
-3373,06

100
-500
-200
-600

200
-1000
0
-800

68221,5 94467,9

70950

119865
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GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
2050 OPPTJENT EGENKAPITAL
KORTSIKTIG GJELD
2410
2414
2422
2436
2439
2461
2901

222.839,81
2010

153859,83
2009

ARNESEN
FINNMARK FOTBALLKRETS
H-FEST KOMMUNE
TRIO MAT
G.SPORT
H-FEST ELITEFOTBALL
GUTTELAG SINE PENGER

0
0
840
0
0
10000
21150

32624
505
0
258,7
4598
0
0

Sum Kortsiktig gjeld

31990

37985,7

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

254.829,81 191.845,53
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Sak 4
Innkomne forslag. (Ingen)

Sak 5
Fastsettelse av kontingent og treningsavgifter
Kontingent foreslås uforandret til kr. 100,Treningsavgifter foreslås for 2012 uendret til:
6 til 12 år, kr. 400,13 til 16 år kr. 800,Samt ½ treningsavgift for yngre søsken

Sak 6
Behandle klubbens organisering
Med dagens aktivitetsnivå og lave antall lag, foreslår styret en uforandret organisering.

Sak 7
Vedta klubbens busjett for 2011. (Se side 12, 13 og 14)

Sak 8
Valg. (Se valkomiteens instilling)

Sak 9
Avslutning v/ Leder
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