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Årsmøte 2020 

Årsmøte på klubbloftet i Lånkehallen tirsdag 12.02.2019 klokken 19:00 

Saker: 

Sak 1: Åpning  

 Valg av møteleder. 

 Valg av sekretær. 

 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 2: Styrets årsmelding 

 Administrativt 

 Økonomi 

 Dugnad 

 Sportslig  

 Rapport fra lagene 

 Årshjul 2019 – Fotball 

Sak 3: Innkomne forslag 

Sak 4: Regnskap 2019  

Sak 5: Budsjett 2020    

Sak 6: Treningsavgift 

Sak 7: Valg 
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Sak 1: Åpning  

 

 

Sak 2: Styrets årsmelding 

 

Fotballstyret har i 2019 sesongen hatt følgende tillitsvalgte: 

 

Styret: 

Leder      Brit Heidi Julseth   

Nestleder/sekretær     Wenche Skjei Helgesplass 

Økonomi      Tore Kulset     

Sportslig leder     Tore Gylland    

Materialforvalter     Trond Woldseth 

Dugnadskoordinator    Raimond Aamelfot      

Sponsorkoordinator    Brit Heidi Julseth 

         

Undergrupper: 

Økonomigruppe: 

Kasserer     Tore Kulseth  

Medlem      Ingunn Jørstad  

Medlem     Anne Lise Tiller Sætnan 

Medlem     Roar Overvik 

 

Sportslig utvalg: 

Leder       Tore Gylland 

Trenerveileder    Geir Ståle Johnsen 

Keeperveileder    Geir Ståle Johnsen 

Sportslig koordinator barn    Arne Brucksch 

Sportslig koordinator ungdom   Bjørnar Sørli/Tore Gylland     

Sportslig koordinator senior Herrer Anders Dybvad/Fredrik Ingstad 

Dommerkoordinator    Cathrine Fjellanger Overvik  

FIX - ansvarlig     Steinar Kjesbu 

Fair Play- ansvarlig    Steinar Kjesbu 

Banefordelings koordinator  Steinar Kjesbu  

 

Dugnadsgruppe: 

Leder      Raimond Aamelfot 

Medlem      Egil Hjelsvold   

Medlem      Eva Anita Rømo 

Medlem      Maiken Kristoffersen 

Medlem     Jan Inge Aurheim  
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Sponsorgruppe: 

Leder      Brit Heidi Julseth 

Medlem søknad    Ida Hastad 

Medlem sponsorer/plakater  Bård Audun Sørli 

Medlem sponsorer/plakater  Espen Lund 

Medlem andel    Are Søreng 

Medlem andel    Aud Synnøve Dybvad 

 

Kvalitetsklubb koordinator:   Brit Heidi Julseth 

      Wenche Skjei Helgesplass 

 

Valgkomite til hovedlaget:   Bård Audun Sørli 

Valgkomite Fotball:    Monika Horten 

      Anne Lise Gjølga 
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Rapport fra styret 

Administrativt 2019 
I løpet av 2019 har styret i fotball avholdt tre ordinære 

styremøter samt to ekstraordinære styremøter. Styret har i 

tillegg avholdt seks møter sammen med sine 

undergrupper og ett møte sammen med Trøndelag 

Fotballkrets (TFK).  

Styremedlemmer har også vært representert i 

møtevirksomhet omhandlet hovedstyret, sportslig utvalg, 

dugnadsgruppe, trener-/laglederforum og 

samarbeidsmøter med håndball og idrettskolen.  

 

I året 2019 har styret jobbet aktivt med å få på plass alle 

styringsverktøy, blant annet klubbhåndbok og sportsplan 

som er en del av kvalitetsklubb-konseptet. Arbeidet ble kronet med 

stjerna allerede 9 november 2019 på Trøndersk Fotballseminar (Bilde 1). 

Arbeidet som nå har blitt utført vil danne grunnlaget for hvordan fotballen 

i Lånke skal styres i årene fremover. «Klubben som sjef». Nå starter det 

viktige arbeidet med implementering og ivaretagelse av verktøyet. 

 

Foruten oppgaver omhandlet kvalitetsklubb, fikk fotball omsider en 

økonomigruppe på plass. De har i 2019 jobbet aktivt med å legge 

regnskapet inn i nytt program, Visma eAccounting. Fotball startet 

prosessen med å utarbeide en intern kommunikasjonsplattform kalt HOOPIT. Dette 

blir et kommunikasjonsverktøy som blir spennende å implementere og utvikle videre i 

2020. Til høstsesongen 2019 sto ei ny og fin kunstgressmatte klar til bruk. Mange 

arbeidstimer har blitt nedlagt for å tilrettelegge for en kjempefin 

og ikke minst miljøvennlig kunstgressbane. Tusen takk til alle 

som bidro! Vi gleder oss stort til at også kunstgressbane 

nummer to blir tatt i bruk våren 2020. Bane to er sårt tiltrengt 

da vi i dag mangler treningstilbud til flere lag på grunn av 

fastsatt kamp-program.  

 

Det som er svært gledelig er at antallet fotballmedlemmer i 

Lånke øker. Ved sesongstart 2019 var det innmeldt 88 

kvinnelige spillere fra 13år tom senior. I november var antallet 

økt til104 kvinnelige spillere. På herresiden har det også 

skjedd en økning. Ved sesongstart var det innmeldt 235 

mannlige spillere og i november 250 spillere. Dette er en økning på totalt 31 spillere i 

løpet av sesongen 2019. At Lånke Fotball tiltrekker seg fotballspillere beviser at det 

jobbes godt innad i klubben. Denne jobben skal vi fortsette med også i 2020. Det skal 

være moro å spille fotball på Lånke og alle er hjertelig velkommen, både nye og 

gamle medlemmer. Og forhåpentligvis kan vi tilby enda bedre treningsfaciliteter i 

2020 med to stk kunstgressbaner. 

Bilde 1: Fra prisutdelingen Trøndelag 
Fotballseminar. F.v sportslig leder Tore 
Gylland, nestleder Wenche Skjei Helgesplass, 
Tommy Bang Larsen Trøndelag Fotballkrets, 
styreleder Brit Heidi Julseth 

Bilde 2: Innmeldte spillere fra Lånke Fotball 
november 2019. Hentet fra Trøndelag 
Fotballkrets, Fix 
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Økonomi 2019 
Driftsresultatet for 2019 er på -183.181,-. Det var i budsjettet for 2019 lagt opp til et 

overskudd på 15.000,-. Det store underskuddet skyldes i hovedsak HellRX Camp 

som gikk med et underskudd på over 70.000,- mot et budsjettert overskudd på 

175.000,-.   

HellRX hadde for året 2019 en omsetning på rett i underkant av 1,5 MNOK inkludert 

konsert. På grunn av redusert antall besøkende og en uheldig kostnadsutvikling gikk 

HellRXCamp og konsert med et samlet underskudd på 72 418,58 kroner. Konserten 

bidro med et underskudd på 40 330,05 kroner. Hovedårsaken til underskuddet var en 

kontraktsform med fastpris i overføring til HellRX i kombinasjon med lavere antall 

besøkende.  

Det har vært stor omsetning i kiosken i år noe som har bidratt i positiv retning. I tillegg 

har baneleien blitt noe lavere enn budsjettert.  

I fjor ble regnskapet for første år ført i Visma eAccounting. Erfaringene med dette har 

vært gode og systemet har lettet regnskapsføringen for økonomigruppa. 

Regnskapet for Lånke Fotball viser at dugnadsinntektene er den mest usikre posten 

og samtidig den som er avgjørende for å holde treningsavgiftene nede.  

En mer detaljert gjennomgang av økonomien er gitt under i form av 

Regnskap/Budsjett og Balanse. 
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Dugnad 2019 
Dugnad-sesongen startet med rydding og klargjøring av baneanlegget på 

Tønsåsen. Området ble raket, gummigranulat samlet sammen for tilbake fylling på 

banen. Det ble utskifting av kunstgresset nedenfor tribunen og resten av skråningen 

mot banen. Det ble laget nye benker inni innbytter-skurene. Det ble også laget rister 

som forhindrer spredning av gummigranulat ved inngangene til banen og 

oppgradering av rekkverk. 

 

Tusen takk til alle som bidro  

 

Mange av lagene startet med hjemmekamper i BDO før seriestart, lagene hadde da 

selv ansvar for att kiosken var åpen. Før seriestart ble kiosken fylt opp med varer og 

lagene hadde dugnader med drift av kiosk til siste hjemmekamp var ferdigspilt. 

Idrettsskolen hadde rydding/ettersyn av anlegget i den perioden serien hadde 

sommerferie. Alle lagene gjorde en meget bra jobb på sine kiosk/ryddeuker. 

 

Kontrakt ble som tidligere år skrevet med Hell RX om driving av camping på 

Frigården under VM i rallycross. Dette var en stor dugnad som vi gjennomførte med 

skryt fra VM ledelsen. Det ble dessverre ikke den økonomiske gevinsten som 

tidligere år, dette grunnet for lite besøkende ift. utgiftene. 

 

Men her viste foreldre/foresatte og spillerne fra de eldste lagene at dugnadsånden i 

Lånke er til stede og en super innsats ble lagt ned. 

 

Årets store høydepunkt for mange lag er nok tradisjonen med Storsjø-cup. 

Gressplenene utenfor Ljungvik skolan fylles opp med midlertidige boalternativ for en 

uke med fotball og sosialt samvær. Dugnadsgjengen og noen fra styret arrangerte 

grilling av hamburger og pølse, dette og drikke ble servert til alle med tilhørighet til 

Lånke. Må også nevnes den årlige fotballkampen mellom barn og voksne som 

foregår etter at grillene er spist tom for mat. Grilling og fotballkamp denne uka er noe 

vi også håper å få gjennomført i 2020.  

 

Det ble kjørt en runde med kaffe-salg på slutten av året, dessverre rakk vi ikke å dele 

ut kaffen før nyttår. 

 

Vi går inn i ett nytt år der dugnadsgruppa ønsker i samarbeid med foreldre/foresatte 

og fotballspillere om å gjøre ett løft for området på Tønsåsen og å styrke økonomien i  

Lånke fotball. 

 

STOR TAKK TIL DERE ALLE SOM HAR BIDRATT I 2019! 
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SPORTSLIG 2019 
Sportslig utvalg har i 2019 bestått av Tore Gylland (leder) Bjørnar Sørli sammen med 

Tore Gylland (ungdom), Arne Brucksch (barn), Anders Dybvad / Fredrik Ingstad 

(senior), Geir Ståle Johnsen (Trener- og Keeper veileder), Steinar Kjesbu (Fiks/Fair 

play/banefordeling) og Cathrine Overvik (dommerkoordinator). 

 Sportsplan oppdatert i løpet av året. Sendt ut til alle lag via Lånkes lagleder 

side og Lånke IL Facebook side. 

 Som tidligere hadde vi møte med nytt kull fra idrettskolen hvor Lånke fotball 

ble presentert og hva som kunne forventes av spillere og foreldre. 

 På vårparten var det kalt inn til trenerforum med teori / praksis. Tanken med 

dette var å skape et tett samarbeide mellom trenere på alle årsklasser.  

 Sportslig utvalg har vært representert på alle klubbforum arrangert av 

Trøndelag fotballkrets.  

 I høst har Lånke fotball vært arrangør av grasrottrenerkurs hvor det ble 

utdannet flere trenere. Arrangørklubben Lånke fikk utdannet 8 nye trenere. 

 I Desember kjørtes det Tiki Taka trenerkurs for trenere, lagledere og spillere i 

Lånke fotball. 

 Johannes Stokke (Senior keeper) har arrangert flere keepertreninger. 

 Som tidligere år har det vært arrangert BDO for G/J 13 (2005 årgangen) Hvor 

flere spillere utmerket seg. Emma Bidtnes gikk hele veien og er nå på 

kretslaget. 

 Bra oppfølging/kursing av dommerkoordinator Cathrine Overvik. Dette har gitt 

resultater og vi har i dag flere kretsdommere.  

 I høst ble det opprettet et samarbeide mellom håndball / fotball (sportslig) med 

fokus på oppgradering av treningsrom i lånkehallen. Dette fortsetter i 2019 

hvor vi håper å få på plass nytt utstyr i oppusset treningsrom. 
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Årsrapport for lagene 2019: 

Årsrapport J2009 for 2019 sesongen  

Laget: 

I sin første sesong i Lånke Fotball har J2009-laget hatt mellom 13 og 15 spillere, hvorav 2 

har vært født i 2008. Laget har bestått av spillere fra både Lånke og Elvran. 

Laget har trent en gang per uke i perioden april til september (unntak sommerferien). 

Vi avsluttet treningene ca. 1. oktober. Dette for å legge til rette for at flest mulig skal kunne 

spille håndball eller være med på ski. 

Vi har tilbudt de som eventuelt ønsker å trene i vinter å delta på trening sammen med 

guttene, men dette tilbudet har vært benyttet i liten grad. 

Serie: 

Laget har ikke deltatt i serie denne sesongen 

Cuper: 

Laget har deltatt på Dalførecup denne sesongen, og har vunnet og tapt kamper med samme 

sinn.  

Støtteapparat: 

Vi har hatt 4 trenere og en lagleder sist sesong, og vi håper at alle disse fortsetter neste 

sesong. I tillegg trenger vi å få på plass en foreldrekontakt og eventuelt en dugadsansvarlig. 

Økonomi: 

Laget har kr 4815,95 på konto per 31/12-2019. Dette skyldes overskudd fra Dalførecup’en vi 

arrangerte i høst. 

Neste sesong: 

Vi forventer at 12 av de 13 jentene som avsluttet forrige sesong blir med videre. 

Vi kommer til å melde på ett 7’er lag i serien. Vi planlegger å delta på Bergstadcup i juni. 

Vi planlegger å starte opp med en trening i uka fra 1.mars, deretter to treninger i uka fra april-

september (unntak sommerferien). 

 

Støtteapparat: 

Hovedtrener: Håvard Kleven 

Øvrige trenere: Ronny Sitter, Stig Morten Sætnan og Lisbeth Børseth.  

Lagleder: Ann Marita Myren. 
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Årsrapport fra G 10 (2009) for 2019 sesongen: 

 

Laget: 

Ved oppstart våren 2019 var det totalt 21 gutter. 

I løpet av sesongen har det falt fra 3 stk. Det har vår/sommer/høsthalvåret vært to treninger i 

uka, med god deltakelse. Ved sesongslutt ble treningen redusert til en dag i uka. Når snøen 

kom i november avsluttet vi treningene for 2019. 

Det ble arrangert et foreldremøte i sesongen 2019. 

 

Serie: 

Vi har ikke spilt serie sesongen 2019. 

 

Cup-deltakelse: 

Deltok i dalførecup’en, med mest 7’er lag. Av og til deltok vi også med 5’er lag for gi noen 

spillere er trening. 

 

BDO-deltakelse: 

Ingen BDO-deltakelse. 

 

Støtteapparat: 

I år har vi hatt to trenere, og 4-5 hjelpetrenere fra foreldregruppa. Det har vært tre lagledere i 

sesongen 2019. 

For sesongen 2020 fortsetter vi med de samme trenerne, og hjelpetrenerne fra 

foreldregruppa. Laglederne har blitt redusert fra tre til to stykker.  

 

Økonomi: 

Laget har 5044,42 kr på konto pr. 31/1-17. 

Neste sesongen: 

I sesongen 2020 har 18 spillere sagt de ønsker å fortsette. Vi ønsker å melde på 2 stk. 

7’erlag, som meldes på som antilag. 

Det ble før jul sendt ut avstemning på hvilken cup vi skulle gå for. Valgmulighetene var 

Storsjøcup, Bergstadcup eller ev. annen cup. Fåtallet av foreldregruppa ønsket å gå for 

storsjøcup og vi valgte dermed å ikke melde på lag til denne cup’en. Vi har per dags dato 

ikke bestemt om vi skal gå for Bergstadcup eller se om vi finner en annen cup å delta på. 

Vi tenker å gå for to treninger sesongen 2020. 

 

Støtteapparat: 

Trenere   : Knut Haugen, Arne Brucksh 

Lagledere   : Merete Aune, Sylvia Bakken Engan 

Dugnadsansvarlige  : Ikke avklart 

Foreldrekontakter  : Ikke avklart 
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Årsrapport fra J2008 for 2019 sesongen:  

 Laget:  

Vi har vært 19 spillere. Første trening var 14.mars. Hadde et foreldremøte før sesongstart 

den 4.april.  Hoved trening onsdager 18:30-20:00, ekstra trening søndager 18:00-19:30 1 

trening i uken fram til seriestart. Ekstratrening søndager gjennom hele sesongen.  Pause 

hele juli.  

  

Serie:  

Har stilt med 2 7er lag. 1 i lokal serie og 1 i «by-serien» Rullert på lagene halvveis i 

seriespillet.   

  

Cup-deltakelse: 

1 lag på fotballcup i B. Langseth Arena i Selbu 6.april. 2 lag på Bergstadcup 21. – 23.juni.  

   

Støtteapparat: 

5 trenere totalt, ca. 3-4 trenere på hver hoved treningene. 1-2 på ekstra treningene. Pluss 2 

lagledere.  

  

Økonomi:  

Laget har 2359 kr på konto pr. 3/1-20.   

 

Neste sesongen:  

Pr dags dato har 18 spillere med interesse for neste sesong. Vi har det ikke helt klart men 

det ligger an til at vi melder på et 9er og et 7er lag neste sesong.  Muligens B. Langseth 

Arena cup På Storsjøcupen har vi påmeldt 2.stk 7er lag.  

1.trening fra uke 9  2 treninger fra seriestart ? 

 

Støtteapparat:  

Trenere: Per Gunnar Alseth, Gry Åse Valli Viken, Håvard Sesseng,  Steinar Kjesbu, Christine 

Slettås Lagledere: Bente Snustad  

Dugnadsansvarlige : Julie Aasvang  

Foreldrekontakter : Julie Aasvang  
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 Årsrapport fra G2008 for 2019 sesongen. 

 

Laget:  

18 spillere. Fikk en ny spiller til høstsesongen, ingen forfall. 
2 treninger sommer, 1 vinter. Hadde en trening med/ og treningskamp mot Blink før 
Storsjøcup. 
To foreldremøter. 
 
Serie: 

Ett sjuer lag. Møtte mye dalførelag i vårsesongen, og bylag i høstsesongen. Gutta holder 
nivået. 
 
Cup-deltakelse: 

Storsjøcup som gikk veldig bra. Ikke sluttspill for denne årsklasse. Men bortsett fra en 
uavgjort, så ble det bare seire. Sjampions lig i høst som også gikk bra. 
 
To trenere + en hjelpetrener og en lagleder. 
 
Økonomi: 

Ikke riktig sum, da penger for arrangert fotballavslutning er i sin helhet overført til gutter. 
Mangler faktura fra Rema 1000 bla så skal den summen deles på to. Men med dem pengene 
vi hadde fra før så har vi ca 11 000,- 
 
Neste sesong: 

18 spillere i 2020 
Meldt på ett 9 er lag. 
Planlagt Storsjøcup. 
2 treninger. 
 
Støtteapparat: 

Trenere : Roger Klevan og Tore Gylland 
Lagleder: Anne Lise Gjølga 
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Årsrapport fra J -2007 for 2019 sesongen: 

 

Laget: 

Det har i år vært 15 spillere på laget. 2 sluttet på vårsesongen og en kom til. 

Det har ikke vært vintertrening denne sesongen. Vår/ høst har det vært 2 treninger pr. uke 

Det har vært arrangert 3 foreldremøter. 

 

Serie: 

Jentene har i år vært ett 9`er lag i serien. 

Det har blitt både seiere og tap, med en klar bedring på resultat utover høsten. 

 

Cup-deltakelse: 

Laget har i år deltatt på Storsjøcup for første gang. Dette var en svært positiv opplevelse for 

jentene og støtteapparatet. Jentene spilte semifinale i B- sluttspill. 

 

BDO-deltakelse: 

Ikke deltatt. 

 

Støtteapparat: 

Laget har i 19 sesongen 1 hovedtrener og 2-3 hjelpetrenere, 2 lagledere som i tillegg hatt 

dugnadsansvar og en økonomiansvarlig. 

I 20 sesongen står laget uten hovedtrener. 2-3 har sagt seg villige som hjelpetrenere. 

Lagledere og økonomiansvarlig fortsetter som tidligere. 

 

Økonomi: 

Laget har ca. 10 000 kr på konto pr. 31/1-19. 

 

Neste sesongen: 

For sesongen 20 forventes laget å ha 15 spillere. Det er påmeldt et 9`er lag i serien 2.div. 

Laget er påmeldt Storsjøcup og BDO. Det er planlagt 2 treninger pr.uke fra tidlig vår. 

  

 

Støtteapparat: 

Trenere   : Jon Håkon Slundgård, Raimond Aamelfot, Thomas Storli, Are Søreng 

Lagledere   : Siw Lomholt Storli, Marie Langseth 

Økonomiansvarlig           : Anne Haugan 
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Årsrapport fra Gutter 2007 for 2019 sesongen: 

 

Laget: 

 

 Vi har vært 19 spillere denne sesongen 

 Vi har hatt 2 treninger per uke 

 Vi har hatt 1 foreldremøte 

 Vi har hatt et godt samarbeid med handball da flesteparten av guttene også spiller 

handball. 

 

Serie: 

 Vi har hatt et 9-er lag og et 7-er lag denne sesongen. Guttene har til tider spilt meget 

godt og vist seg frem fra en god side både på banen og utenfor banen. Vi har hevdet 

oss godt mot lokale lag og lag fra Trondheim. 

 

Cup-deltakelse: 

 Har i år deltatt på Storsjøcup med to 7-er lag. Det ene laget gikk til 16 dels finalen i A-

sluttspillet, men røk ut på loddtrekning. Det andre laget gikk til 8-dels finalen i B-

sluttspillet. 

 Vi stilte med to jevngode lag og hadde en god opplevelse på Storsjøcupen. 

 

Sonelag: 

 Vi har hatt med 5 gutter på sonelaget 

  

Støtteapparat: 

2019: 2-3 hovedtrenere, 3 hjelpetrenere, 1 lagleder og dugnadsansvarlig 

2020: 2-3 hovedtrenere, 3 hjelpetrenere, 1 lagleder og dugnadsansvarlig 

 

Økonomi: 

Laget har ca 9500,-kr på konto pr. 31/12-19. 

 

Neste sesongen: 

 Vi har 19 spillere med i neste sesong 

 Skal stille med et 9-er lag og et 7-er lag i seriespill kommende sesong 

 Vi skal stille et 9-er lag på Storsjøcupen i 2020 

 Vi skal trene 2 dager per uke denne sesongen  

 

Støtteapparat: 

Trenere   : Arve Stoum og Håvard Kleven 

Hjelpetrenere  : Steinar Per Velve, Even Lothe, Ståle Søreng og Geir Ståle Johnsen 

Lagleder og dugnadsansvarlig     : Geir Olav Heggli 
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Årsrapport fra J-13 (2006) for 2019 sesongen: 

 

Laget: 

 

Vi startet med samme antall spillere i 2019, som vi avsluttet med i 2018 sesongen. 

Vi avsluttet sesongen med 2 spillere mindre. Altså 16 stykk. 

Begge dem som sluttet manglet motivasjon til å fortsette. Prøvde så godt vi kunne med å 

motivere😊 

Vi startet i Januar med 1 trening i uken. Og gikk opp til 2 i april. 

Spilte både serie og OBOS cup. 

Vi hadde 1 foreldremøte ved sesongstart. Eller god kontakt i foreldregruppen. 

 

Opplever veldig god kjemi i spillergruppen og blant foreldre. Også mellom Trenerteam og 

spillere. 

En utrolig artig gjeng. Og veldig omtenksomme for hverandre. 

 

Serie: 

Vi stilte med ett 9èr lag. Vi har en del jenter som driver med andre idretter så det var greit å 

ikke stille flere lag. 

Vi hadde en litt treg start på vårsesongen, og gikk på en del tap. Men laget jobbet seg opp og 

leverte en god sesong totalt sett. Vi la oss sånn midt på treet. 

Hadde aldri store tap. Og spilte jevne kamper, og føler vel litt «stang ut» 

 

Cup-deltakelse: 

Startet med OBOS cup. Der gikk vi ikke videre, Men leverte ok. 

Storsjøcup spilte jente bra, og gikk til kvartfinale i B-sluttspillet. Det ble det en knepent tap. 

 

BDO-deltakelse: 

Vi hadde med 5 spillere i BDO i fjor. 3 gikk videre fra de første rundene.  

Så måtte 2 av dem hoppe av pga. reise. 

Ingen gikk helt inn. Men alle som var med følte at dette var greit og var fornøyde med det 

dem oppnådte. 

Gikk nok inn uten forventninger, da vi hadde pratet litt rundt dette i forkant om nivå osv. 

 

Støtteapparat: 

Vi har ett godt og stort støtteapparat.  

1 lagleder 

2 hovedtrener 

1 Hjelpetrener 

1 Hjelpetrener/dugnadsansvarlig 

 

Totalt 5 stykker. 

Føler at vi jobber godt i lag, og får gode tilbakemeldinger. 

 

Økonomi: 

Laget har 12200 kr på konto pr. 31/1-17. 

Jobbes med egen dugnad før oppstart av sesong. 
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Neste sesongen: 

Vi har fått tilbakemelding på at alle 16 som avsluttet sesongen i fjor fortsetter. 

Vi vil melde på ett 9èr lag til serien. 

Vi melder på OBOS-cup, og Storsjøcup. 

Når det gjelder antall treninger starter vi neste uke med en trening i uken. Nesten samtlige 

spiller handball eller driver med andre aktiviteter, så vi holder oss til en trening frem til April. 

Da vil vi starte opp med 2 treninger, og delvis 3 etter hvert. 

 

Støtteapparat: 

Trenere   : Cathrine Fjellanger Overvik, Geir Engen, Paal Skjei 

Lagledere                 : Rune Værdalshaug 

Dugnadsansvarlig/Hjelpetrener : Villy Valø 
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Årsrapport for G2006 for 2019 sesongen. 

Laget: 

Vårsesong: 14 spillere, Høst: 17 spillere (4 fra Elvran tilsluttet seg til vårt lag) 
4 treninger. Trente høstsesong sammen med G2005. 
Tre foreldremøter. 
 
Serie: 

Hadde ett sjuerlag med flat serie. Variert resultat, men veldig mye bra spill. 
Ett 9er lag i 1. div. Godt spill, beholdt 1. div plassen i høstsesongen også. Endte på 
fjerdeplass pga målforskjell.  
 
Cupdeltakelse: 

Malvikcup, Langsethcup, Storsjøcup, Buvikcup, Obos minicup. Gutta er på nivå med sine 
motstandere og ofte litt til. 
 
BDO: 

Høst 2018 -Lånke fikk sende åtte gutter (inkl 1 keeper) på treningene. Tre ble valgt ut videre. 
En ble med helt til kampdag to. Veldig bra. 
Høst 2019 – 9 stk inkl 1 keeper var med på sonetreninger. Hele 6 stk inkludert keeper ble 
valgt ut til sonelaget. 
 
Støtteapparat: 

2 trenere, en lagleder og tre foreldrekontakter. (+ en hjelpetrener) 
 
Økonomi: 
13 000,- 
 
Neste sesong: 
13 spillere kommende sesong. 3 spillere har byttet klubb. En spiller sluttet før høstsesong. 
Vi har meldt på ett 11 lag i 1. div. 
Vi har planlagt Malvikcup, Tiller Futsalcup, Puma cup og Storsjø foreløpig. 
4 treninger i uka. 
 
Støtteapparat: 

Trenere: Bård Audun Sørli, Bjørnar Sørli (og Oliver Wanvik som hjelpetrener) 
Lagleder: Anne Lise Gjølga 
Foreldrekontakter: Monica Horten, Nina Rømo og Grete Rønning. 
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Årsrapport fra G2005 for 2019 sesongen: 

 
Laget: 

Laget startet sesongen med 17 spillere, inkludert 4stk 06 spillere som har vært en del 
av laget flere sesonger. 
Ukentlige treninger med g 06 gjennom vinteren fungerte godt! 
Vi hadde 2 treninger pr uke frem til vinterferie, etter det 3 treninger! 
 
Fra høstsesongen var antallet 12 spillere,1 stk spiller 05 gikk over til Stj.blink og G06 
gutta gikk til G06 permanent. Felles treninger fortsatte utover høsten, samt hjelp fra 06 
spillere på 05 kamper. 
 
Vi hadde 3 foreldremøter i løpet av sesongen. 
 
Serie: 
Vi hadde 1stk 11`er lag meldt på i 1 divisjon i vårsesongen. 
Det ble mye tap, ett par seiere og 1 uavgjort!!Konklusjonen er at gutta fikk mye tøff og 
lærerik erfaring mot gode bylag. 
Høsten ble 2 div.spill og der ble det og mest tap....! 
 
Cuper: 
Deltok i Malvikcup med 2 lag, ett gikk videre fra innledende runder, det andre ble slått 
ut i neste runde. 
Oboscup ble kun med innledende runder. 
Storsjøcup deltagelse med 1stk 9er lag, ble slått ut i 8-dels finale i B sluttspill. 
 
Støtteapparat: 

Trener vinter/vår: Kjell Arild Halsan og Oliver Vanvik 
Lagleder: Rune Myrvang,  
Kasserer: Anbjørn Viem 
Kjell Arild gikk av som trener etter Storsjøcup, Oliver Vanvik fortsatte som trener 
sammen med G06 og fikk hovedansvar for  G05 (glødende engasjement for gutta). 
 
Økonomi 

Pr. 31.12.19: kr 1930,- (beløp innbetalt til Malvikcup 2020) 
Lagets kasse ble hovedsakelig brukt opp i forbindelse med tur til Nederland og 
fotballcamp i påsken. En meget vellykket tur som etter mange år med dugnader i laget 
høstet frukter :-) 
 
 

Neste sesong: 

Gutta slåes sammen med G04. 

Kjellrun Dahlen blir med som ny lagleder for G05, Oliver Vanvik fortsetter som trener 

sammen med G04. 
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Årsrapport fra J17 (2005, 2004, 2003, 2002) 2019 sesongen: 

 

 

Laget: 

Våren 2019 startet vi med å slå sammen J15 og J17 etter at det ble en del frafall på j15 

laget. Det ble da en spillegruppe med jenter fra både 05, 04, 03 og 02 årgangen. Totalt var 

det ca 20 jenter før sommeren. Etter sommerferien sluttet det et par jenter, men vi fikk tilbake 

en del jenter fra 02 årgangen pluss at to jenter fra Tangmoen og en jente fra Fram meldte 

overgang til Lånke. I høst har det vært 24 spillere på laget. I høst har vi økt fra to til tre 

treninger per uke. Vi har hatt 3-4 foreldremøter totalt i år. 

 

Serie: 

Vi meldte på ett J17 lag i 2.divisjon. Vi tapte de fleste kampene i vårsesongen men vant to, 

endte på bunnen av tabellen. I høstsesongen ble vi også sist på tabellen. En del av kampene 

var jevnspilt, men endte med tap. 

 

Cup-deltakelse: 

Vi deltok på Storsjøcup med ett J16 lag og 16 jenter. Der greide vi oss bra, kom til B-sluttspill 

og spilte B-finale som vi tapte mot Ope. I løpet av de innledende kampene fikk vi flere 

skader, og måtte bruke tredjekeeper/utespillere i mål på sluttspillkampene. 

 

BDO-deltakelse: 

Har hatt med en jente på BDO-treninger i høst. 

 

 

Støtteapparat: 

Kim Ove Kjøsnes har vært hovedtrener og Stig Winge har vært hjelpetrener. 

Wenche Skjei Helgesplass og Linda Stræte har vært lagledere. 

Dugnadsansvarlig er Siw Klevan Engen, som ble suplert med Wenche Johansen i høst. 

Foreldrekontakt har vært Ingrid Stokke. 

 

 

Økonomi: 

Laget hadde ca. 25 000kr på konto pr. 31/12-19. Det meste av dette er inntekter på loddsalg, 

samt betaling for innetrening i Lånkehallen. Laget skal ha en del dugnader for å få dekket en 

del utgifter i forbindelse med Danacup. 

 

Neste sesong: 

Vi melder på ett lag i J17 serien og ett lag i Dameserien 4.div. 

Det totale antall spillere ligger på 24-25 og av dem er det 8-9 18 åringer som kun spiller på 

damelaget. Vi ønsker oss noen flere spillere, og bør reklamere litt for damelaget i avisa. 

 

Vi melder på ett lag til Danacup, og reiser med ca. 20 spillere.  

Har meldt på J17 til OBOS-cup.  

Har to treninger i uka på vinteren, hvorav den ene er inne i Lånkehallen. Øker til tre etter 

hvert, men med to kamper i uka, så kan det bli mye med tre treninger for enkelte. 
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Støtteapparat J17/Dame 

Trenere : Kim Ove Kjøsenes, Stig Winge, Anne Lise Tiller Sætnan, Janne Sætnan 

Lagledere : Linda Stræte, Wenche Skjei Helgesplass 

Dugnadsansvarlige: Siw Klevan Engen, Wenche Johansen 

Foreldrekontakter: Ingrid Stokke 
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Årsrapport fra G 16 (2003/2004) for 2019 sesongen  

Laget:  

Laget bestod av 26 spillere i starten av vårsesongen (11 2003 og 15 2004) og etter hvert 20 

spillere i høstsesongen (4 sluttet og 2 gikk over til annen klubb). Vi hadde 2 treninger før 

vinterferien og i sommerferien, ellers stort sett 3 treningsøkter i uka i tillegg til kamp. Vi trente 

innendørs i Langseth flerbrukshall, Selbu, en dag i uka, januar til mars.  

Vi har hatt 3 foreldremøter og flere spillermøter i løpet av sesongen.  

Serie:  

I vårsesongen stilte vi med 2 11`er-lag. 3. divisjonslaget endte på en 9. endeplass. 2. 

divisjonslaget endte på en 7ende plass, som gjorde at det ble 3. divisjon til høsten. Da stilte 

vi med ett 11`erlag og ett 7`er-lag. Vi så det ble utfordringer med organisering av to 11èr lag, 

i tillegg til at vi ble færre spillere etter endt vårsesong. 11`er-laget i 3. divisjon endte på en 

god 2.plass, mens 7`er-laget endte på 4.plass (av 5 lag).  

 Cup-deltakelse:  

Malvik-cupen 2 siste helgene i januar. Både G15 og G16 stilte med lag (7`er). G16 gjorde det 

veldig bra og spilte til slutt om 3. plassen i A-sluttspillet. Denne tapte de 2-4 mot Tiller. G 15 

gikk ikke videre til sluttspill.  

Vi deltok i OBOS-cup med et G16-lag. Det ble tap i alle tre kampene.    

På Storsjøcup stilte vi med et G15- og et G16-lag. Begge lag tapte 1/8-delsfinalen i B-

sluttspill.  

Støtteapparat:  

Støtteapparatet har bestått av hovedtrener Geir Ståle Johnsen og hjelpetrenerne Einar Rygg, 

Steinar Kjesbu og Knut Haugen. Lagleder Eva Anita Rømo. Dugnadskontakt Gøril Bidtnes 

(frem til høsten).  

  

Økonomi:  

G16 har kr 7600,- på konto pr. 31/12-2019.  

G15 har kr. 6000,- på konto pr. 31/12-2019.   

Neste sesong: 

Neste sesong blir gutter f.2004 slått sammen med G2005 til G16. 9 spillere f 2004 fortsetter i 

2020. G2003 spiller for Junior i 2020. 7 spillere fortsetter.  G2003 deltar på Malvik-cup 

(Junior) og Danacup. G2004 deltar på Malvik-cup (G16) og Storsjøcup. Junior stiller med ett 

lag i OBOS-cup. Junior stiller med to 11`lag i serien.  Antall treninger i 2020 blir nok likt som i 

2019 (vi kjører innendørstreninger i Selbu også denne vinteren). 
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Årsrapport fra G19 (2000/2001/2002) for 2019 sesongen: 

 
Laget: 

I 2019 sesongen har det vært 3 spillere fra 2000, 5 spillere fra 2001 og 10 spillere fra 2002. 

Før sesongstart kom 2 spillere fra Stj. Blink til Lånke, samt 5 av 6 skaltvalinger dro tilbake til 

Fram etter å ha vært i Lånke i en sesong.  Vi har hele sesongen hatt en stabil gjeng. Har 

gjennom hele sesongen ligget på ca 2-3 treninger/uke. I januar og februar hadde vi ei 

innendørs-trening hver uke i Selbu. Dette var veldig vellykket. 

 

Har avholdt 2 foreldremøter. Gutta har vært positive hele sesongen. Stammen i laget har 

vært første års juniorer, og det kan være tøft å møte to år eldre gutter til kamp. Fokuset har 

vært å beholde alle guttene og bygge lag. Dette har vi klart. Litt utfordringer har vært å ha 18 

spillere på kamper og 6 bytter. Alle har fått masse spilletid. Hadde vi vært mere kyniske og 

ofret litt av spilletiden hadde tabellsituasjonen endt bedre. Sesongen har gått uten konflikter 

noe vi er veldig stolte av. 

 

Serie: 

Vi meldte på 1 lag i 2 divisjon. Laget endte midt på 

tabellen etter vårsesongen. Høstsesongen ble vi sist, 

men alle kamper ble svært jevnspilt (8 kamper med 

ettmåls tap).  

 

Cup-deltakelse: 

OBOS-Cup ble brukt som treningskamper i mars/april. 

Dana-Cup ble en flott opplevelse. Ungt lag 14 spillere. 

Har allerede planlagt å reise tilbake til Danmark 

sommeren 2020. 

 

Støtteapparat: 

Ole Håkon Julseth har vært hovedtrener og Yngve 

Hognes som hjelpetrener. Ida Hastad og Marit Legreid 

Flakk har vært lagledere hele sesongen. Cato Klefsås bidro litt som hjelpetrener i starten av 

sesongen og Espen Lund bidro også litt som lagleder i starten av sesongen. 

 

Økonomi: 

Vi har 2 kontoer. 

Kr 4.050, - Det beløpet som er igjen etter at vi har betalt depositum på hyttene på Danacup 

kommende år. 

18 spillere har betalt inn kr 1500 hver, så beløpet er overskuddet av det. 

På den andre kontoen er det kr 23.899,48,- 

Det er overskudd loddsalget vi hadde i høst. + kr 793,- som 01 og 02 hadde på konto. 

 

Neste sesongen: 

Årganger: 01,02,03. Ole Håkon Julseth har sagt seg villig til å fortsette som hovedtrener for 

junior også i 2020 sesongen. Yngve Hognes og Einar Rygg vil bistå som hjelpetrener. I 

tillegg kommer Tor Christian Julseth inn som hjelpetrener i trenerteamet. Marit Flakk og Ida 

Hastad fortsetter som lagledere på junior sesongen 2020. I tillegg kommer også Monica 

Ydse inn som lagleder.  
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Sesongen 2020 planlegges to stk juniorlag da det mest sannsynlig blir mellom 25-30 aktive 

spillere. Seriespill og Obos-cup planlegges ett lag i 1.div og ett i 2.div. Malvik-cup i januar, 

Selbu-cup i februar samt Danacup i juli. Ei trening vil bli lagt inn i Langseth arena på 

vinterhalvåret. 

 

Årsrapport fra Senior Herrer for 2019 sesongen: 

 

Laget: 

Spillere i tropp: 26 stk vårsesong, 25 stk høstsesong. Året før var vi 25.  

2 treninger i uka gjennom hele året. 

0 foreldremøter ble gjennomført i løpet av året. 

 

Serie: 

Har stilt med 1 11er-lag i seriespill i år. Kom på 2.plass etter en bra vår og en dårlig høst. 

 

Cup-deltakelse: 

2 lag i minnecupen og 1 lag i Oboscup. Røk ut i kvartfinale i minnecupen og tapte finalen i 

Oboscupen.  

 

Støtteapparat: 

2 trenere, 2 sportslig ansvar, 3 oppmenner. Samme opplegg for 2020 minus 1 sportslig 

ansvar.  

 

Økonomi: 

Usikker på økonomi, her har Anders Dybvad oversikt. Scoringsklubben hjalp oss i hvert fall til 

å komme i pluss.  

 

Når det er sagt så synes jeg at det er veldig rart at klubben ikke dekker baneleie for et A-lag 

gjennom vintersesongen, men samtidig guider slik den gjør i sportsplan om A-laget.  

 

Neste sesongen: 

Ca. like mange spillere som årets sesong. 

Stiller 1 lag i 11er-serie for menn. 

Deltar i Minnecupen og Oboscupen med 1 lag i begge. 

2 treninger i uka neste år også. 

 

Støtteapparat 2019: 

Trenere   : Kenneth Haugen, Karl Anders Vikvang 

Lagledere   : Anders Dybvad, Fredrik Ingstad 

Oppmenn  : Christian Stokke, Joachim Nilsen, Lars Nygård 

Dugnadsansvarlige  : Anders Dybvad, Fredrik Ingstad 

 

Støtteapparat 2020: 

Trenere   : Fredrik Ingstad, Karl Anders Vikvang 

Lagledere   : Anders Dybvad 

Oppmenn  : Christian Stokke, Joachim Nilsen, Lars Nygård 

Dugnadsansvarlige  : Anders Dybvad 
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Årshjul 2020 – Lånke IL Fotball 
Januar: 

 8 januar Laglederforum  

 10 januar Frist påmelding for senior og ungdomslag, barnefotball, serie, obos 

 20 januar Samarbeidsmøte fotball, håndball, idrettsskole 

 Idrettsregistrering (min idrett) 

 Forberedelser årsmøte 

 

Februar: 

 Påmelding Storsjøcup (11-16 år) 11 februar- siste innbetaling 

 4 februar Vertskap for barnefotballkveld i regi av TFK  

 10 februar Kvalitetsklubb i regi av TFK, Arrangør: Kolstad 

 12 februar kl 19.00 Årsmøte Lånke fotball  

 Trenerforum 

 Konstituere styret, iverksette arbeid med fordeling av oppgaver/ansvarsområder 

(økonomigruppe, arrangementsutvalg, sportslig utvalg) 

 

Mars: 

 14 mars Klubblederforum Stjørdal i regi av TFK 

 17 mars kl 18.00 Årsmøte hovedlaget Lånke IL 

 Dommerveiledersamling i regi av TFK 

 Dugnad legging nytt kunstgress  

 Barnefotballkveld for alle lagledere/trener og foreldre på Tønsåsen (siste uka i mars) 

 

April: 

 KICK OFF 

 Sportslig forum 

 Temakveld  

 Klubbdommerkurs 

 Dommersamling- oppstart  

 18 og 19 NFF Fotballederkurs 1 Nord 

 21,22 og 23 april NFF Fotballederkurs 1 

 25 og 25 NFF Fotballederkurs 1 Sør 

 Dugnad på anlegget. 

 Innbetaling av treningsavgift for alle spillere. 

 Kiosk dugnad. Hvert lag har hver sin uke i kiosken gjennom sesongen. 

 

Mai: 

 Trenerforum 

 6 mai Samarbeidsmøte fotball, håndball, idrettsskole  

 1 mai påmeldingsfrist Dana cup  

 G/J 06 Dugnad på hellstranden, hvor inntekten går direkte til laget. 

 Kiosk dugnad. Hvert lag har hver sin uke i kiosken gjennom sesongen. 

 

Juni: 

 10 juni frist endring av lag fra vår til høst  

 Dugnad Hell RX. Frigården (uke 24)  
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 Kiosk dugnad. Hvert lag har hver sin uke i kiosken, gjennom sesongen. 

 14 juni siste spilledag vårsesong 11 og 12 år 

 21 juni Siste spilledag vårsesong 13-19 år 

 Storsjøcup uke 27 

 

Juli:  FERIE 

 Dana cup uke 30 

 
August: 

 9 august frist søknad arrangere Grasrottrenerkurs 

 10 august seriestart  

 20 august frist for endring av kamper  

 22 august LÅNKEDAG– med blant annet åpning av 2 kunstgressbaner 

 25 august klubbforum i Stjørdal i regi av TFK 

 28-30 august dugnad Agrisjå  

 Frist innmelding egenmelding Kvalitetsklubb 

 Kiosk dugnad. Hvert lag har hver sin uke i kiosken, gjennom sesongen  

 

September: 

 5 og 6 sept Kvalitetsklubbseminar 

 10 september frist for overganger og frist for påmelding av lag til Futsal 

 28 september møte for trenerveiledere og dommeransvarlige kvalitetsklubb 

 Sportslig forum 

 26 og 27 september NFF Lederkurs 1 og 2  

 Kiosk dugnad. Hvert lag har hver sin uke i kiosken, gjennom sesongen. 

 Samarbeidsmøte fotball, håndball, idrettsskole 

 

Oktober: 

 Avslutning sesongen. G/J 09 arrangerer, inntekt går direkte til laget. 

 Fotballskole i Høstferie 

 Kiosk dugnad. Hvert lag har hver sin uke i kiosken, gjennom sesongen 

 Dommersamling - Evaluering  

 Trenerforum/laglederforum – årshjul for neste sesong/trenerkontrakter 

 18 oktober siste spilledag 11-19 år 

 okt - des oppfølgingsmøte kvalitetsklubber 

 

November: 

 Temakveld 

 Møte med trenere for G/J 2011  

 24 november Klubbforum i Stjørdal i regi av TFK 

 14 og 15 november Trøndersk Fotballseminar  

 22 november frist for å sende inn baneskjema for 2021 

 25 og 31november rekruttdommerkurs Stjørdal 

 

Desember: 

 Sportslig forum 

 Samarbeidsmøte fotball, håndball, idrettsskole 
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Sak 3: Innkomne forslag 

 

a) Baneutleie og priser (vedlegg 1 og 2) 

 

b) «Kick off» Fotball i april 2020 (Arbeidsgruppe) 

 

c) Lånkedag 22 august 2020 (1-2 fra Fotball inn i gruppe) 

 

d) Hjertestarter gruppe (1-2 frå Fotball) 

 

e) Fokusområder Fotball 2020 

o Få kunstgressbane 2 på plass med tilhørende vedlikeholds utstyr 

o Inngå gode dugnadsavtaler som gir bra avkastning 

o Fokus på oppfølging av og nye sponsoravtaler som gir avkastning 

o Implementere klubbhåndboka og sportsplan ut til alle medlemmer  

o Leder kurs for styremedlemmer og trenerkurs 

o Implementere Hoopit 

o Strategiplan Lånke Fotball 2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 4 og 5: Resultat 2019 og Budsjett 2020 
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Inntekter 
 

 
Budsjett 2019 

 
Resultat 2019 

 
Budsjett 2020 

Treningsavgift 375 000 370 645 375 000 
Kiosksalg, inkl. kaffe 110 000 169 350 170 000 
Sponsorinntekter 100 000 126 000 130 000 
Aktivitetsmidler 35 000 25 728 30 000 
Dugnad 175 000  400 000 
Diverse inntekter  20 950 10 000 

Sum inntekter 795 000 712 673 1 115 000 

 
 
Utgifter 

   

 Budsjett 2019 Resultat 2019 Budsjett 2020 

Startkontingent cup 15 000 35 500 35 000 
Dommerutgifter 120 000 120 549 120 000 
Hall/Baneleie 200 000 166 464 350 000 
Premier 10 000 14 949 10 000 
Treningsutstyr 100 000 93 933 100 000 
Leie lokaler 15 000 13 500 15 000 
Annen kontorkostnad 1 500   
Reisekostnad 100 000 50 000 60 000 
Kontingent krets/forbund 110 000 94 200 75 000 
Spilleroverganger 10 000 5 900 10 000 
Kurs 35 000 44 650 35 000 
Forsikring 12 500 12 100 12 500 
Bank og kortgebyr 10 000 2 809 5 000 
Rally VM underskudd  72 419  
Diverse utgifter 40 000 168 022 150 000 

Sum utgifter 779 000 895 961 978 500 

 
Driftsresultat 

 
15 000 

 
-183 289 

 
136 500 

Annen renteinntekt   107  

Årsresultat   -183 181  

 

 

Balanse 2019 

Eiendeler  

Varelager 22 559 
Opptjente ikke fakturerte 284 509 
Kontanter 600 
Bank, Hegra Driftskonto 42 346 
Bank, Hegra Sparekonto 21 815 

Sum Eiendeler 371 829 

  
Egenkapital og gjeld  

Annen egenkapital 534 784 
Overført resultat -183 181 
Sum egenkapital 351 603 
Leverandørgjeld 20 226 

Sum egenkapital og gjeld 371 829 
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Sak 6: Treningsavgift 
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Sak 7: Valg   

 

Styret: 

Leder     Brit Heidi Julseth   1 år  Gjenvalg 1 år  

Nestleder/Sekretær  kandidater    2 år Ny 2 år 

Økonomi    kandidater     2 år Ny 2 år  

Sportslig leder   Tore Gylland    2 år Ikke på valg 

Dugnadskoordinator  Raimond Aamelfot    2 år Ikke på valg  

Materialforvalter   Trond Woldseth    2 år Ikke på valg  

 

 

Undergrupper: 

Økonomigruppe: 

Kasserer   kandidater     2 år Ny 2 år  

Medlem    Ingunn Jørstad    2 år Ikke på valg 

Medlem   Anne Lise Tiller Sætnan  2 år  Ikke på valg 

Sponsorkoordinator  kandidater     2 år Ny 2 år 

   

 

Sponsorgruppe: 

Leder      kandidater   2 år Ny 2 år 

Medlem søknad    kandidater   2 år Ny 2 år 

Medlem sponsorer/plakater  kandidater   2 år Ny 2 år 

Medlem sponsorer/plakater  Espen Lund   2 år Ikke på valg 

Medlem andel    Are Søreng   2 år  Ikke på valg 

Medlem andel    Aud Synnøve Dybvad 2 år Ikke på valg 

 

Sportslig utvalg: 

Leder       Tore Gylland   2 år  Ikke på valg 

Trenerveileder    Geir Ståle Johnsen  2 år Ikke på valg 

Keeperveileder    Geir Ståle Johnsen  2 år  Ikke på valg 

Sportslig barn     Arne Brucksch  2 år Ikke på valg 

Sportslig ungdom     Tore Gylland   2 år  Ikke på valg 

Sportslig senior Herrer Anders Dybvad/Fredrik Ingstad  2 år Ikke på valg 

Dommerkoordinator     kandidater   2 år Ny 2 år 

FIX - ansvarlig     Steinar Kjesbu  2 år  Ikke på valg 

Fair Play- ansvarlig    Steinar Kjesbu  2 år  Ikke på valg 

Banefordelings koordinator  Steinar Kjesbu   2 år  Ikke på valg 
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Dugnadsgruppe: 

Leder      Raimond Aamelfot  2 år  Ikke på valg 

Medlem      Egil Hjelsvold   2 år  Ikke på valg 

Medlem     Jan Inge Aurheim  2 år Ikke på valg 

Medlem      kandidater   2 år Ny 2 år 

Medlem      kandidater   2 år Ny 2 år 

 

 

Kvalitetsklubb koordinator:   Brit Heidi Julseth 2 år  Ikke på valg 

       

Valgkomite til hovedlaget:   Bård Audun Sørli 2 år Gjenvalg 2 år 

Valgkomite Fotball:    Grete H. Rønning 2 år Ny 2 år  

      Anne Lise Gjølga 2 år Ikke på valg 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


