Årsberetning 2017
Høland IL fotballgruppe 07.02.17-06.03.18

Styret har bestått av:

Leder

Lena Wahlberg

Nesteleder

Thomas Johnsrud

Sekretær

Vidar Styve

Kasserer

Trond Johansen

Styremedlemmer

Lars Bernhus
Glenn Kristian Dahlen Skogholt

Valgkomite

Trond Magne Aamodt
Magnus Andersson

Baneansvarlig

Roger Engh

Regnskapsfører

Henriette Hoel

Møter:
Vi har avholdt 8 styremøter i 2017. 1 møte med SHIUL.
Møte med SHIUL har handlet om vårt samarbeid mellom klubbene.
Vi har hatt 2 trenermøte. 1 møte med Kretsen der alle klubber i kommunen var
samlet. Forman har vært på div. møter med bla. Idrettsrådet.

Aktiviteter i sesongen 2017:
Vi har hatt et tilbud til spillere fra 6-12 år. Vi har hatt 2 lag i samarbeid med
SHIUL, J 10 og J 12. Resterende lag har vært rene Hølands lag.

Fotballgruppen arrangerte Tine Fotballskole 12-13 august. Det var 40 stk.
påmeldte hvilket var en halvering mot 2016. Men det var fint vær og stor glede
som vanlig. Også dette året var vi på Momoen.
I tillegg til seriespill så har alle lagene vært på forskjellige cuper gjennom året.
Vi avholdt fotballavslutning 17 september i Store salen og i Pellestua.
Det var utdeling av premier til både spillere og trenere. Kaker og pølser stod på
menyen. Stort oppmøte.
Dugnader:
Vi var med på Elgerittet, vi har hatt 12 uker med kioskvakter og hatt åpent på
Folkebadet både vår og høst. Ellers har vi vært med på dugnader på bursdager
og julemiddager i hallen.
Økonomi:
Fotballgruppa har også i år forvaltet sin økonomi bra. Vi har et lite overskudd
hvilket er meget bra. Fotballgruppa har kjøpt inn en del utstyr så vi har egentlig
det vi trenger for å kunne drive fotball på et bra nivå for våre spillere.
Ønsker og planer:
Vi har i år 7 lag der 2 er rene jentelag. Så Høland begynner å få mange lag i
aldersbestemte lag hvilket er gledelig. Vi har nok trenere og nesten alle har tatt
trenerkurser.
Et ønske for 2018 er å få i stand en cup. Det er vanskelig å komme seg inn på
denne arenaen da det er utrolig mange cuper rundt omkring i vårt nærområde
men vi skal prøve.
Styret takker alle trenere, kontaktmenn/kvinner, alle foreldre, Roger Engh,
Hovedlaget og Kioskdamene for et godt år og ser fram imot et like flott 2018.

Hilsen Fotballgruppa 2018.

