
NORDNES IDRETTSLAG 
 

ÅRSRAPPORT BARNE & UNGDOMS AVDELING FOTBALL 
 

SESONGEN 2017 
 
I 2017 har NIL Barne avd. hatt påmeldte lag for årsklassene G2002 til G2010 samt jentelag                
for J2004/2005, J2007 og J2009. 
 
For Junior har vi hatt samarbeid med Djerv for gutter G2000 & G1999. 
 
Barne avd. Fotball har hatt 122 medlemmer i 2017. 31 jenter og 91 gutter. 
 
Alle lag har deltatt i cuper gjennom hele året. 
 
Det er blitt avholdt 5 styremøter og 1 møte med trenere/ lagledere. 
 
Barne & Ungdomsavdeling Styre:  

  

Leder: Morten Dahl Sebjørnsen 

  

Styremedlemmer: Håvard Grov – 2006 

 Merethe Fosse – 2007 

 Geir Romslo - 2006 

 

Irene Margrethe Moe- 
2009 
Harald Engesæth - 2008 
Maria Vea Lund - 2009 

  

  
 
Sesongen 2016: 
Ungdoms avd: 
 
Junior: 
Har i år blitt trent av trenere fra Djerv. 
BU Styret har hatt liten oppfølging av dette laget. Spillere fra Nordnes som fremdeles er               
med, har hatt tilbud om treninger og kamper med A-laget til Nordnes. Nordnes betaler 50%               
av trenerutgiftene. Det er 5-6 Nordnesgutter som spiller på Djerv/Nordnes Jr. 
 
G2002: 
Ole Marius Otterlei og Eirik Tomren har ledet dette laget. Det har vært varierende oppmøte               
på trening, og laget har, spesielt i vårsesongen vært sårbare med tanke på antall spillere.               
Dessverre ønsket trenerne nye utfordringer etter sesongslutt, og til tross for forsøk på å              
drive laget videre, ble dette laget lagt ned før sesongstart i 2018 pga for få spillere.  
 
BU styret bevilget penger og ressurser til gruppen, men Idrettslaget er ikke i posisjon til å                
trekke spillere til klubben slik det drives per nå.  



 
 
Fra beretningene 2015 & 2016: 
«Det er avholdt møter med Djerv ang samarbeid mellom klubbene og dette formaliseres             
skriftlig nå i løpet av vinter 2015» 
Dette er ennå ikke på plass tross gjentatte møter og forsøk på å få dette på plass. Det viser                   
seg vanskelig å formalisere noe med Djerv.  
Dette har vært et tema også i 2017, hvor vi har snakket med Djerv ved flere anledninger. Det                  
er vanskelig å formalisere. 
 
 
Sesongen 2018: 
Juniorlag er påmeldt som samarbeidslag og vil ha et 11 er lag og et 7 er lag i serien. 
 
G2002 er dessverre lagt ned og det har blitt jobbet godt med andre alternativer for de som                 
ønsker å spille fotball videre. Håvard Trønnes har virkelig stått på for å redde dette laget i                 
høst og vinter, og etter at nedleggelse var et faktum også bidratt til å holde flest mulig av                  
guttene i samme klubb. En del har gått til Nymark. 
 
Vi har også mistet J2004/2005 lagene foran årets sesong. Her er det samme problematikk -               
ikke nok spillere til å stille lag, og det er meldt kollektiv overgang til Sandviken. 
 
Oppsummering fra trener/lagleder: Vi synes som trenere dette er litt "rart", men tenker at det er                
det beste for jentene på lang sikt. De kommer til en klubb som satser på jenter både som spillere men                    
videre også som trenere. Det er positivt at de kjenner mange der ute, noe som jeg opplevde på                  
treningen med de også. Trenerne tenker at om vi kommer med 7-8 spiller melder de på to 11'er lag til                    
sesongen. 
  
Det er påmeldt 6 guttelag og 2 jentelag for sesongen 2018 i barne avd. 
 
NIL Cup: 
Økonomisk resultat ble 36 258,- for klubben. Dette er betraktelig mindre enn foregående år.              
Grunnen til dette er innføringen av serieturnering i regi av HFK, hvor disse kom i konflikt med                 
datoer for årets cup. Dette gjorde det vanskelig å samle nok lag, spesielt i de yngre                
årsklassene. I tillegg var den første lørdagen lagt på samme dato som Tour De Nordnes, som                
gjorde at den første dagen ble avsluttet kl 15 i stedet for 19 som tidligere år. I og med at                    
serieturnering skal videreføres også til neste år, må vi være tidlig ute med invitasjoner,              
booke bane og Krutthuset. Neste års cup blir 8-9 og 15- 16. september. 
 
Loddsalget: 
Det ble i år bestemt at vi går vekk i fra å selge loddbøker før jul, og prøvde i stedet å selge                      
skrapekalendere levert av NFF. Vi var sent ute med bestillingen denne gangen, og det er noe                
som må planlegges bedre i kommende år. Det ble bestemt at alle registrerte medlemmer              
skulle selge 3 kalendere hver á kr 100,-. Lagledere fikk utlevert kalendere og fikk ansvaret for                
å samle inn 300,- fra hver spiller i forkant av utdeling. Dette var en god løsning. Klubben                 
sitter igjen med et overskudd på ca 25 000,- noe som er særdeles bra. Julekalendersalget ble                
en suksess, og det er bred enighet i styret om at dette er måten å gjøre det på også for neste                     
år 
 



 
Nordnesdagen: 
Ble gjennomført i starten av Januar 2018 og arrangementet ble en suksess for barn og               
voksne. 
 
Utstyr: 
Det har blitt kjøpt inn og supplert utstyr i ballrommet gjennom året. Flere lag har fått drakt                 
sett gjennom BKK/Sparebanken Vest. Noe draktinnkjøp er gjort for å supplere. 
 
Nordnesbanen: 
I gjerde rundt banen er det fremdeles hull og dette må utbedres sammen med drenering av                
banen som ikke fungerer optimalt. Tross gjentatte henvendelser, skjer det lite fra            
kommunens side. 
 
Akademi.  
Vinterakademiet har vært en suksess de fire gangene det ble gjennomført før jul. Siste økten               
var det litt få spillere med, men de tre første var det et veldig godt fremmøte og god innsats.                   
Akademiet fortsetter etter nyttår, og Harald vil i samarbeid med sportslig leder i hovedstyret              
(Haavard Monsen), planlegge hvor mange samlinger og når de skal gjennomføres.  
  
Treningstider: 
Tidene på Nordnesbanen frem til 20.30 fordeles på B&U avd og etter dette har seniorlag               
prioritet. 
 
 
 
05.03.18 
Morten Dahl Sebjørnsen 

- Leder B&U avd. 


