Årsmelding - Storm BK 2018
Medlemmer
Storm Ballklubb hadde i 2018 rett over 400 aktive medlemmer. Medlemstallet er stigende og det
kan nevnes at det møtte hele 26 spillere (7 jenter) ved oppstart trening 6 åringer våren 2018.

Organisasjon
STYRET
Leder:

Stian Lauritzen

Medlem

Camilla Midteide

Medlem

Anett Herbjørnsen

Leder av sportslig utvalg

Knut Andersen, Henning Kleppe fra 01.01.19.

Økonomi

Tony Olsen

KOMITEER

Sportslig utvalg

Knut Andersen, Trude Kjenstadberg Sollid, Øystein Isaksen,
Kim Aas, Lynne Rodgers Skau, Henning Omdal, Thomas Roligheten
og Henning Kleppe fra 01.01.19.

Kvalitetsklubb

Henning Kleppe, Knut Andersen, Tony Olsen og Stian Lauritzen

Utstyr

Charlotte Haglund, Olaug Skau,

Kiosk

Tina Lauritzen, Monica Johansen og Trine Kastet

Stormkjeller

Hilde Sølland, Astrid Toreskaas frem til sommer 2018.
Janne Hansen, Stine Arnesen og Nils Skumsvoll fra høsten 2018.

Hadsund

Bjørn Johnson, Trond Herrefoss, Stine Sæter, Tone Gyro Lothe

Ansvarlig for medlemslister

Bjørn R Kirste, Tony Olsen

Det har vært avholdt 6 gruppemøter (inkludert årsmøte) i perioden og det har vært godt oppmøte
på gruppemøtene. Gruppa har fungert bra. Enkelte ting har vært løst på mail. Sportslig komité har
igjen gjort flott innsats i 2018, spesielt det å få trenerkabalen på plass har vært en stor jobb, men
likevel var alt på plass før nyttår.

Noen av de større sakene vi har jobbet med
•

Kvalitetsklubbarbeidet - fullført September 2018.

•

Tilpasning ny regnskapsfører

•

Gjennomføring trenerkurs og klubbdommerkurs

•

Ulike dugnader;

•

Vårt årlige fotball lotteri

•

Stormdagen 20.10.2018

•

Hadsund besøk juni 2018

•

Bygging nye Tores plass

•

Etablering utvidet sponsorgruppe

Økonomi
Økonomien har vært svært utfordrende i 2018. Det er flere årsaker til dette men skifte av
regnskapsfører i mai 2018 uten regnskap (mangelfullt) før i oktober har gjort det utfordrende å
styre etter. Forenklet forklart kan underskuddet deles forklares i følgende hovedpunkter.
•

Økning dommerutgifter som følge av 3 dommere i mange kamper og større aktivitet

•

Overheng fakturaer utstyr G-sport som skulle / burde vært ført I 2017.

•

Større varekostnader enn normalt i Storm kiosk pga mye dugnadsarbeide Tores Plass

•

Innkjøp utstyr generellt har vært høyere totalt sett

Våre inntekter er i hovedsak inntekter fra aktivitetsavgifter, lotteriinntekter, bingoinntekter og
driftsstøtte IF Storm (fra sponsorer) Overskuddet fra driften av kiosken er en ikke ubetydelig
økonomisk inntekt for klubben, og en stor takk til kiosk komiteen for drift og organisering kiosken.
Vi har også inntekter fra Storm kjeller`n, som er et flott sosialt tiltak for alle barn i området.

Ledere / Trenere
Anett Herbjørnsen har fullført idrettsleder 1 kurset.
Pål Skau fullførte sin UEFA – B kurs / lisens våren 2018

Anlegg og utstyr
Det har blitt kjøpt inn frispark figurer samt at det har blitt satset mer på kvalitetsballer (vinter) som
varer minst tre til fem år istedenfor et til to år. Det har også blitt kjøpt inn et ‘pop up telt’
samt 10 benker og 5 bord. En stor takk til scoringsklubben organisert av a-laget som har
muliggjort innkjøp av bager og utstyr mm til mange lag i klubben.

Sportslige Aktiviteter og Arrangementer
Til sammen 42 lag var påmeldt til årets sesong. Storm er en av de største klubbene i Telemark
De fleste lagene er i barne og ungdomsfotballen. Vi stilte et A-lag 4 divisjon, et B-lag i 5 divisjon, et
C-lag i 7 divisjon, old-boys lag, to dame lag i 4 divisjon, samt et juniorlag.
Storms A og B lag har hatt nok en fantastisk sesong med et ‘dobbelt’ opprykk og kretsmesterskap
som resultat. A-laget rykket opp i 3 divisjon (norsk tipping ligaen) og B-laget rykket opp 4 divisjon
(kretsligaen) JR laget var et mål unna å spille interkrets våren 2018 og ble nummer to i 1 divisjon
høst som er en strekt prestasjon.
På damesiden kom vårt A –lag i 4 divisjon på en sterk andreplass som ble kronet med opprykk.

Noen av våre unge spillere har vært innom sonespill og allianselag i 2018 og noen spillere er tatt ut
på kretslaget. Klubben har et historisk høyt antall spillere inne på disse lagene så det jobbes veldig
bra på mange plan.

Polly cup ble gjennomført med flott deltagelse i mai måned med 20 deltagende lag og i juni var vår
vennskapsklubb, Hadsund Boldklubb på Besøk. Alle hadde en kjempefin helg, der alt gikk på
skinner. Norge vant selvsagt landskampen.

20.10.18 arrangerte vi Storm dagen i samarbeide med IF Storm og de andre undergruppene. Stor
oppslutning og mange flotte aktiviteter. Offisiell åpning av nye Tores Plass og utdeling av bevis
kvalitetsklubb på dagtid og Oktoberfest / opprykksfest på kvelden.

OPPSUMMERING
Det har vært et ekstremt aktivt år for klubben. Det er mange i fotballen som gjør en formidabel
innsats i en så stor klubb som Storm, så en stor takk til alle som går av etter et eller flere år i
klubben, og en stor takk til alle dere som fortsetter.

2019 sesongen blir ekstra spennende spennende sportslig med et A lag i Norsk Tipping Ligaen
Vi ser virkelig fram til et nytt og spennende år med fotball livet i Storm.

Skien 07.03.2019
Stian Lauritzen – for styret i Storm BK

