Årsmelding 2020

Gran IL – Fotballgruppa
Gruppestyrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Egil Maurtvedt
Ole Magnus Marthinsen, sportslig kontakt
Harald Bjøralt/Egil Maurtvedt
Katrine Klophus – cuper, lagkontakt
Lene Wigdahl – materialforvalter
Elin Heier - rekruttering, lagkontakt
Iver Gamme – anlegg
Øystein Lund - kvalitetsklubb

Gruppestyrets arbeid
Det viktigste arbeidet som gjøres i styret er å koordinere aktiviteten i fotballen. Videre er styret
stedet hvor planer for utvikling legges og planer koordineres. Svært mye av arbeidet med cuper,
kiosk, utstyr mv. gjøres utenom styremøtene, og styremøtene blir da en arena for statusrapportering
og drøfting av strategi. Ansvarsområdene i styret er notert bak hvert styremedlem i listen over.
I året 2020 har det blitt avholdt 7 styremøter, og de fleste styremedlemmene møter på alle møter.
Året 2020 har vært et tungt år for Gran IL Fotball da samtlige cuper måtte avlyses, seriespillet for
senior ble avlyst og seriespill for barn/ungdom ble redusert. Kiosken i idrettsparken har også vært
stengt i store deler av året.
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Gruppens økonomiske situasjon
Gran Il fotballs økonomiske situasjon er på linje med forrige år. I 2019 var overskuddet på omtrent
Kr. 68 000,-. For 2020 var budsjettet mye likt som 2019, men siden de aller fleste arrangementer ble
avlyst og inntektene fra kiosk mye lavere på grunn av Corona situasjonen ble vi avhengige av
støtteordninger fra regjeringen. Vi har søkt på støtteordninger med våre tall fra budsjettet og fått
innvilget dette. Dette har vært noe mindre inntekter enn budsjett (78% mindre), men på grunn av
lavere aktivitetsnivå er også utgiftene (76% mindre) redusert tilsvarende. Året endte med et
overskudd på Kr. 52.029.For 2021 er det gjort en budsjettering av inntekter og utgifter på omtrent samme nivå som 2019 og
2020.

Medlemstall
Fotballgruppens medlemmer fordelt på følgende alderstrinn:

Gruppe
6 - 12 år
13 - 19 år
20 år og eldre
Sum

Antall 2018

117
71
43
231

Antall 2019

90
85
37
212

Antall 2020

85
85
29
199

Året 2020 tatt i betraktning så er frafallet meget lite og det bør alle frivillige og ansatte være stolte
av!
På generelt grunnlag bør rekruttering av nye medlemmer til Gran IL være et fokusområde i årene
som kommer, særlig tatt i betraktning den synkende utviklingen av antall elever i skolene på Gran.
Dette vil sannsynligvis påvirke hele Gran IL sin medlemsmasse i negativ retning.

Aktiviteter
På grunn av retningslinjer i forbindelse med Corona har det meste av organisert aktivitet blitt avlyst.
Det har blitt avholdt treninger i henhold til retningslinjene som til enhver tid har vært gjeldende. Det
ble avholdt noen kamper i løpet av sommeren mot lokale motstandere i barne og ungdomsfotballen.
Det har ikke vært spilt seniorfotball sesongen 2020.
Det var planlagt cuper som vanlig, men alle disse ble dessverre avlyst dette året. Det var med de
gjeldende smittevernrådene ikke mulig å gjennomføre som planlagt. Dette på grunn av antall
deltakere og deltakere fra andre kretser/regioner.
På sommeren ble det åpning for lokale arrangementer og fotballskolen ble gjennomført som
planlagt. Dette med ca 100 barn i full aktivitet i parken.

I høst/vinter har vi hatt to tilbud for ekstra fotballaktivitet. I samarbeid med GAST har vi hatt Fotball
Fritids Ordning FFO, et tilbud for elever i 5-7 trinn. Her har vi 21 deltakere. Det er også igang
Ungdoms Fotball Akademi som har 17 deltakere.
I tillegg er Hadeland Ivrig tatt opp påmelding på (en del økter er utsatt til 2021) for de på 12-14 år
som ønsker et ekstra tilbud. Her har vi 47 påmeldte.
Samlet sett er vi fornøyd med oppslutningen rundt disse aktivitetene og det faktum at de har måttet
flyttes og replanlegges flere ganger av smittevernhensyn. En evaluering av disse må gjøres før
sommeren med tanke på videreføring neste høst.
Gran IL har flere trenere i barne- og ungdomsfotballen som er spillere i egen klubb, de får praktisert
ledelse som er fag ved videregående skole. Våre lag nyter godt av godt samarbeid med skolen samt
at dette er trenere som verdsettes høyt av yngre spillere. Vi har en fantastisk gjeng med
trenere/lagledere i fotballen, TAKK for den gode jobben dere gjør hver dag i hele året.
Evaluering av sesongen, det ble sendt ut en spørreundersøkelse til foreldre og spillere på alle lag i
januar 2021. Her er noen av resultatene;

Fokusområder for neste sesong
Gran Il Fotballs fokusområder for 2021 er å videreføre det som allerede er bra. Vi håper selvsagt på
en vanlig sesong med serier og cupspill.
Vi planlegger også for å arrangere fotballskole på sommeren og fotballaktiviteter på høsten. I tillegg
til planlagte fotballcuper. Vi er selvsagt avhengige av den til enhver tid gjeldende
smittevernsituasjon, men vi håper selvsagt på en så normal sesong som mulig.
Gran IL fortsetter samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball, der klubben skal jobbe tett sammen om
utvikling av trenere og spillere.
Gran IL fotball er godt synlig i samfunnsbildet, med positiv omtale i media. Vi ønsker selvsagt enda
bedre mediedekning og vil jobbe mer med informasjon i forkant av cuper og arrangementer i året
som kommer. Vi ønsker å være gode ambassadører for Gran IL og regionen Hadeland.
Gran IL fylte 75 år i 2020 og parken hadde 10 års jubileum, vi håper på en feiring av dette når
samfunnet tillater dette.
Det har tidligere vært arbeidet for å kvalifisere oss som kvalitetsklubb, nivå 1. Dette er noe som må
opp til ny evaluering i det nye styret.
Rehabilitering av banedekke, det planlegges for bytte av banedekke på øvre bane i løpet av
sommeren 2021.
Vi gleder oss til en ny sesong med tilhørende idrettsglede på fotballbanen!
Gran, 23.02.2021
Egil Maurtvedt

