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Dagsorden for årsmøtet i Farsund Idrettslag 20. mars 2019 
 
 
Den 6. mars 2019 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Farsund IL der det ble vedtatt at 
Farsund IL oppløses som selvstendig klubb for å etablere en ny klubb sammen med IK 
Borhaug og Lista IL. Stiftelsesmøte i ny klubb er fastsatt til 10. april 2019.  
 
Nåværende styre har sagt seg villig til å fungere videre i sine nåværende verv frem til ny 
klubb blir etablert og nytt styre blir valgt.  
 
Punkt 7, 8 og 9 utgår da dette vil bli behandlet på stiftelsesmøte i ny klubb den 10.04.2019.   
 

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

3. Valg av dirigent, referent, samt to personer til å underskrive protokollen. 

4. Idrettslagets og gruppenes årsmelding  
a) Hovedstyret 
b) Bueskyting 
c) Fotball  
d) Håndball 
e) Volleyball 
f) VIA 

5. Årsregnskap for 2018 

6. Innkomne forslag til årsmøtet 

7. Kontingent 2019 

8. Budsjett 2019 

9. Valg 
a) Leder 
b) Nestleder 
c) Hovedstyremedlemmer 
d) Gruppestyrene 
e) Revisorer 
f) Andre representanter 
g) Valgkomité 

10. Utdeling av utmerkelser, gaver, takk mm 
 
 



Hovedstyrets rapport for driftsåret 2018 
 
Hovedstyret har i denne perioden bestått av:     

Bjarne Hellum  Leder    
Helge Talleraas  Nestleder 
Sissel Isaksen Torsøe  Utøvernes representant    
Nina Lundegaard  Leder håndball 
Britt Kari Hagen  Leder fotball  
Richard Istad  Leder bueskyting 
Lill Hege Hals  Leder volleyball 
 

Andre representanter 
Farsund Idrettsråd  Alf Erik Martinsen 
NFF Agder  Arne Marthinsen 
Agder Volleyballkrets  Ole Johnny Andreassen 
Sør-Vest Bueskytterregion  Gerd Irene Istad 
 

Pr 31.12.18 har Farsund IL 939 registrerte medlemmer og fremstår i dag som et stort og aktivt 
idrettslag.  
 
Vi har i inneværende år hatt aktivitet i 5 grupper: bueskyting, fotball, håndball, volleyball og VIA. 
 
2018 var et år med mange gode resultater for FIL. De enkelte gruppene har drevet sine aktiviteter 
svært godt, og lagene har gode sosiale miljøer. Det henvises til gruppenes egne rapporter.  
 
 

Økonomi 
 
2018 har vært et normalt, godt år hva gjelder aktivitet og økonomi. 
 
Årsregnskapet for 2018 viser at FIL hadde 4.255.000 kroner i totale inntekter (mot budsjettert 
4.503.000 kroner), og driftsutgifter på 4.052.000 kroner (mot budsjettert 4.415.000 kroner). 
Årsresultat viser et driftsoverskudd på 203.000 kroner. I forbindelse med et lån på klubbhuset, så 
er det påløpt netto rentekostnader på 42.000 kroner slik at netto årsoverskudd ble på 161.000 
kroner. Det var budsjettert med et positivt driftsresultat på 87.500 kroner.  
 
Likviditeten i klubben vurderer styret som tilfredsstillende. Pr. 31.12.2018 hadde FIL 678.000 kroner 
innestående i banken. I forbindelse med byggingen av klubbhuset har FIL et gjenværende banklån 
på 1.589.000 kroner, men klubben er innvilget tippemidler med samme beløp. Farsund kommune 
har prioritert FIL med tanke på tidspunkt for utbetaling av tippemidler, og Farsund kommune har stilt 
garanti for lånet. Når disse midlene kommer til utbetaling, vil lånet bli innfridd, og klubben vil ikke ha 
rentebærende gjeld. Total, bokført egenkapital pr. 31.12.2018 er på 973.000 kroner. 
 
FIL har - som tidligere år - arrangert en rekke små og store arrangementer gjennom hele 2018. I 
tillegg til alle kamparrangementer har vi arrangert både fotball-/håndballskoler, cuper, turneringer og 
stevner innen de ulike idrettene våre. Det største arrangementet var Kapercup i håndball og fotball 
den første helgen i juni. Cupen ble arrangert i Alcoa Miljøpark og Listahallen, men med overnatting i 
Lista Fly og Næringspark. Cupen videreføres i 2019, og planleggingen er allerede godt i gang.  
 
Farsund maraton, som FIL arrangerer sammen med Lista Idrettslag, ble nok en gang en sportslig 
suksess. Arrangementet gikk i overskudd og ga FIL en netto inntekt på 50.000 kroner. 
 
Hovedstyret har i 2018 hatt 9 møter. Det har vært mye fokus på å ha en sunn og god økonomisk 
drift. Vi mottar månedlige regnskapsrapporter som gir styret riktig og god informasjon. 
Regnskapsfører forestår også innberetning av merverdiavgift, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og 
lønnsrapporteringer m.m. Sammen med daglig leder er lederne av undergruppene (med unntak av 
VIA) representert i hovedstyret, noe som sikrer en god informasjon og kommunikasjon i alle ledd. Vi 
erfarer at det arbeides godt i de respektive undergruppene, og at samarbeidet mellom daglig 



leder/hovedstyret/undergruppene fungerer bra. Daglig leder møter på alle gruppemøtene, og leder 
av hovedstyret har også deltatt på flere møter i undergruppene.  
 
Det at klubben har en heltidsansatt daglig leder er av vital betydning. Stillingen gjør at 
arbeidsmengden til hovedstyret og øvrige tillitsvalgte blir betydelig redusert. Hovedstyret opplever at 
vår daglige leder, Hans Kristian Eilertsen gjør en meget god jobb for klubben. I tillegg til sin betalte 
jobb, utfører han også en betydelig dugnadsinnsats i forbindelse med klubbens ulike arrangementer. 
 
Daglig leder sa opp jobben sin høsten 2018 da han vil pensjonere seg med virkning fra 1.4.2019. 
Hovedstyret startet arbeidet med å finne en erstatter, og like før nyttår ble Trond Langås ansatt som 
ny daglig leder i FIL. Han startet opp i jobben den 1.2.2019, slik at han får to måneder sammen med 
avtroppende daglige leder.   
 
I tillegg til å forestå den daglige drift av klubben har daglig leder den svært viktige oppgaven med å 
skaffe sponsorer og sørge for at sponsorene blir profilert iht. det som er avtalt i sponsoravtalen. 

 
 
Sammenslåing/samarbeid med andre klubber 
 
Høsten 2016 ble det innledet forhandlinger mellom FIL, Farsund Turnforening, Spind IF, IK Borhaug 
og Lista IL om å danne en ny stor og felles idrettsklubb i Farsund kommune. FIL var representert 
med Ståle Johannessen og Bjarne Hellum i disse forhandlingene. Høsten 2017 ble arbeidet 
avsluttet da det ikke var grunnlag for å enes om et slikt opplegg.  
 
Vinteren 2018 ble arbeidet tatt opp igjen av FIL, LIL og IKB. Farsund Turnforening ønsker - for tiden 
- ikke være med i dannelsen av en ny storklubb, fordi de vil gjennomføre sitt 100-årsjubileum i 2019 
før de tar stilling til dette. Spind IF har også interne utfordringer som de vil ha løst før de kan ta 
stilling til å fremme en sak om sammenslåing for sitt årsmøte. 
 
Dugnad/sponsorer. 
 
FIL er helt avhengig av både store og små sponsorer for å opprettholde vårt høye aktivitetsnivå og 
for å kunne gi et best mulig tilbud til flest mulig barn og unge i kommunen. Våre sponsorers bidrag 
er med på å sikre oss et godt økonomisk grunnlag i vår daglige virksomhet. FIL har i 2018 mottatt 
1.155.000 kroner i inntekter fra store og små sponsorer. Våre største sponsorer i 2018 har vært: 
   

Sparebanken Sør 
  Alcoa Lista 
  Byggvell Farsund AS 
  Lyngdal Byggeforretning AS 
  Tratec Teknikken AS 
  Kjell Ore AS 
  Einar Øgrey AS 
  Lister24 
  Farsund Fortøyningsselskap as 
  Glastad Holding as 
  Lista Bygg as 
  Venturos as 
 
Det at små og store foretak ønsker å samarbeide med FIL som sponsorer, er noe vi er svært 
takknemlige for. Vi er oss bevisst at det stiller store krav til vår organisasjon, våre tillitsvalgte og 
trenerne.  Vi skal i størst mulig grad bidra til at sponsorene blir profilert på og god måte, og slik det 
er avtalt i den enkelte samarbeidsavtale.   
 
FIL er også helt avhengig av den dugnadsinnsatsen som våre tillitsvalgte, trenere, aktive 
medlemmer og deres foresatte bidrar med. Enkeltpersoner, som mange av våre trenere, bruker en 
betydelig del av sin fritid på trening, reiser og kamper mot nærmest ingen betaling. En stor takk for 
innsatsen til alle som bidro til driften av FIL i 2018. I samfunnet ser vi flere eksempler på at barn og 



unge blir utsatt for uønskede hendelser og overgrep foretatt av voksne. FIL har derfor i 2018 også 
innhentet politiattest fra alle tillitsvalgte og trenere slik at foreldre og foresatte skal være trygge på at 
barna blir tatt godt vare på av ansvarlige ledere når de er på trening, i kamp eller på reiser i regi av 
FIL. 
 
Vi minner igjen om vårt slagord: FIL for alle – alle for FIL. Dette forplikter begge veier. Som et 
idrettslag med fokus på barn og ungdom vil en naturlig målsetting være å drive i henhold til de 
retningslinjer for barneidrett som foreligger fra NIF. Det skal satses på bredden. Å få med flest mulig 
barn og unge i våre aktiviteter, uavhengig av fysiske forutsetninger, er et overordnet mål. Våre 
utøvere skal roses for sin innsatsvilje. En sunn sjel i et positivt og inkluderende miljø er et godt 
motto. 
 
Dette stiller krav til våre ledere og trenere. Derfor vil vi jobbe videre med langsiktig og planmessig 
utdanning av trenere, for å gjøre dem best mulig rustet til oppgavene.  Fra hovedstyrets side vil vi 
prøve å legge forholdene til rette for at vi skal lykkes med både å få utdannet folk til disse 
oppgavene, og å beholde dem i vervene.   
 
Videre er det et mål å få engasjert flest mulig foreldre i våre aktiviteter, på alle plan. Det er viktig å få 
en best mulig fordeling av arbeidet i klubben. Det skaper sosiale bånd og god klubbfølelse å gjøre 
ting sammen. Det er hovedstyrets ansvar å få kommunisert ut klubbens behov, og hva som kreves 
for å løse disse, til våre medlemmer. I bunnen for alt dette ligger en god og ryddig økonomi, samt 
gode rutiner som beskriver hva som forventes gjort av våre tillitsvalgte og trenere. Hver og en skal 
ha klart definerte oppgaver, og den nødvendige kompetansen for å løse dem. 
 
Som ved tidligere årsmøter er det noen som går ut av sine verv, og på denne enkle måten vil vi i 
Hovedstyret takke alle som avslutter sine verv/oppgaver for innsatsen. Hver enkelt sin innsats er 
viktig for at gruppen skal lykkes, og dersom vi er mange som tar et tak, så blir det mindre belastning 
på de hver enkelt av oss. Ingen oppgave er for liten, og ethvert bidrag blir mottatt med stor takk. 
 
Dette blir det siste årsmøtet i Farsund Idrettslag sin historie. Ekstraordinært årsmøte i FIL 
den 6.3.2019 har vedtatt at FIL skal avvikles som selvstendig idrettslag. Alle medlemmer i 
klubben, samt dens eiendeler og forpliktelser, vil bli overført til en ny klubb som skal dannes 
sammen med IK Borhaug og Lista Idrettslag. Arbeid som er blitt gjort i FIL gjennom mer enn 
100 år, vil bli videreført i en ny klubb hvis navn i skrivende stund ikke er klart.  Dato for 
stiftelsen av ny klubb er fastsatt til 10.4.2019  
 
Farsund den 20. mars 2019 
 
 
__________________________          ____________________________ 
Bjarne Hellum, leder            Helge Talleraas, nestleder 
 
 
__________________________          ____________________________ 
Lill Hege Hals, leder volleyball           Nina Lundegaard, leder håndball 
    
 
__________________________               ____________________________ 
Richard Istad, leder bueskyting               Britt Kari Hagen, leder fotball 
 
 

_____________________________________ 
Sissel Torsøe Isaksen, utøvernes representant 

 



Årsberetning for Bueskyttergruppa 2018 
 

Styret 2018 har bestått av: 
 
Richard Istad – leder, materialforvalter og dommer. 
Anita Elle – nestleder, sekretær og aktivitetsleder. 
Gerd Irene Istad – aktivitetsleder, dommer og medlemskontakt. 
Heidi Karine Eilertsen - styremedlem og aktivitetsleder. 

 
Medlemstallet for 2019 har økt litt siden 2018.  
Pr i dag (17.02.2019) er vi registrert med 12 skyttere. 
 
Treninger: 
Innendørs har vi trent i Eilert Sundt hallen tirsdager og fredager. I år har begge 
treningene begynt kl. 19.00. Tirsdagen er den treningen der alle holder på med 
korrespondanseskyting og finsliping av skytternes kvaliteter, samt at nye interesserte 
kan komme og prøve bueskyting. Fredagen brukes primært til egentrening er 
primært forbeholdt skyttere fra 13 år og oppover. Dette er fordi de eldre skytterne og 
skytende trenere skal ha mulighet til å utvikle seg godt også.  
 
Utendørs 2018 har vi endelig fått til en meget god utebane på gressbanen bak 
Alcoahallen. Container for lagring av skytematter er flyttet fra Kjørestad og 
hensiktsmessig plassert i nordenden av gressbanen. Skal prøve å få arrangert et 
stevne ute nå i sommer før NM, men er avhengig av tilrettelegging for strøm til bruk 
for PC og skriver.  
 
Rekruttering høsten/vår 2018-19: 
Vi har i år som i fjor vært enige i styret om at vi åpner for å ta inn nye medlemmer 
fortløpende så lenge vi har utstyr tilgjengelig. Denne ordningen har vi videreført til 
2018/19. Høsten 2018 har vi ikke holdt åpen dag, men vi har brukt jungeltelegrafen. 
Dette har fungert vel så greit som åpen dag, og flere har møtt opp på trening for å 
prøve seg på bueskyting.  
 
Stevner og andre aktiviteter: 
Vi hadde vår/høst 2018 8 ministevner, der de tre beste tellende resultatene hvert 
halvår kårer vinneren. Dette har vært et positivt tiltak hvor vi har hatt deltagere fra 
Kristiansand blant annet.  
 
Sensommer 2018 stilte 3 av FIL’s bueskyttere i NM skiveskyting i Fredrikstad. 
Gerd Irene Istad tok hjem gullmedaljen i klassen Compound Damer 50+. En stor 
bragd med tanke på umulige skyteforhold første dag, med liten storm i kastene og 
regn som ikke ville gi seg. Dag 2 snudde det tvert på været og vi fikk fine 
skyteforhold med en fin bris i ryggen slik at sola ikke ble for sterk. 3 dag ble finalen 
en fin avslutning på et vellykket arrangement med poengene på hennes side, som 
gjorde at hun vant med «fattige» 4 poeng. (105-101) 
 
 



 
 
 
Som vanlig avsluttet vi året med ballongskyting og julegrøt på siste trening før jul. 
Her var det fullt oppmøte og alle koste seg.         

               
 
 
Forbund og region: 
FIL Bueskyttere er som tidligere medlem av Bueskytterregion Sør-Vest, og 
representanten for FIL, Gerd Irene Istad, er styremedlem her. Regionen og forbundet 
sentralt er viktige verktøy for hjelp og for å sikre vekst og utvikling i klubben.  

 
Fremover: 
Målet for 2019 er å videreutvikle de skytterne vi har så de blir stabile og trygge 
stevneskyttere, samt at de blir flinkere til egenutvikling. Vi håper å rekruttere nok 
skyttere i 2019 til at alt tilgjengelig utstyr i klubben er i bruk. På sikt, vil vi med ny 
klubb, se oss nødt til å handle inn flere buer, da vår gamle ikke holder mål. Mange 



av dem er 10-15 år gamle og begynner å bli utslitt og skjeve. Dette får en komme 
tilbake til når en ser hvordan interessen for bueskyting blir med en ny storklubb. 
 
 
FIL`s Buegruppe 2018 
 
Richard  Istad   
 
Gerd Irene Istad        
 
Anita Elle  
 
Heidi Karine Eilertsen 

 



 
Fotballgruppas rapport for 2018 
 
Flest mulig | Lengst mulig | Best mulig                    
RESPEKT - SAMHOLD – ENGASJEMENT 
 
Styret i fotballgruppen har i løpe av 2018 hatt 8 gruppestyremøter 
Styret har bestått av:  
 
Britt Kari Hagen    Leder  
Ole Fuglestad     Nestleder  
Jan-Eric Hole    Styremedlem 
Karl Johan Skråmestø    Styremedlem  
Hege F. Ludviksen    Styremedlem  
Erik Rosåsen    Materialansvarlig  
Ove Tønnessen    Styremedlem  
Trenerkoordinator: 
Rolf Midthassel    Miniputter, ikke valgt – ikke stemmerett  
Joachim Buch Aldersbestemte lag + kontakten mellom sone/ 

krets-lagene, ikke valgt – ikke stemmerett 
Dommerkoordinator: 
Steinar Osmundsen    Ikke valgt – ikke stemmerett  
 
Joachim Buch har deltatt på de fleste gruppestyremøtene. Rolf Midthassel har ikke 
vært invitert, men han har deltatt på egne trenermøter og fellesmøter. 
Dommerkoordinator møter når det passer  
 
Styrets medlemmer bidrar på forskjellige områder gjennom året, mens alle deltar i 
forbindelse med større arrangementer.  
 

1. Fotballens hovedaktiviteter 
m/ansvarsfordeling   
Miniputter 

1. Rekruttering av nye spillere (1. klasse) 
2. Oppfølging av spillere 2. - 4. klasse 
3. Skaffe trenere og foreldrekontakter. 
4. Lage serie for 3. – 4. klasse 
5. Kontaktledd mellom gruppestyret og trener/foreldrekontakt 
6. Skal møte på en av de første treningene i sesongen, ha 

jevnlig kontakt med trener 
7. Rapportere fra laget til gruppestyret 
8. Turneringspåmelding, i samarbeid med trener/ daglige 

leder 
 

 
Karl Johan Skråmestø 
 

G11 –G12  
1. Skaffe trenere og foreldrekontakter 
2. Kontaktledd mellom gruppestyret og trener/foreldrekontakt 
3. Skal møte på en av de første treningene i sesongen, ha 

jevnlig kontakt med trener 
4. Rapportere fra laget til gruppestyret 
5. Turneringspåmelding, i samarbeid med trener/ daglige 

leder 
 

 
Hege F. Ludviksen 



G13 
1. Skaffe trenere/ støtteapparat 
2.  Kontaktledd mellom gruppestyret og 

trener/foreldrekontakt 
3. Skal møte på en av de første treningene i sesongen, ha 

jevnlig kontakt med trener 
4. Rapportere fra laget til gruppestyret 
5. Turneringspåmelding, i samarbeid med trener/ daglige 

leder 
 

 
Ole Fuglestad 
 

G14 
1. Skaffe trenere/ støtteapparat 
2.  Kontaktledd mellom gruppestyret og 

trener/foreldrekontakt 
3. Skal møte på en av de første treningene i sesongen, ha 

jevnlig kontakt med trener 
4. Rapportere fra laget til gruppestyret 
5. Turneringspåmelding, i samarbeid med trener/ daglige 

leder 
 

 
Ove Tønnessen  
 

G15 
1. Skaffe trenere/ støtteapparat 
2.  Kontaktledd mellom gruppestyret og 

trener/foreldrekontakt 
3. Skal møte på en av de første treningene i sesongen, ha 

jevnlig kontakt med trener 
4. Rapportere fra laget til gruppestyret 
5. Turneringspåmelding, i samarbeid med trener/ daglige 

leder 
 

 
Ove Tønnessen  

Rekruttlag/A-lag  
1. Skaffe trenere/ støtteapparat 
2.  Kontaktledd mellom gruppestyret og 

trener/foreldrekontakt 
3. Skal møte på en av de første treningene i sesongen, ha 

jevnlig kontakt med trener 
4. Rapportere fra laget til gruppestyret 

 

 
Jan-Eric Hole  

Gruppeleder 
1. Fotballstyrets representant i hovedstyret. 
2. Innkalling og referering fra gruppemøter. 
3. Utveksling av informasjon til fotballstyret. 
4. Årsplan. 
5. Koordinering av arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling. 
6. Underlag/info om påmelding alle lag. 

 

 
Britt Kari Hagen 
 

Treningstider 
1. Fordeling og innmelding av treningstider til daglig leder. 
 

 
Lagkontakter  

Trenerkoordinator 
1. Kalle inn til trenermøte 
2. Lede trenermøte 
3. Bistå i treningsarbeidet 
4. Følge opp hospitering 
5. Delta på X antall treninger 
6. Melde opp spillere til sonelagene (i samarbeid med 

trenere), følge opp sonelagene 
7. Videreformidle kurstilbud, påmelding kurstilbud 
8. Sportslig ansvar Tine Fotballskole, oppfølging instruktører 

 
Joachim Buch 



2. Arrangementer 2018 
Følgende hovedarrangementer har fotballstyret organisert sammen med støttespillere og 
daglig leder: 

 
a. Lions Cup 2018 ble arrangert i Alcoa Miljøpark 3. februar for miniputtene 

med gratis deltagelse, pizza og brus. Alle kommunens klubber ble invitert. 
Ca. 130 spiller deltok. Totalt var det 20 lokale lag med i turneringen. Støttet 
av Lions Club Farsund. 
 

 
 

b. Kapercup. Første helg i juni arrangerte fotballgruppen, sammen med håndball 
gruppa, Kapercup i Alcoa parken. Det var over 38 håndballag og åtte 
fotballag. Det var noe lav deltagelse i fra fotballen, noe vi håper på skal bli 
bedre neste år. 

 
c. Tine fotballskole; Helga 17. – 19.august, aldersgruppa 6 – 12 år, rundt 100 

fotballglade gutter og jenter deltok.  Spillerne på A-laget var trenere for de nye 
fotballspirene.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

d. Alcoa Cup lørdag 20. oktober i Alcoa. Turnering for alle miniputter og med 
sesongavslutning for 3/4 klassene. Over 90 spillere, med medalje til alle. 

 
e. Romjulscupen; Lørdag 29.des var det 80 spillere i aldersgruppa 6 – 12 år, og i 

gruppa 13 år + 78 spillere som var med. Nytt av året var at det var jentelag 
med på turneringen.  

 



3. Fotball-lagene 2018 
Antall spillere, trenere, dommere og gruppestyret som har vært i sving:  
 Kvinner Menn Totalt  
2018 26 323 349 
2017 52 384 436 
 
Ut fra tallene så er det nedgang i fotballen, 87 stk fra året 2017. Hvorfor det er nedgang kan 
det være mange årsaker til. Nå har man ikke tall fra andre klubber så man kan ikke si dem 
har byttet klubb – men noe vet man og det er at vi mistet juniorspillere og G10 til IK 
Borhaug. Vi mistet jentelaget vårt. Året før der mistet vi 2 guttelag. Disse tallene kan man 
analysere – men fokus nå fremover er å bygge det opp igjen. Å kunne tilby barn/ungdom og 
voksne et tilbud.   
 
 
A-lag: 
Trener team:  
Jostein Ekeland, Jan-Eric Hole, Joachim Buch og Johan Sverre Hansen  
Treningstider har vært mandag, onsdag og fredag  

 
Fotballsesongen 2018 ble en flott opptur for spillerne, trenerne, klubben, supportere og 
byen FARSUND 👍 
 
Vi startet oppkjøringen 1.desember med 2 treninger i uka frem til 1.januar da vi begynte 
med 3 ganger i uka (Vi hadde 3 treninger i uka + kamp hele sesongen). For å være best 
mulig forberedt så spilte vi 4 treningskamper i 2018. Vi spilte mot:  
- Lyngdal 
- GivAkt 
- Flekkefjord 
- Hægebostad 
- Hellvik fra Rogaland 
 
24.mars så har vi årets treningsleir hjemme i fantastiske Farsund i AlcoaParken 👍 
Her hadde vi felles frokost, konkurranser, treningskamp og sosialt samvær på kvelden.  
6.april så begynner alvoret borte mot Tigerberget, resultatet ble 1-1, men det vi ser tilbake 
på da var A-lags debuten til 14 år gamle Bo Andre Larsen. Siste kamp før sommerferie var 
21. juni, og tok da en velfortjent sommerferie. Vi hadde ca. 3 uker treningsfri før vi startet 
opp for å klargjøre den tøffe og spennende høstsesongen som startet 6.aug. Den 17.-19. 
august stilte A-lagsgutta opp på dugnad under Tine-fotballskole 



Den 19.10.2018 spilte vi siste seriekamp mot Marnardal - vi sikrer seriemesterskapet med å 
vinne 6-0. Vi tapte kretsmesterskapskampen mot Hisøy 1 uke senere dessverre, men VI 
VANT SERIEN OG KLARTE OPPRYKK I 2018 👊👊👊 
 
I jubelsesongen så fikk hele 31 spillere (imponerende antall) offisielle spilleminutter i 
seriekamp.  
 
Årets spiller valgt av spillerne:  Håkon Holteberg  
Årets innsats:    Marius Bråthen 
Årets toppscorer:    Kim André Lauritsen 11mål 
Årets assistkonger:    Dani Al Ashoti og Marius Bråthen 8 stk. hver 
 
18 kamper: 12 seiere, 3 uavgjorte, 3 tap - målforskjell: 55-34  
Takk for meg. Det har vært 2 fantastiske år for meg og vil takke ALLE som har bidratt for 
klubben så lenge jeg har vært der 👍👍👍 Heia FIL! 
 
Jostein Ekeland 
Hovedtrener A-laget 
 
Rekrutt-lag:  
Trener team: Paal Meyer og Sveinung Jensen  
Laget kom i stand for at dette skulle være et rekruttlag for A-lag. Fikk mye hjelp av A-lag for 
i det hele tatt å fullføre kampene. Laget endte på en 7 plass i 6. div  
 
G15:  
Trener team: Jimi Kjørmo, John Vidar Gitlestad, Steinar Osmundsen og Stein N Jørgensen  
2 div – avd. 3 vår havnet laget på andre plass.  2 div – avd. 3 høst havnet laget på første 
plass. Toppscorer i serien var Elias Skeibrok med 6 mål  
 
G14: 
Trener team: Kjell Rune Stålesen, Odin Ytterdahl og Rune Hansen  
Antall spillere: 15 stk  
Var første sesongen med 11-fotball. Vårsesongen var litt «tung» og omlegging til 11-er 
fotball skulle vise seg å ikke være enkelt. Vårsesongen ble heller middels når det gjaldt 
serien. 
Vi trente jevnt hele sommeren ettersom vi skulle på Norway Cup. Der spilte vi 7 er fotball, 
og gutta spilte veldig bra med 1 seier og 2 uavgjort kamper i gruppespillet. Uheldigvis røk vi 
ut på straffesparkkonkurranse i første kamp i A-sluttspillet. Sosialt sett koste gutta seg godt 
og turen ble nok et minne for livet tur for dem.  
 
Høstsesongen gikk bare bedre og bedre og gutta endte til slutt på 2 plass i serien i 
2.divisjon hvor de vant 5 av dem 6 siste kampene. Årets spiller ble Isak Bulæg. Årets 
innsatspokal gikk til Stefan Kovacevic. 
3 spillere sa takk for seg på slutten av sesongen, en flytta til Lyngdal og to hadde fått nok av 
fotball foreløpig. 
Så valgte Mathias Eriksen Årsland å gjøre comeback og spilte de siste par kampene. 
 
 
 
 
 
 
 
 



G 13: 
Trener team: Ronny Paulsrud, Kim Ludviksen, Tor Magne Tønnessen og Vidar Torsøe  
18 spillere 
2 lag (9’er og 7’er) 
Trente 3 ganger i uka vinter. Under sesong. 2 ganger pluss kamp. Hadde 
hospiteringsspillere fra 07 og 06 hos oss. Brukte de på 2 kamper for 7’er. Hadde 4 spillere 
opp på Kjell Rune sitt lag fast 1 trening i uka.5 sonespillere. 1 kretslagsspiller. 
Nr 2 på nivå 2 for 9’er laget - Nr 1 for 7’er laget. Nr 3 i Lyngdal cup, Nr 3 i Lindesnes cup 
 
G 12:  
Trener team: Erik Stølen, Anne Lene W Gundersen, Carina S Leirvik og Sigve Jensen  
Vi har hatt en fin sesong med godt over 20 spillere og 4 trenere. Vi deltok i serien med 2 
jevngode 9 lag. Dette var en prøveordning for 12 åringer denne sesongen. Trenere til lag 1 
var Sigve Jensen og Anne Lene Gundersen, lag 2 Carina Leirvik og Erik Stølen. Vi trente 
felles 2 ganger i uka med bra fremmøte for de aller fleste. 
Det ble en tøff sesong med en del tap, men bra utvikling utover sesongen. Vi deltok i 
Kapercup og Lyngdal Cup. De aller fleste er med videre inn i sesongen 2019, i tillegg 
kommer det 6-9 spillere fra Borhaug med. 
To spillere ble tatt ut på kretslaget nå i høst, det var Tomas Jensen og Sindre 
Tollisen(keeper) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G11:  
Trener team: Trenere: Arnt Magnus Larsen, Hans Meberg,  
 
 
 
 
Rolf Midthassel, Geir Jakobsen, Ole Magnus Skretting  
Hjelpetrener: Alle. 
Koordinatorer: Ole Magnus 
Foreldrekontakt: Ingen (Dårlig oppmøte på foreldremøte, ingen ønske om det, Ole Magnus 
fungerer som en) 
Antall spillere: 18 
Gjennomsnitt antall pr trening: 16 (utenom kamp sesong, varierer når ene laget spiller 
kamp) 
Antall treninger pr uke: 2 
Fokusområder på trening: Utvikling av samspill ved overgangen fra 5er til 7er. Bruke mer av 
laget. Grunnleggende ferdigheter som pasninger, mottak, skudd osv. Prøver å ta med de 
som henger etter. 
Antall lag: 2 
Nivå: Veldig høyt nivå på de 6-10 beste. Vi har 5 spillere som har hospitert til G13, som 
skiller seg særdeles ut. Vi må jobbe for å fortsatt få med de svakeste. 
 



 
SERIEKAMPER 
G11 1 har ca. 50-50 tap/seiere 
G11 2 har vunnet mer enn de har tapt. 
 
CUPER 
I vinter var vi på Vigør cup ved to anledninger.  En før jul og en etter. En av de kjørte vi et 
toppet lag der turneringen var nivådelt. Da spilte vi jevnt med de beste lagene. Kanskje 
subjektivt å mene at vi var bedre. De som spilte på nivå hadde stor suksess, spilte jevnt og 
så at de måtte ta ansvar. Veldig positivt. 
Cup i Kvinesdal, blanda lag. Veldig bra cup. Lyngdals cup, 1 lag. Dessverre for få til 2. 
 
TRENINGSFREMMØTE 
Relativt bra. Stor del av gruppa er fast mye på trening. 3-4 spillere har vært lite. Mistet 2+3 
ila sesongen. 
 
POSITIVT I ÅR: 
I snitt har mange tatt nye steg. Blitt involvert i spillet. Tidligere hadde vi mye "2 mot 2" 
kamper der resten var mer eller mindre statister. 
Mange forskjellige målscorere, veldig moro. 
 
KUNNE VÆRT BEDRE: 
Holdninger på noen spillere, spesielt blant de beste. Vi jobber med det og skal holde trøkk i 
all fremtid. Litt for mange mangler grunnleggende ferdigheter. Sjef over ball. 
 

 
 
Miniputter: 
Minifotball har bra tilvekst og har lag i klassene 2008-2009-2010 og 2011. Sliter med er å få 
trenere til noen årsklasser. I 2018 har det (som i fjor) vært 1 ansvarlig for minifotball i styret. 
Det bør være 2 som har dette ansvaret i styret i 2019.  
 
Mini 6: 
Trenere: Marius Kjørkleiv og Eirik Bjerke 
Vi var 12 i 2018 -14 i 2019 
Ble to cuper i 2018 
Ikke seriespill. Tatt opp at det ikke er ønskelig med seriespill i 2019 heller.  
2 trenermøter i 2018 
Foreldrekontakt er satt: Øygunn Hansen 
 
Mini 8: 
Trenere: Martin Landsverk, Jan Arve Ytterdal, Christan Genthner 
Antall i gruppa: Nå er vi 15 stk, var 18stk i 2018 



 
Deltagelse i "cuper": Lions Cup, Byggvell Cup Kvinesdal, Fibo Cup i Lyngdal. 
 
Serie: 2 stk. Borhaug lag 
 
Trenermøter: vi har hatt tre møter oss trenere imellom  
Foreldremøter: vi har ikke har foreldremøte i 2018, men skal ha dette nå i vår 
 
Foreldrekontakter: Vi har ingen foreldrekontakt. 
 
Mini 9: 
Trenere: Merete Saue, Daniel Risbakken, Kal Johan Skråmestø 
Antall i gruppa 24 stk  
Serie spill: 5kamper i våes 5 kamper høst (3 lag) 
Cup: Montercup , Alcoacup, Lionscup 
Trenermøte: avholdt 1 stk  
Foreldremøte har vært avholdt 1 stk. Har kontakt med forelder via lukker facebook gruppe 
 
Foreldrekontakt: Anne Lise Guttormsen 
Trening: Tirsdag og Torsdag 
Annet: det er stabilt oppmøte på treningene. Vi har fått 4-5 nye fra IK Borhaug. Merete 
slutter som trener til sommeren. Det vurderes å spille i en ny serie i 2019 

 
4. Trenere 
Vi vil fremheve alle trenere i FIL for deres flotte innsats og all den tid som er nedlagt 
gjennom året som er gått. Uten dere hadde det ikke fungert. De fleste lagene har god 
dekning, men det er likevel et par lag som trenger å rekruttere flere som kan bidra. 
Noen foreldre må også rekrutteres inn til barnefotballutvalget som fungerer som en 
forlenget arm inn mot fotballstyret og også inn mot de respektive årsklassene. Målet 
med barnefotballutvalget er å styrke kontakten inn mot fotballstyret, og kunne fordele 
oppgaver i fotballen innad i utvalget. 

 
Sportsplanen er på plass, og den begynner å bli implementert av de ulike års-
klassene. 
 
Dere er KULE – DYKTIGE – DEDIKERTE 
 

 

5. Dommere  
FIL mistet sine 4 kretsdommere til IK Borhaug da de meldte overgang til juniorlaget 
deres. Dette ble en utfordring i forbindelse med dømming. Spillerne har også dette 
året vært dommere for yngre lag i klubben. På tilbakemeldingene kan det se ut som 
dette fortsatt er en suksess. 

 
 

6. Foreldre og foresatte 
Fotballstyret 2018 ønsker å takke de mange foresatte som villig bistår på 
arrangementer som vi har ansvar for å gjennomføre. Tidligere beregninger viser at 
det utføres ca. 12.000 dugnadstimer i året for fotballen alene. Styret i fotballgruppa 
anser det som svært viktig å stimulere til økt dugnadslyst blant foreldre og foresatte, 



blant annet mener vi at de gode treningsfasiliteter er en viktig motivasjon for videre 
dugnadsinnsats 
 
Farsund IL ønsker å gi barn og unge idrett i en trygg ramme, og på den måten 
fungere som forebyggende barne- og ungdomsarbeid. For å lykkes med dette må alle 
medlemmer og foresatte bidra – alle på sin måte. Husk at det er ditt barn det gjelder! 
Spør oss gjerne om hvordan du kan hjelpe oss til å bli bedre! Vi trenger alt fra 
styremedlemmer til trenere og dugnadshjelp 

 

7. Utdanning og kurs  
FIL oppfordrer både trenere og ledere til å ta kurs primært i regi av NFF Agder. Dette 
er en nøkkelaktivitet for å oppnå den kvaliteten på treninger og ledelse vi ønsker å 
tilby våre medlemmer. 
 
I 2018 har vi avholdt i samarbeid med IK Borhaug:  
Lederkurs 1 –     10 deltakere  
Barnefotballkvelden -    15 deltakere  
Leder har deltatt på:    NFF Fagsamling i Kristiansand  

  
 

8. Fokus for 2019 
Fokus for 2019 vil bli å sørge for at alle som spiller fotball – både spillere, trenere og 
ledere har godt grunnlag for trivsel. I tillegg ønsker vi å fremme muligheten for at alle 
skal få utviklet seg på sine premisser: Arbeide med praktiske implikasjoner i forhold 
til Kvalitetsklubb – trekke det inn i barnefotballen også.  
 
Sportsplanen må bli enda mer innlemmet i det arbeidet vi gjør. 
 
Alle som ønsker skal få et tilbud om trener/ lederkurs, enten internt eller eksternt. 
Avholde trenerforum for å kunne dele erfaringer, lære bygge nettverk osv. 
Utvikle Barnefotballutvalget og styrke oppfølgingen av barnefotballen med å fordele 
arbeidsoppgavene innenfor barnefotballen på flere. 
 
Blir spennende å se arbeidet med samarbeidsklubbene – en klubb i hele kommunen.  
 
Vi vil ha fortsatt fokus på å rekruttere både spillere og ledere, spesielt på jentesiden. 
Vi skal bygge videre på den gode Fair Play kulturen. 

 
Fotballgruppa 2018 

 
 
 

Ole Fuglestad    Britt K Hagen     Erik Rosåsen 
 
 
 

Ove Tønnessen        Karl Johan Skråmestø                Jan-Eric Hole 
 
 
 

Hege F. Ludviksen  



 

Håndballgruppens rapport for 2018. 
  
Håndballgruppa har bestått av: 

Leder:              Nina Lundegaard Gabrielsen 
Nestleder:   Linn Terese Tjøtta 
Sekretær:    Kirsti Degerud Bergheim 
Styremedlem:   Marian Skråmestø Brandel 
Styremedlem:   Marie Torkildsen 
Styremedlem:   Nancy Smesland Ringdal 
Dommerkontakt og  
material forvalter:  Espen Frydeblad Tønnessen 

 
I tillegg har daglig leder, Hans Kristian Eilertsen deltatt på de fleste gruppemøtene. 
Det har vært avholdt totalt 9 møter. 
 
Farsund IL hadde i 2018 totalt 292 spillere, trenere, dommere og tillitsvalgte i håndball, det 
er en liten økning fra 2017. Av disse var 44 gutter/menn og 248 jenter/kvinner. 
Det er 28 trenere i sving, som alle gjør en fantastisk jobb! Vi har 8 dommere som er aktive, 
noen mer enn andre. 
 
Det er veldig mye positivt å si om håndballen i klubben, veldig godt oppmøte på treninger. 
Flere lag har markert seg i seriene sine også. 
    Årets spiller   Innsatspokalen 
 J12-1   Andrea B Thorkildsen Elida Tønnessen 
 J12-2   Kine Bergheim  Frøya Ringdal 
 J13   Frida Lundegaard  Hanne Gabrielsen 
 J14-1   Victoria Vatland  Vilde Omdal 
 J14-2   Borka Bastesen  Borka Bastesen 
 Damer B  Sissel I Torsøe  Mathilde Abrahamsen 
 Damer A  Emma Salvesen  Andrea Litland   
 Herrer   Joachim Andreassen 
 
 
 
________________  _________________  ________________ 
Nina L Gabrielsen   Linn Therese Tjøtta   Espen Tønnessen 
 
 
________________  _________________  ________________ 
Kirsti D Bergheim   Marian S Brandel   Marie Torkildsen 
 
_ 
_______________ 
Nancy S Ringdal 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Oppsummering fra trenerne på de respektive lagene: 

 
J/G 2016 
J/G 6 har vært en fin gjeng på 8-9 spillere denne 
sesongen. Vi er veldig imponert over stabilt og 
bra oppmøte på treningene! De var på to 
håndballturneringer før jul, og har vært på en 
turnering nå på nyåret. Det har blitt mange mål, 
stort sett seier og mye spilleglede. De har blitt 
veldig flinke på kort tid. Medaljer har vært veldig 
stas å få etter hver turnering. De har en 
turnering som gjenstår denne sesongen.  
 
Vi håper de blir enda flere spillere fremover og i 
ny sesong som kommer. 
 
Trenere: Silje V Risbakken og Desiree Raastad 
 

 

J/G 2011 
I år har vi vært 12 spillere fordelt på 8 jenter og 4 gutter. Vi har fått noen nye spillere siden 
fjoråret, samt at noen har sluttet. Oppmøtet har stort sett vært bra gjennom sesongen. Det 
er moro å se utviklingen fra foregående år, og det har vært en flott og aktiv gjeng! 
 
Vi har også i år hatt treninger på tirsdager og delt hall sammen med 2010-spillerne, fra 
16.15-17.15. Det har ført til at vi har samarbeidet om enkelte økter, bl.a. stasjonstreninger, 
samt hatt felles juleavslutning i fullt klubbhus med pizza og brus. Dette har vært en fin måte 
å bli kjent med hverandre på, på tvers av årskullene. 
 

Denne sesongen har vi også deltatt på 4 
minihåndballturneringer, i tillegg til at vi satser på å rekke 
en egen turnering for guttene i slutten av mars. Før jul var 
vi i Lindesneshallen og i Listahallen, mens på nyåret har 
vi besøkt Kvinesdal og Mandal. 
På turneringene har vi spilt 
med blanda lag og prøvd å 
melde på antall lag sånn at det 
har blitt så mye spilletid som 
mulig. Det har vært stor stas 
med turneringene, og 
innsatsen har vært upåklagelig, 
både på banen og i kiosk kø:) 
Som nevnt er planen også å 
være med på gutteturnering for 

første gang. Denne skal foregå i Kristiansand, noe guttene gleder 
seg veldig til.  
 
Alt i alt har det vært en trivelig sesong! 
 
Trenere: Camilla og Rune Nilsen             



 
J/G 2010 
19 flotte 8-årsspillere, 3 gutter og 16 jenter. To fra Vanse og resten fra Farsund. Det er en 
treningsvillig gjeng, og vi ligger på 17-19 på hver trening. Det er imponerende! Kampene/ 
turneringene er kjempegøy, og de er veldig ivrige. Spiller godt og vinner det meste vil jeg si. (Uten at 
det er et stort fokus for oss – viktigst å ha det gøy ) 
  
Vi har noen treninger sammen med J/G 7. Da har vi stasjoner med ulike aktiviteter. Har også hatt en 
liten turnering sammen i treningstiden, der vi spilte kamper mot hverandre. 
  
Vi har alltid juleavslutning med lek, kos og mat. I tillegg avslutter vi sesongen med grilling i 

Alcoaparken. Da er foresatte med, og vi har 
konkurranser, voksne mot barna. 
 
Trenere: Eirin Buch og Asta Ore 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J/G 2009 
Vi er en stadig voksende gjeng bestående av (ca.) 23 jenter, 1 gutt og 3 trenere. I tillegg har vi 
denne sesongen hatt en foreldrekontakt som har tatt mye av «kontor»-jobben i fht. påmelding til 
turneringer. Fra trenersida har dette fungert kjempebra! Vi opplever nok at ikke alle foreldre er på 
facebook og erfarer med det at disse som i   ikke har norsk som morsmål, blir vanskelige/ 
tidkrevende å nå. Vi har reist på en del bortekamper og ser at foreldre fremdeles følger og tar 
ansvar for sine barn. Lurer på når dere andre har begynt å organisere felles transport? Eller fungere 

foreldresamarbeidet fint.  
 
Vi har tre lag med i aktivitetsserien, og 
det variere om vi har nok spillere eller 
om vi har vel mange innbyttere. 
Spillerne er vanligvis veldig ivrige på 
kamp og de gleder seg til å spille på 
stor bane om et år.  
 
Vi som trenere hadde nok hatt nytte av 
en enkel måte å finne ut av hva som 
endrer seg fra den ene aldersgruppen 
til den andre.  
 
Barna begynner å bli mer fysiske i 
spillet sitt, både i forsvar og angrep. Vi 
trenere jubler for denne utviklingen, 

men erfare at dommerne ikke nødvendigvis henger med. Mange er fryktelig redde for å bruke fløyta 
og det resulterer faktisk i stor forvirring på banen. Vi har selvfølgelig forståelse for at disse unge 
jentene er helt nye og vi oppfører oss fint på sidelinja. Men vi ønsker at disse får oppføling og 
tilbakemelding av den dommeransvarlig når der er i aksjon og at det settes litt fokus på dette.  
  
Vi har ikke hatt fellesaktiviteter utenom treningstidene, men vi har tradisjon for å ha en avslutning til 
sommer og jul med varer fra pizzabakeren og litt kos.  
  



For tiden jobber med kast og mottak, finte og gjennombrudd, hoppskudd, konsentrasjon, forsvar, 
regler, litt styrke, lek og bruk av hele kroppen.  
  
Trenere: Jarl Reinertsen, Linn Berstad og Ingrid B Gabrielsen 
 
 
J/G 2008 
 
?? 
 

 
J/G 2007 
 
I denne sesongen har vi trent 2 ganger i uka.  
Vi startet med 19 spillere, og etterhvert ble vi 16 stabile spillere som alle sammen er gode til å møte 
opp på treningene. De er en positiv gjeng som er villig til å trene og lære nye ting😊 vi har i år delt 
bane med IKB og kjørt flere treninger sammen, så vi får brukt hele banen til forskjellige øvelser. 
I år har vært å prøve seg på mange av plasseringer på banen, jentene har funnet sine favoritt 
plasser, men ikke alltid vi trenere er enige med dem at det er den beste plassering, men det handler 
også om at de skal trives😊 
 
De har syntes det har vært gøy å spille kamp, å være sammen i flere timer med å spille håndball og 
gå i kiosken.  
De gleder seg nå veldig til neste sesong til å spille i serier og er veldig opptatt av dette. 
Det har vært er gøy år sammen med disse positive og flotte jentene!!😊 
 
Trenere: Helene Karin Refvik Gjerme og Inger Marie Herland 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



J/G 2006 
 
Året som J 12 spillere har vært en stor overgang. Nå er det serie, tabell og 
poeng. Alt ble plutselig veldig mye mer seriøst. Jentene synes bare dette er 
gøy! Det er veldig bra oppmøte på treningene og kampene   
 
Vi er en gjeng på 22 jenter, og er to lag i øvet serien. Vi rullerer på spillerne 
hele tiden, så vi fungerer som ett lag! Vi har ligget stort sett på midten av 
tabellen med begge lagene gjennom hele sesongen. 
 
Vi skal være med på Quartcup og kapercup, ellers pleier vi å ha noen sosiale 
greier når det blir varmere i været. 
 
 

Trenere: Karin Bjørnestad, Morten Skog, Steffen Malmo og Nina L Gabrielsen  
 

 
J 2005 
Jente 13 består av 18 spillere. Jentene er delt inn i to lag. Et lag i den lokale B-serien og et i A-
serien. Før jul kvalifiserte laget i A-serien seg til en ny A-serien som består av de åtte beste lagene i 
Vest- og Aust- Agder. De fleste jentene har spilt på begge lag, bortsett fra fire-fem jenter som kun 
ønsker å spille i B-serien. 
 
Pr. i dag ligger laget i A-serien midt på tabellen. De har fortsatt seks kamper igjen før sesongen er 

over. Laget i B-serien har kun tapt en kamp og leder 
serien. De har to kamper igjen før sesongslutt. 
Vi trener tre ganger i uka. Etter den ene treningen har vi 
en felles styrketrening der alle deltar. Denne treningen 
blir ledet av Øystein Mikaelsen. I tillegg deltar ca. 
halvparten av jentene på en frivillig styrketrening i forkant 
av en trening i uka. Styrketrening er ekstremt viktig i 
håndball, og vi kan se at spillerne har hatt stort utbytte av 
det. Jentene er stort sett gode til å komme på trening. De 
er en positiv gjeng med stort potensiale. Noen spillere har 
vært innom laget til J14 og to har spilt flere kamper for 
dem denne sesongen. 
 

Tre jenter deltar på sonetrening. Nivået i sone 3 er ikke så høyt, og vi skulle ønske at kvaliteten på 
disse treningene hadde vært litt bedre. På sikt bør nok noen av jentene heller delta på sonetrening i 
Kristiansand. 
 
I august deltok vi i Dyreparken cup. Det er en fin start på sesongen både sosialt og sportslig. 
Framover har vi fokus på å avslutte sesongen godt.  
Vi skal ellers delta i Quartcup i slutten av april og Kapercup i juni. 
 
Trenere: Kari B Thorkildsen og Linda Vågsvoll 
 

J 2004 
 
De er 9 J14-spillere, og er pliktoppfyllende jenter. De er på alle treninger, så sant de ikke er syke.  
De er en flott og sammensveiset gjeng, som også finner på ting sammen på «privaten».  
Vi har lånt spillere fra J13, da mest Alma og Frøya, og føler vel at de har blitt en del av laget. Siste 
helga nå i mars skal alle mann alle på overnatting i Kristiansand, og da blir Alma og Frøya også 
med. Det gleder vi oss masse til.  
 
Vi prøvde oss i serie A denne sesongen, og det er egentlig alle fornøyd med, selv om vi har kun en 
seier så langt. Vi visste det ville bli tøft, men har sett på det som en stor utfordring. Fra å tape med 
20++ mål mot de beste lagene, så har vi gått til å spille jevnt og kun tape med 5-6 mål. Så 



utviklingen har vært formidabel. Jentene vil fortsette i samme serie, og ser selv nå at de kan klare 
dette fint.  
 
Trenere: Merete Drange, Irene Østtorp, Hege V Hagen og Helge Bjørnestad 
 
J 2003 
Status frem til dags dato 15/3-19, så har jentene vunnet Breddeserien når 2 kamper 
gjenstår  og 1 laget ligger på 4 plass i Regionserien avd B med 2 kamper igjen å spille, 
og med seier i de to siste kampene så kan vi ta 2 plassen. 1 laget var kvalifisert for spill i 
Regionserien avd A etter at vi fikk delt 3 plass før Jul, men med litt skader og jenter som var 
tvilsomme med å være med etter Jul pga arbeid i helger, så søkte jeg Regionen om å få 
spille i B Avdelingen med de problemene vi hadde. I Regionserien så spiller lag fra 
Stavanger i Vest til Sørfjell i øst, så vi har hatt mange tøffe og gøye kamper mot mange 
gode lag. Dette er en serie som er meget tøff og d er kun de beste lagene i fylkene som får 
lov til å være med å spille i denne serien, så jentene har gjort en meget god innsats og spilt 
mange fantastiske kamper, er ikke i tvil om at her har vi et meget godt lag som banker på 
døren mot damelaget og kan få oss tilbake til 3 divisjon der vi burde høre hjemme, så håper 
virkelig at klubben ser sitt snitt i denne gjengen og er villige til å satse på de slik at vi kan 
komme oss opp i løpet av et par år og kanskje fylle hallen med mennesker som vil se god å 
gøy håndball igjen. 
 
Vi har trent 3 ganger i uken siden 1 uka i August og med et meget godt treningsfremmøte 
frem til dags dato. Har 16 jenter som er på trening og som er med å spiller på lagene. For å 
få kabalen til å gå opp med 2 lag så har spillere fra 1 laget vært med å hjulpet til med å 
spille slik at vi kan stille lag til kampene. 
 
Vi hadde en meget vellykket trenings leir i Hjørring i August i fjor sammen med j 14, fra 
fredag til mandag, der hadde vi 2 treninger daglig, samt mye sosialt.  
  
Trener: Arne Tangvald Olsen 
 
Damer B 
Spilte oss til en plass midt på tabellen i fjerde divisjon sesongen 2017/18 var godt fornøyde 
med det. Manglet noen spillere grunnet skade og fødselspermisjon men det løste seg greit 
da det kom inn nye som ville være med å ha det gøy. Har også et par faste superreserver 
som hjelper oss når det trengs. Meget god stemning på treningene og i kamp.  
Innsatspokalen gikk til Solveig Mathilde Abrahamsen som gir alt alltid. Årets spiller ble 
Sissel Isaksen Torsøe. Sesongen 2018/19 ble det 5.divisjon på oss da a-laget rykket ned 
fra 3.div. til 4.div.  Noen spillere tok turen opp på a laget og vi fikk tilbake gamle spillere 
samt noen helt nye. Er en stamme på 10-12 spillere og noen superreserver denne 
sesongen og. Starten på sesongen var strålende og har egentlig bare fortsatt slik. Vi har til 
gode å tape en kamp, men nervene er like fullt til stede foran hver eneste kamp, hvert fall 
hos enkelte.  
 
Koser oss fortsatt veldig på treningene og ikke minst på kampene. Vi finner og på sosiale 
ting utenfor håndballbanen.  
Alt i alt er vi meget fornøyde med det sosial og det sportslige.  
 



 
 
«Oppmann»: Sissel I Torsøe 
   
Damer A 
A-laget spiller i år i 4. divisjon. Vi er en blanding av spillere fra fjorårets b-lag, fjorårets a-lag, noen 
tidligere spillere som har begynt igjen og noen som har kommet fra andre klubber. Vi har hatt litt 
utskifting underveis pga. skader, studier, reiser ol, men har jevnt over vært en god og solid gjeng på 
treninger og kamper.  
 
Vi har hatt fokus på at håndballen skal være gøy og sosial, og at vi ikke skal være for opphengt i 
resultater, da vi har vært et «nytt» lag som skal bli samspilt og bli kjent både på og utenfor banen. Vi 
har hatt flere sosiale kvelder utenfor banen, noe som har styrket det sosiale i gruppa. Ut i fra 
resultatene så langt ser det ut til at vi vil havne midt på tabellen etter våre tre siste kamper og det er 
vi fornøyd med ut i fra årets ambisjoner.  
 
Trenere: Julie G Larsen, Kjell Larsen og Sten Litland 
 



 
 

Volleyballgruppens rapport for 2018 
 

Gruppen har bestått av: 
Leder     : Lill Hege Hals 
Nestleder    : Dag Roaldkvam 
Sekretær    : Lill Hege Hals 
Medlem - Minivolleyballen  : Erik Grindheim (gikk ut av gruppen des.18) 
Medlem    : Ole Johnny Andreassen 
Medlem    : Arild Løvendahl 
Materiell    : Henry Vigmostad 
Daglig leder har deltatt på møtene  
Rep. i SydVest regionen  : Ole Johnny Andreassen 

 
 

Oppsummering 
 
1.divisjon Herrer 
 
Herrelaget havnet på en 6.plass i sin første sesong i 1.divisjon, og det ble satset videre i 
samme divisjon. Høsten 2018 startet med to Tromsøturer i løpet av en måned. Den første 
turen var for å spille ranking turnering. Her ble det en 6.plass for herrelaget etter å ha 
vunnet kun én kamp.  
 
2018/2019-sesongens første seriekamper i Tromsø er med på å ødelegge sesongen for 
herrene da de taper begge oppgjørene mot TSI. For å ha mulighet til å nå en 2.plass i 
avdelingen, så var kampene mot TSI nødvendig å vinne. Men målsetningen er fremdeles å 
ikke bli dårligere enn fjorårets sesong i 1.divisjon.  
 
I cupen avanserte herrelaget til kvartfinalen hvor eliteserielaget Randaberg ble motstandere. 
Moro å få prøve seg mot et lag fra eliteserien! 
 

 Oddvin Pedersen i blokk mot Randaberg. 
 
 
Trenerteamet har bestått av Rune Gabrielsen og Tom Harald Mossmann. I løpet av 2018 
har laget mistet Nils E. Numme (lagt opp), Sindre Spinnangr (lagt opp) og Eirik Undheim 
(Forsvaret). Det har gitt muligheter for U19-spillerne Isak S. Sirnes og Sverre Sandnes til å 
prøve seg.  
 



 
1.divisjonslaget sesongen 2018/2019 
Bak fra venstre: Erik Reinertsen, Johan Tveit, Erlend Olsvik, Oddvin Pedersen, Tom Harald 
Mossmann og Isak S. Sirnes. 
Foran fra venstre: Adrian Tollisen, Cato Vik, Eirik Undheim, Sverre Sandnes og Jakob S. 
Lorentzen. 
Goran Peselj, Sindre Spinnangr og Rune Gabrielsen var ikke med på bildet. 
 
2./3. divisjon Herrer 
 
Dette laget spilte vårhalvåret i 3.divisjon hvor de havnet på en 3.plass. Det ble bestemt å 
søke laget opp en divisjon for å øke intensiteten på kampene for å få nivået litt nærmere 
1.divisjon. Fra høsten 2018 har laget derfor spilt i 2.divisjon. Dette herrelaget har bestått av 
12 unge gutter. Noen av spillerne har også vært med på 1.divisjonslaget. Laget har reist 
rundt i Agder og Rogaland og spilt 3 av 4 ranking turneringer. To av disse turneringene har 
krasjet med 1.divisjon, og laget har dermed ikke kunne stille fullt mannskap, samt vært uten 
trenere.  
 
2.divisjonslaget har også spilt en enkel serie mot lagene i Agder. Da sesongen ikke er over 
så er det for tidlig å si noe om hvordan det ender her. Gutta har tatt store steg, men variere 
veldig i prestasjonene, fra å vinne mot de beste til å rote seg bort mot lag vi bør slå.  
 
Rune Gabrielsen trener herrelaget i 2.divisjon. 
 
U15/U17 
 
Disse spillerne har hatt treninger på tirsdager og torsdager. Vårhalvåret ble de trent av Cato 
Vik og Adrian Tollisen. Det har vært felles treninger for guttene og jentene. Høsten 2018 
overtok Jakob Lorentzen, Sverre Sandnes og Hanne Lovise treneransvaret. Det har vært en 
liten økning i antall spillere utover høsten. Høsten 2018 deltok gjengen på gallaturneringen i 
Farsund med et mixlag på GU17.  Laget møtte sterk motstand, men tok med seg god 
erfaring videre.   
 
 



Minivolleyball 
 

 
 
Vårhalvåret 2018 var det få minivolleyballspillere igjen da de fleste hadde rykket opp på U-
15. Treningene for minivolleyballen ble derfor stort sett slått sammen med U-15 treningene 
på torsdager.  
 
Høsten 2018 startet vi opp med minivolleyball for 1. og 2.klassinger i gymsalen på Farsund 
barneskole. Her har det blitt satt opp «longnett» så det blir 3 baner å spille på. Det har etter 
hvert blitt med noen 3. og 4. klassinger, så på det meste har vi vært 18 stk! En kjempefin og 
aktiv gjeng! Høsthalvåret var minivolleyballspillerne med på 3 turneringer; Vestcup i 
september, gallaturnering i Farsund og en turnering i Kristiansand før jul. På turneringene 
stilte vi med 2-4 lag hver gang. Spillerne har hatt en kjempefin utvikling i løpet av dette 
første halvåret. Trenere har vært Nils E. Numme, Henriette Tjørn og Monica T. Rullestad. 
Ivrige foreldre har også bistått med god hjelp på kamper og treninger! 
 
 
NM U19 
FIL stilte med et guttelag i U19 NM. Mesterskapet startet med et rufsete gruppespill, og 
laget havnet i B-sluttspillet. Der leverte de varene med en kjempekamp mot et av 
storlagene, Molde. I finalen i B-sluttspillet mot Førde stemte ikke ting helt, og laget endte 
dermed på en 10.plass. Med på laget i NM var Johan Tveit, Oddvin Pedersen, Isak S. 
Sirnes, Sverre Sandnes, Joakim Kleveland, Emil Sirnes, Benjamin Turner, Kristian Fredbo 
og Morten Brådland. Rune Gabrielsen var med som trener for guttene.  
 
Ved utgangen av 2018 var det registrert 59 spillere, blant dem 23 jenter og 36 gutter. I 
tallene for volleyball ligger 16 spillere i klassen minivolleyball (6-12 år). Det har vært en 
nedgang i spillere siden vi har mistet spillere fra flyktningmottaket som ble lagt ned. 
Mosjonsgruppen med damer var med i vårhalvåret, men ble for få til å fortsette treninger 
utover høsten.  
 
 
 
 
 



Møter 
 
Gruppemøter 
Det er avholdt 9 gruppemøter i 2018. 
 
 
Arrangementer 
 
Ranking turnering 
3. og 4. mars arrangerte FIL Ranking turnering 4 for 2. divisjon i den nyopprettede kretsen 
Sydvest. 16 lag deltok. 
 
Gallaturnering Agder / Rogaland høst 2018 
Lørdag 10.og søndag 11.nov arrangerte vi Gallaturnering i Alcoa- og Listahallen med totalt 
136 kamper. Følgende deltakelse fra FIL:  

 1 mix lag på GU17 
 1 GU19 
 15 minivolleyballspillere. 

 

 
FILs 15 minivolleyballspillere som var i aksjon under gallaturneringen har fått medalje.  
 
 
Kvartfinale i cupen 
FIL arrangerte kvartfinale i cupen i Alcoaparken hvor FILs 1.divisjonslag møtte Randaberg 
som til daglig spiller i eliteserien. Her ble det 3-0 tap for FIL. Det var likevel mye godt spill fra 
FIL og kampen er nok et av høydepunktene i 2018. Randaberg tok seg for øvrig helt til årets 
cupfinale.  
 
 
Sandvolleyball 
På grunn av bygging av ny barnehage har vi i løpet av 2018 mistet en av 
sandvolleyballbanene i Alcoa Miljøpark. Det arbeides fremdeles med å komme fram til et 
godt alternativ.  
 

 



Juleavslutning 
Det ble avholdt en intern juleturnering med spillere fra U15 til herrelagspillere avslutning før 
jul, med påfølgende servering av pizza og drikke. Et populært tiltak som burde videreføres.  
 
Romjulsturnering 
Med kun tre påmeldte lag ble det ikke romjulsturnering i 2018. 
 
Regionstyret 
FIL har hatt en representant i regionstyret for den nye region Sydvest. Året har vært 
interessant i den forstand at vi er i en brytningstid med total omlegging av struktur i 
volleyballens regionsnivå. Etter at den nye regionen var opprettet så bar det til Fornebu på 
forbundstinget. Her kan det bemerkes at vi fikk kjempet fram en bedre representasjon for 
region Sydvest i forbundsstyret. Ny organisering på Ullevål er besluttet i 2018, og i 2019 vil 
vi måtte forholde oss til utfordringene med å bemanne et nytt regionstyre, samt de utvalg 
som blir etablert. Her bør FIL søke å få inn personer. Ole Johnny Andreassen har vært FILs 
representant, men hans tid i regionstyret vil være over våren 2019. 
 
Vestcup 2018: 
Årets Vestcup i Stavanger ble nummer 32 i rekken for FIL. Vi deltok i september 2018 med 
følgende: 
 

 2 herrelag (1. og 2.divisjon – stilte i samme gruppe i Vestcup) 
 7 spillere fra Minivolleyball 

 
1.divisjonslaget kom seg helt til finalen uten å tape, men i finalen ble det tap for TIF Viking. 
2.divisjonslaget vant den siste kampen mot TVN 2 og havnet på 11.plass av 12 lag. For de 
6-7 år gamle minivolleyballspillerne ble kampene på Vestcup deres aller første. En fin 
opplevelse! 
 
 
 
 
 
_______________   ______________   _________________ 
Lill Hege Hals   Arild Løvendal   Ole Johnny Andreassen 
 
 
 
_______________   ______________ 
Dag Roaldkvam   Henry Vigmostad 

 
 
 



Årsrapport Venner i aktivitet, VIA 
 
Det er en glede for oss trenere i VIA og kunne fortelle om nok et flott og lærerikt trenings år. 
Vi har fått nye medlemmer, og fått til et godt samarbeid mellom kommunen og VIA-gruppa, 
og har stor støtte fra idrettslaget i jobben vi gjør. Vi trener fremdeles hver tirsdag fra klokken 
1630-1730 i Listahallen. 
 
Civitan gruppa Åsa skulle i 2018 legge ned sin virksomhet. I den forbindelse var VIA så 
heldige å få en pengegave på 10.000,- kroner. Sissel, Ida og Linda var sammen med flere 
andre som fikk gaver fra de, til mat og drikke og en hyggelig overrekkelse. Vi satte utrolig 
stor pris på at de hadde tenkt på oss, og de mener vi har satt i gang et viktig 
lavterskeltilbud, som gleder mange.  
 
Vi har også vært så heldige å få en annen støtte til laget vårt, en pengegave på 5000,- 
kroner som vi vant på Amfi, Amfelia & Oskar-prisen. Dette er en pris som stemmes fram av 
alle som har lyst å stemme på et lag eller en forening, og vi tok seieren! Det var veldig 
hyggelig og være en av de som ble stemt fram, det viser oss at mange setter pris på hvem 
vi er og hva vi gjør! En del av medlemmene og trenerne var nede på Amfi og tok imot 
prisen, noe som var stor stas både for medlemmer og trenere. 
 
Pengegavene har ikke blitt brukt opp ennå, men vi har hatt et samarbeid med ergoterapeut 
for å se om vi kan skaffe oss nyttige hjelpemidler eller utstyr som kan brukes i trening. Vi 
har kjøpt inn noen småting, og jobber med å anskaffe oss mer egnet utstyr, spes. med 
tanke på rullestolbrukere. 
 
VIA trenerne har også vært så heldige å vært på kurs med Marianne Fredbo. Kurset er i regi 
av Norges Idrettsforbund og heter: TILRETTELEGGING AV IDRETT OG FYSISK 
AKTIVITET FOR BARN OG UNGE MED SPESIELLE BEHOV. Hun viste oss nyttige tips, 
aktiviteter vi kan gjennomføre, ting vi bør tenke på, m.m. Veldig nyttig og lærerikt kurs.  
 
Vi har hatt stor suksess med alle «med trenere», de som følger «sine» på trening. Vi har fått 
til et godt samarbeid, leken og aktiviteten går mye bedre med masse tilrettelegging, så vi er 
veldig glade for at alle stiller positivt hver tirsdag. 
 
Vi har hatt mye variert trening, alt fra ballspill, styrketrening, svømming, utetrening, tur m.m. 
Vi stortrives sammen med den flotte gjengen vi har blitt, og har enda plass til flere! I tillegg 
har vi fått med oss to ungdomsskoleelever inn i gruppa som «med trenere», Tore og Ine. De 
er med fordi de har valgfaget «innsats for andre», og de gjør og en fantastisk jobb, og sier 
de trives godt med å være sammen med oss.  
 
________________ ________________ _____________________ 
Ida Elle   Sissel Østensen  Linda Andreassen 



Årsregnskap 2018 
 
 
 

 Resultat  Resultat 

 2018  2017 

 INN UT  INN UT 

 160 627  233 031 

 4 254 544 4 093 917  4 610 993 4 377 962 

Sponsor 1 155 632 200 700  907 612 260 180 

Kontingeter 450 003 31 831  624 270 40 618 

Off tilskudd 545 837 0  567 046 0 

Loddsalg 471 662 76 247  414 544 74 651 

Kiosk 379 511 197 987  362 375 182 147 

Dugnad 221 045 38 315  224 590 12 361 

Skole/turnering 957 691 925 535  1 100 783 1 055 636 

Serien 72 524 844 041  112 088 713 819 

Sportsutstyr 0 233 135  3 080 301 342 

Leie utgifter 0 0  0 0 

Annet 320 124 813  293 483 186 086 

Lønn til ansatte 0 732 466  0 717 160 
Andre oppgplikt 
trenere 0 0  0 0 

Avskrivning 0 109 157  0 109 157 

Klubbhuset -2 463 18 946  0 14 618 

Kostnader 0 515 721  -198 652 164 

Tap og legnende 0 0  0 0 

Renter / Avdrag 2 782 45 023  1 320 58 023 
  
 



 
 

Hederstegn etter 10 år i valgte verv for Farsund Idrettslag:  
 FILs gullmerke 
 Bildet trykk  
 Blomst 

 
Anita Elle, bueskyttergruppen: 

2009 Første gang valg inn i gruppen, har siden da vært med i 
gruppen, både som trener og de siste årene som nestleder, 10år 

 
Alf Erik Martinsen, fotballgruppen, hovedstyret og valgkomiteen: 
 2000 valgt inn i fotballgruppen fram til 2004, 4år 
 2006 valgt inn som leder av hovedstyret fram til 2010, 4år 

 2012 valgt inn i valgkomiteen, sitter fremdeles i komiteen, 7år 
 
 

Arne Marthinsen, fotballgruppen: 
2000 valgt inn i fotballgruppen fram til 2008, mange av årene 
som leder, 8år  
2013 valgt inn for Farsund IL i kretsstyret som n. leder 
2015 valgt som leder i NFF Agder, sitter fremdeles som leder i 
kretsstyret, 6år 

 
 


