
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
                           

Årsmelding 2013 
 
 
1. Innledning 

2013 har vært et aktivt fotballår.  På årsmøtet kom det inn flere i gruppa, som gjorde at vi har hatt en stor 
gruppe å fordele arbeidet på.  Fotballgruppa har stilt lag i de fleste årstrinn, utenom G16.   
 
 
 

2. Organisasjon 

Fotballgruppa har for 2012 hatt denne sammensetningen. 
Leder:   Erlend Stubø   2012-2014 

 Nestleder: Geir Ove Istad   2012-2014 
 Kasserer: Torstein Alstad   2012-2014 
 Sekretær: Inge Arild Fjøseid   2013-2015 
 Styremedlem Jonny Dyvik   2012-2014 
 Styremedlem Rune Skjørsæter   2012-2014 
 Styremedlem Karianne Hole Sævaldsen  2012-2014 
 Styremedlem May Tove Bye Aarstad  2012-2014 
 Styremedlem Lars Kristian Kvernberg  2012-2014 
 Styremedlem Kjetil Samuelsen   2013-2015 
 Styremedlem Monika K Hånes   2013-2015 
 Styremedlem Anders Stokkeland  2013-2015 (trekte seg i mai 2013) 
 
Styret har organisert seg slik at vi har fordelt oppgaver utover året. 
 

Nessetcup 
Geir Ove Istad 
Jonny Dyvik 
Monika K Hånes 
 

Nesset sparebank fotballskole 
Karianne Hole Sevaldsen 
 
 

Anlegg 
Kjetil Samuelsen 
Lars Kristian Kvernberg 

Nessetkalender 
May Tove Bye Aarstad 
Karianne Hole 

A-lag 
Erlend Stubø 
Inge Arild Fjøseid 

 

 
Erlend Stubø har fungert som lagleder for A-laget herrer i 2013. 
 
Ut av styret etter i år går Erlend Stubø, Lars Kristian Kvernberg, Torstein Alstad …….. 
 
Fordeling av arbeidsoppgaver i styret er viktig blir evaluert av nytt styre – og at en legger en plan for hvordan 
dette fordeles. 



 

 
 

 

3. Aktivitet 

Fotballgruppa har også i år hatt et høyt aktivitetsnivå med lag i alle alderstrinn så nær som i G16.  Det har vært 
70  gutter og 50 jenter som har deltatt i aldersbestemt fotball.  Dessverre måtte vi trekke J16 laget vårt i 
høstsesongen, grunnet for lite spillere.  
 
I tillegg har vi hatt seniorlag herrer, der vi har hatt 25 stk som har vært innom laget.  Totalt sett er det da 
nærmere 150 stk som har deltatt aktivt i spill for Eidsvåg denne sesongen. 
 
Utover dette så kommer alle de frivillige som har bidratt som oppmenn, trenere og støtteapparat. 
 
EIL har hatt spillere fra andre kommuner, både i aldersbestemt og seniorfotballen. 
 
EIL har vært representert ved flere cuper i tillegg til seriespill.  Sportslig kan vi nevne at G12 laget vant turnering 
i Halsa.  Det var ingen som var på Norwaycup fra Eidsvåg IL i år. 
  
Nesset Cup.  Fortsatte med samme opplegg som 2012 – og like stor suksess.  Nærmere 300 deltakere på en 
intensiv fotballørdag. 
 
I samarbeid med Nesset Sparebank ble det arrangert fotballskole i juni.  Stor deltakelse, og god inntekt til 
klubben.  Nesset Sparebank har signalisert at de ønsker å vri sponsingen over fra fotballskole til å evt bli med i 
Nessetcup.  Det blir diskutert våren 2014. 
 
I april ble «jentefotballens dag» arrangert på KGB i Eidsvåg, med foredrag av tidligere damelandslagstrener Eli 
Landsem i gymsalen.  Bra gjennomført opplegg.  Dette genererer inntekter og positivt omdømme for klubben.  
Krever imidlertid stor innsats, og er under vurdering om vi skal forsøke dette også i år.  Bl.a så er det usikkerhet 
med tanke på kunstgressbanens tilstand. 
 
Nesset-kalenderen.  Har produsert og trykt Nessetkalender også i 2013.  Viktig inntektskilde for fotballgruppa. 
 

 
 
4. Anlegg og utstyr 

2013 ble preget av at det var setningsskader på kunstgrasbanen. Dette førte til problemer for gjennomføring av 
kamper på hel bane.  For seniorlaget ble det en del endring og flytting av kamper på våren.  Fikk bl.a ikke 
mulighet til å gjennomføre treningskamper hjemme for seniorlaget.  Positivt er at flomlyset fungerer bra.  Godt 
belyst bane på vinteren, flott til trening.  For gjennomføring av 7-er og 9-er kamper, fungerte banen godt i 
samme tidsrom. 
  
Kunstgrasbanen ble stengt for bruk hel bane våren/forsommeren 2013 – reparert sommeren 2013.  Men i 
vinter har vi sett nye tegn på at det er skader.   Gjerdet på østside av kgb ble vi enige med kommunen at de 
skulle fjerne, bl.a for å lette brøytingen.  Det ble imidlertid fotballgruppa som har gjort arbeidet.   Vi har mange 
ganger påpekt til kommunen at fangnett mot ungdomsskolen henger «i løse lufta», og holdes opp av kun 
nettet.   Dette utgjør en sikkerhetsrisiko ved kraftig vind. 
 
Brøyteturnus var satt opp 2012/2013.  Utfordringen er ved store snøfall på natt, da er vi avhengige av at 
kommunen rydder banen før snø, før første friminutt på skolen.  Om ikke vil snø bli nedtrappet, og det 
vanskeliggjør snørydding.  Får vi parallelt med dette kaldt vær, så har vi en såle som er vanskelig å bli kvitt. 
 
 
Fotballgruppa investerte i 2013 i nye mål, både 5-er, 7-er og 11-ver mål.  Planen var å renovere grasmatta ved å 
vertikalskjære den.  Men pga problemer med kgb, så tok vi en lufting av banen.  Den var meget dårlig i mai, 



 

 
 

preget av grasbrann.  Men etter lufting og hyppig gjødsling, ble banen meget bra utover sommeren og høsten.  
Seniorlaget spiller så mange kamper som mulig på grasbanen, og fotballgruppa ønsker at så mange som mulig 
av også aldersbestemt vil benytte gressbanen.   Søkte Gjensidige om midler til investering i nye mål/renovering 
av gressmatte.  Vi fikk 20.000 kr på på det prosjektet. 
 
 
 
 
 
 

5. Sportslig utvalg 
Styret oppnevnte ikke noe sportslig utvalg i 2013 – styret har fungert som sportslig utvalg.   
 

 
6. Økonomi 
Driftsregnskapet for 2013 viser et underskudd på ca 65 000,-. 
 
Her kan nevnes at vi ikke fikk inn 20.000 kr fra Gjensidige på regnskapsåret 2013.  Det falt også bort 40.000 
sponsorkroner ift opprinnelig budsjett. 
 
 
 
 
 

7. Oppsummering 
Et år preget av stor aktivitet.  Vi merker at fødselskulla blir mindre, og at det endrer litt måten vi må tenke på 
med tanke på rekruttering.  Vi har lag fra knøtt (6-7 år) og opp til 14 års alder.   Etter 14 år ser vi et stort frafall, 
både på gutte og jentesiden.   Dette er ikke særegent for Eidsvåg IL, også andre naboklubber sliter med dette. 
 
For 2014 har vi imidlertid fått meldt på et G16 lag for 11-ver fotball. Vi har også J16 lag, som 7-er.   Vi har et 
G13 lag som skal spille 9-er fotball.  Kretsen ønsker at det skal spille mer 9-er fotball, og fra 2015 er det 
signalisert at alle 14-års lag skal spille 9-er fotball. 
 
Seniorlaget gjorde en god sesong.  Etter at plassen ble berget på «overtid» høsten 2012 – så ble det i år en 
respektabel 2.plass.  9 seiere av 11 mulige høsten 2013 var en skikkelig opptur.  Etter overgang til gress, ble det 
kun 3-poengere hjemme.  Trener Espen Mellemseter ble engasjert i 2012, og fortsetter også i 2013. 
 
Fotballgruppa er avhengig av at foreldre stiller som trenere/oppmenn for aldersbestemt fotball.   Det går stort 
sett greit. 
 
Trenere og oppmenn får årskort på Aker stadion som påskjønnelse for den innsatsen de gjør.  Fotballgruppa vil 
rette en stor takk til alle som bidrar og legger ned en uvurderlig innsats for at vi skal ha et levende fotballmiljø. 
 
 
 
Eidsvåg 27.januar 2014. 
 
Med hilsen 
Eidsvåg IL, fotballgruppa 
 
Erlend Stubø, leder Inge Arild Fjøseid, sekretær 


