ÅRSMELDING FOR FOTBALLGRUPPA 2016
1 STYRETS SAMMENSETNING:
Følgende styre ble valgt på årsmøte 10. februar 2016:
Valgkomite :
Jan Olav Helle Trilhus, Mette Brusletto og Stian
Daviknes
Leder
:
Tony Kjøl
Nestleder :
Karianne Øyo
Styremedlemmer:
Stine Bæra, Jørund Brekke
Varamedlem:
Bjørn Gauteplass
Sportslig ansvarlig:
Stine Bæra
Økonomi ansvarlig:
Tony Kjøl
2 GRUPPESTYRETS ARBEID:
Styret har i 2016 avholdt 7 styremøter. Det ble behandlet 61 ordinære
styresaker. Styret fokuserte i 2016 på å sette gruppas aktiviteter i system, både i
forhold til overordnet sportslig plan og årshjul for aktiviteter og drift. Styret
som ble valgt 10. februar 2016 besto av utelukkende nye medlemmer. Det har
vært krevende å få oversikt over gruppas økonomi og drift, ettersom det har
vært utfordrende å finne dokumentasjon i form av referater fra tidligere års
styremøter.
3 IDRETTSLIG AKTIVITET:
2016 var et år med stor idrettslig aktivitet i barnefotballen. Vi stilte lag i alle
årsklasser fra 7-12 år, begge kjønn. I ungdomsfotballen hadde vi lag for både
gutter og jenter 13 og 15 år. I tillegg stilte vi lag for gutter 16 år sammen med
Ål.
I henhold til sportslig plan deltok flere lag på Eidfjord Cup og Lerum Cup. G16
Ål/ Geilo deltok på Norway Cup.
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I tillegg deltok lag i de fleste alderstrinn på lokale turneringer.
Gruppa har en rekke dommere som er kvalifisert til å dømme barnefotball. Det er en
større utfordring å motivere ungdom til å ta utvidede dommerkurs for å dømme i
ungdomsfotballen.
4 IDRETTSLIGE RESULTATER:
Ål/ Geilo J16
- 8- delsfinale Norway Cup
Ål/ Geilo G16:
- 16- delsfinale i Norway Cup. Samme lag vant Ål Cup.
- Interkretskvalifisering Buskerud våren 2016.
- Emilie Bølviken: Overgang til Lyn
- Martin Bjørnsrud: Overgang til Lyn
Erlend Stegavik Rygg- kretsdommer
5

UTDANNING OG KURS:
Avholdt dommerkurs våren 2016

6

SOSIAL AKTIVITET:
Alle lag avholdt sesongavslutning. Trenere hadde egen avslutning på Bardøla,
med årsoppsummering og middag.

7

ARRANGEMENTER:
Arrangert Geilo knøttecup og Grendacup.

8

ANLEGG / MATERIELL:
Det er et stort oppgraderingsbehov på utstyr og drakter. Det er investert i nye
drakter til alle lag fra 12 år. Det er ytterligere oppgraderingbehov for yngre lag.
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9

ØKONOMISK SITUASJON:
Styret har stort fokus på å få oversikt over gruppas økonomi. Driften har vært
preget av at laget måtte få økonomien under kontroll i henhold til budsjett. Sett i
lys av oppgraderingsbehov, ble det avklart med leder av hovedstyret at midler
ble omdisponert til kjøp av nye draktsett i andre halvår. Innkjøpet er gjort
innenfor vedtatt budsjettramme.

10

AVSLUTNING OG TAKK
Takk til administrasjonen ved Geilo IL for godt samarbeid, Knut Erik
Hallingstad for oppfølging av dommere, foreldre for kjøring og kioskvakter og
Ål og HFK for et godt samarbeid.
Spesiell takk til alle trenere og lagledere som gjør at barn og unge kan møtes og
ha det moro med fotball sommeren igjennom.

Geilo, 7. februar 2017
Gruppestyret i Geilo IL Fotball

___________________
Tony Kjøl

__________________
Karianne Andler Øyo

___________________
Jørund Brekke

__________________
Stine Bæra
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