ÅRSMØTE IDRETTSLAGET NORDLANDET
12. februar 2019

Årsmøtet skal avvikles etter følgende dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.1
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.2
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.3
10. Foreta følgende valg:4
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlem og 1 varamedlem5
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.6
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
1

Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for
idrettslag.
2
Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
3
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
4
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
5
Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og
varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem.
Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.
6
Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende
som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10
forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»
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f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold
til stemmetall.
§ 16

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn
én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt.

Forretningsorden
1. Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer. Protokollen føres av den valgte sekretær.
2. Stemmeberettigelse
For å ha stemmerett, må et medlem ha fylt 16 år, og ha vært medlem i klubben i minst
en måned og, ikke skylde kontingent.
3. Forslag til lovendringer
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendringer som ikke er oppført på sakslisten
minst 2 uker før årsmøtet.
4. Saker utenom saksliste
Saker som ikke angår lovendringer kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever
det.
5. Stemmegivning
Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses
som avgitt. Valg foregår skriftlig, hvis det foreligger flere enn ett forslag.
6. Protokolltilførsel
Forslag og vedtak protokollføres, med antall avgitte stemmer for og mot. Protokollen
gjennomgås og underskrives av to valgte representanter.
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Styrets årsberetning 2018
På årsmøtet 6. februar 2018 ble følgende medlemmer valgt til hovedstyret.
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem Hus/Anlegg
Styremedlem Økonomi
Styremedlem Sport
Vara medlem

Lorentz Gunnar Boxaspen
Hedda Evjen
Aleksander Bunes Stene
Geir Kristoffersen
Rune Bjerkeseth
Per Øyvind Aspen
Stian Edvardsen
Tone Brøndbo
Knut Einar Olsen

Idrettslaget Nordlandet opplevde 11.mai 2018 et stort tap, da vår leder Lorentz Gunnar Boxsaspen
gikk bort så alt for tidlig, dog etter mange års sykdom. Dette var et slag for oss alle sammen og det
gikk en tid før vi var oppe og gikk igjen.
Som en konsekvens av dette konstituerte vi oss på nytt i styremøtet den 5.juni og da ble Hedda Evjen
valgt til ny styreleder og Per Øyvind Aspen ny nestleder. Tone Brøndbo rykket inn som fast
styremedlem.
I det året som har gått, mener styret at vi stort sett har fått bidratt til og gjennomført en god sesong
for klubben. Enkelte ting kunne selvsagt, og burde helt sikkert vært gjennomført bedre, men vi har
følelsen av at de viktigste oppgavene for et styre er blitt godt ivaretatt.
Kåre Edøy har hatt oppgaven som daglig leder og hatt ansvar for utleie av lokalet.
Kåre Edøy har hatt oppgaven som vaktmester.
Per Øyvind Aspen har hatt ansvaret for å føre lagets regnskaper, i nært samarbeide med våre
revisorer Ole Jan Indergaard og Sverre Pleym.
Styret har avviklet 10 styremøter og behandlet 52 saker.
Vi har pr. 31.12.2018, 476 registrerte medlemmer, hvorav 222 er direkte aktive i avdeling fotball.
Alle aktive spillere har gjennomført en god sesong, og det har vært en god sportslig utvikling, i
tillegg til at vi har rekruttert nye spillere i flere årsklasser. Vi er meget godt representert i NEAS
akademiet, på bylag og på NFF Nordmøre og Romsdal sine kretslag. Dette vitner om at vi driver et
riktig og kvalitativt godt utviklingsarbeid, og det er ikke tvil om at dette er den viktigste oppgaven
vi har i tillegg til å skape gode sosiale arenaer for våre barn.
A-laget gjennomførte en grei sesong i 6.divisjon i 2018, og mange unggutter fikk prøve seg på laget,
noe vi ser på som et viktig element i det å ha eget A-lag.
Vi har tatt rekrutteringsarbeidet opp på et nytt nivå, i og med at vi har fått på plass Gunvor Fevang
som oppstartsansvarlig de neste tre årene.
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Samarbeidet med Dahle IL i ungdomsfotball har i 2018 vist at dette er en riktig vei å gå for vår
klubb, og også det samme for Dahle IL sin del. Vi er representert i de fleste årsklasser, og det er en
fin blanding av ILN og Dahle spillere og ledere rundt lagene. I tillegg har vi etablert et par
treningsgrupper der det gis tilbud til årskull som aleine er litt små grupper, og derfor velger vi å
innlede en form for treningssamarbeid også i barnefotball.
Kronen på verket i 2018 kan vel sies å være G2004 sin seier i sin klasse i Norway Cup.
Vi er også glade for at mange av våre «ferske» tillitsvalgte er villige til å gjennomføre kurs både
innenfor sport og ledelse av klubb.
Vi føler at vi i har fått gitt et mye bedre tilbud til barna gjennom en bedre kvalitativ treningshverdag
for den enkelte spiller og tror også dette vil ha en sportslig effekt på sikt for våre spilleres kvaliteter.
Det er også kjekt og se at vårt mål om at vi skal gi tilbud til flest mulig, lengst mulig har slått til, da
det faktisk er kommet til flere spillere, som en konsekvens av dette samarbeidet, enn at noen har
sluttet med fotball. Vi må fortsette og ha fokus på jentesiden av fotballen. Her er det andre
utfordringer enn de vi ser i guttefotball.
Det er selvsagt fortsatt viktig at denne avtalen og dennes formål, følges opp kontinuerlig, og dette
vil bli en viktig oppgave for det nye sportslige utvalget og følge opp også i 2019.
Et nytt tiltak for sesongen 2018 var at vi inngikk et samarbeide med CFK og Dahle IL om å kunne
stille et Dame rekruttlag. Dette er et tiltak som har fungert bra for sesongen, men vi ser det
problematisk å fortsette dette da det ikke er nok spillere tilgjengelig.
Vi nevner også at vi har bidratt til og fått etablert et fora sammen med Kristiansund Ballklubb (KBK)
og breddeklubbene i Kristiansund, der vi i samarbeid ønsker å legge enda bedre til rette for
kvalitativt bedre aktiviteter for våre spillere i fremtiden, basert på kunnskapsutveksling mellom
toppklubb og breddeklubbene.
Samarbeidsutvalget mellom breddeklubbene i Kristiansund som ble etablert i fjor har hatt en positiv
utvikling for alle parter. Konkret har vi felles oppfatning av hvordan fotballen kan utvikles i byen
både sportslig og organisatorisk. Felles flaskeinnsamling på nyåret er et slikt tiltak som vi er felles
om, og det vil også komme et felles loddsalg nå på våren.
Våre lag har vært på reise til blant annet Storsjø cupen (Sverige), Otta Cup, Skandia Cup og Hessa
cup. Vi har deltatt med mange lag i lokale cuper i Kristiansund, Averøy og resten av kretsen.
Gjennom året som har gått er det avviklet mange tiltak på trenersiden og vi ønsker å fortsette med
dette. Stian Edvardsen er nå klassifisert som Trenerveileder, og denne rollen ser vi at vi kan få stor
nytte av.
På ledersiden er det også gjennomført kursing. Dette mener styret er viktig for klubben og ha fokus
på. Lederes utdanning på lik linje med trenerutdanningen.
Vi har også hatt flere spillere som har deltatt på kretstiltak og som er blitt invitert på
cuper/turneringer sammen med andre lokale talenter. Det er også i år avgitt spillere til KBK, og vi
ønsker Amir, Leander og Johannes lykke til i KBK neste sesong.
Merkeprøvedag ble arrangert i september.
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Vår egen Åpningscup ble også i år gjennomført med stor deltagelse, og takket være en stor
dugnadsinnsats fra tillitsvalgte og foreldre, har den gitt flotte bidrag til den økonomiske drifta av
klubben. Vi er avhengige av at våre tillitsvalgte og foresatte stiller opp, og her er det fortsatt mye å
hente på deltagelse, men vi er takknemlige for de som stiller opp. Stor takk til Tone Brøndbo som
hadde ansvaret for det meste.
17. mai arrangementet i lokalet ble avviklet ved at styret påtok seg arrangementet, og det er fortsatt
et utrolig populært tiltak for Nordlandsøyas befolkning. Morgentoget gikk også tradisjonen tro fra
Grunden og over til gravstedet, hvor vår egen Tor Larsen holdt tale ved kransenedleggelsen.
Oppmøtet var meget bra. I Borgertoget stilte vi mannsterke opp, og det var veldig mange positive
tilbakemeldinger på vår fremtreden i toget.
Av større inntektskilder vil vi i tillegg til kontingenter/treningsavgifter, nevne Grasrotandelen som
fortsetter å gi oss et vesentlig bidrag. Vi har også gode avtaler på banereklame, men her er det fortsatt
et stort potensiale for flere avtaler.
Seniorgruppas bidrag med kr. 30.000.- er også meget kjærkommet.
Anleggsgruppa har med sin aktivitet igjen bidratt til å bidra til vedlikeholdet og utviklingen av vårt
anlegg. I år er det blant annet bygd en carport i bakkant av tribunebygget.
Vi vil også nevne at vi på senhøsten endelig har inngått en forpliktende avtale med Kristiansund
kommune om å ta på oss vedlikeholdsarbeidet i Lunden. Dette vil fra 2019 gi oss kr. 20.000.- pr. år
i inntekt, og bidra til at vi greier å holde dette området forskjønnet gjennom hele året, og det vil
gjøres på dugnad av våre eldste medlemmer. For året 2018 mottok vi kr. 50.000.- for den jobben vi
allerede har gjort i Lunden. Vi inngikk også en tilsvarende avtale med NEAS for vedlikehold av
beplantningen rundt trafostasjonen. Dette vil gi oss kr. 8.000.- pr. år.
Vi arrangerte også to kvelder med Gapskratt i september, og dette ga oss gode inntekter.
Vårt store arrangement i året som har gått var VM-festen hvor vi en hel uke viste sluttspillet i VM
på storskjerm i vårt eget telt på skoleplana på Langveien Ungdomsskole. Dette viste seg å være et
meget populært tiltak og ga oss også store inntekter.
I mars måned kjøpte vi oss et brukt telt på 12 x 42 meter til Kr. 125.000.Dette må vi på alle måter si har vært en god investering, da vi har leide det ut for kr 347.000 i 2018.
Dessverre endte året dårlig for 12 x 24 meter av teltet, som blåste ned 1.nyttårsdag 2019. Ingenting
var det å berge, men vi hadde heldigvis teltet forsikret.
Her må igjen våre seniormedlemmer gis ros da de har bidratt i forbindelse med montasje og
demontering av teltet der vi har hatt utleie. Byfesten, Skjærvafest, VM fest, bryllup, NATO øvelsen
i Sunndalen og lagringstelt på fiskeribasen. Her har det vært kø om å få delta og det er helt fantastisk.
Vi gikk også til innkjøp av ny 15 seter minibuss i 2018. Transiten vår ble byttet inn og vi investerte
i en Peugor Boxer av nyere modell. Dette gir oss masse muligheter, sammen med vår 8-seter
Mercedes til å kunne tilby våre lag transport til bortekamper, i tillegg til at vi også har en del utleie
på bussene. Kr. 62.000.- i inntekt i 2018.
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På tampen av året 2018 avviklet vi et ekstraordinært årsmøte den 3. desember, for å be om tilslutning
til innkjøp av traktor til anlegget. I forhold til evt. lånefinansiering måtte vi ha et årsmøtevedtak på
dette. Traktoren en John Deer 3045R, med snøskjær til både kunstgresset og asfalt, i tillegg snøfres
og harv kostet kr. 700.000.-. Vi finansierte dette ved å betale kr. 300.000.- kontant og leasingavtale
på resten, over 5 år. Månedlig beløp på kr. 6.970.- . Etter 5 år er traktoren våres. Fordelen med
leasing er at vi får momskompensasjon for alle utgifter. Det utgjør faktisk kr. 35.000.- på
investeringen.
Vi er 9 mann som har hatt opplæring på traktoren, og det er rift om å få lov til å kjøre, så dette ser
helt greit ut for drifta. Det å kunne rydde snø har vi også sett nytten av de siste ukene og er overbevist
om at dette er en god investering, til beste for våre aktive, og i tillegg er det fint og få brøytet
parkeringsplassen foran huset. Sikkerhet for folk i forbindelse med utleie av huset.
Hovedsponsor Sparebank1 Nordvest bør nevnes som en viktig bidragsyter til lagets drift. I tillegg
til sponsoravtale med firma Elektroservice AS, som også gir oss betydelige beløp.
Vi har mottatt gavemidler i forbindelse med innkjøp av gressklipper, fra Oss-Nor, Sparebank 1 og
Kroghenga Velforening på kr. 30.000.-. Stor takk for dette beløpet.
John Hammerås fylte 70 år den 30.12.2018, og i den forbindelse ønsket han at det ble gitt en gave
til IL Nordlandets arbeide for barn, og vi takker for de bidrag som ble gitt på kr. 2.700.- .
Årsfesten ble avviklet lørdag 20.oktober med 81 feststemte deltagere. Under festen ble
Innsatspokalen tildelt Einar Jahn Torvik for hans engasjement i forhold til kaffegjengen, og at han
alltid stiller opp for laget i dugnadsarbeide.
Kåre Edøy ble tildelt Æresmedlemsskap for sitt mangeårige virke for klubben.
At huset benyttes flittig til alle typer arrangementer gjennom året synes styret er flott, og vi har hatt
bra med utleie i 2018. Dette er, og vil være et viktig bidrag til lagets drift fremover og må få fokus.
Det bør fornyes en del inventar til huset og dette er foreslått gjennom 2019 budsjettet.
Av årets regnskaper kan vi lese at vi har økt inntektssiden med kr. 400.000.- i forhold til budsjett,
noe som må sies og være utrolig bra. Det er en økning i driftsutgifter på kr. 633.000.- for 2018, men
da må man ta med investeringer på ca. 500.000.-, noe som man grunnet den sunne økonomiske
situasjonen kan ta over drifta. Årets overskudd er da kr. 70.000.-.
Styret mener fortsatt at vår økonomi er meget god, og vi har handlingsrom for positiv drift fremover.
Våre underutvalg, Seniorgruppen, Sabeltanngym og Nordlandet El. Innebandy drifter seg selv og
representerer i så henseende «selvstendige» enheter.
Våre tillitsvalgte skal ha stor ros for sin innsats for klubben, og det er hos de vi som styre søker
inspirasjon til å lede klubben på rett vei.
Til slutt vil vi få oppfordre dere alle til fortsatt å være en aktiv del av Idrettslaget Nordlandet. Benytt
dere av alle de ressurser og fasiliteter vi har som klubb. Vær med og delta når du blir spurt om en
frivillig innsats. Ingenting er umulig så lenge vi alle har det samme ønsket om å ha en tilhørighet til
laget, og viljen til å bidra.
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Det sittende styret vil takke for seg, og ønske det nye styret lykke til med gjennomføringen av
sesongen 2019.
Hedda Evjen

Per Øyvind Aspen

Rune `Bjerkeseth

Geir Kristoffersen

Aleksander Bunes Stene

Stian Edvardsen

Tone Brøndbo

Knut Einar Olsen
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Utmerkelser utdelt på Årsfesten
Æresmedlemskap
Kåre Edøy

Stjerne orden
Bronse
Roger Sevaldsen

Sølv

Gull

Plakett
Ole J. Indergaard

Statuett

Innsatspokalen
Einar Jahn Torvik

Årets spiller A-laget
Vegard Winje

Årets unge spiller A-laget
Fredrik Andersen
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Medlemmer 2018

Medlemmer 2017 (Til sammenligning)
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Utdanning
Leder
FLK 1
Martin Stumpmeier
Frank S. Sørgård
Anders Marius Bøe
Øystein Svendsen

FLK 2
Frank Biesmans
Odd-Are Bremnes
Aleksander B. Stene

FLK 3
Frank Biesmans
Odd- Are Bremnes
Aleksander B. Stene

Amir Alikabi
Lasse Bøe Olsen
Johannes Gjøstøl
Hanna Sandnes
Andor Osborg
Isak Rindal

Håkon Aarø
Julian S. Pettersen
Andrea S. Osborg
Selma L. Ytrestøyl
Per Ivar Duås
Adrian Skogås

Trener
Trenerveileder
Stian Edvardsen

Dommer
Klubbdommer
Henning K. Hommel
Sander Mjønes
Leander N. Alvheim
Ellen Einset
Anna B. U. Aune
Lucas Salas

Bendik Volle
Mohammed Hussein
Meryam El Bezazi
Hanna G. Blomsø
Fouad Elbezazi
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Deltagende lag i Kretsserien

I seniorfotballen i samarbeid med Dahle og Clausenengen, dame lag.
I ungdomsfotballen i samarbeid med Dahle IL, 12 lag.
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Resultater Senior - Ungdomsfotball
3. divisjon Kvinner

6. divisjon Menn

Gutter 19
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Jenter 16 – 11`er – 1. divisjon

Jenter 16 – Plasseringsspill høst

Gutter 16 – 1. divisjon vår

Gutter 16 – 1. divisjon høst
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Gutter 16 – 2. divisjon

Gutter 16 – 7`er

Jenter 14 – 9`er – vår

Jenter 14 – 9`er – høst
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Jenter 14 – 7`er

Gutter 14 – vår

Gutter 14 – Høst
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Gutter 14 – 9`er

Gutter 13 – 9’er 1 - vår

Gutter 13 - 9’er 1 – høst

Gutter 13 – 9’er 2 - vår
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Gutter 13 – 9’er 2 – høst

Gutter 13 – 7’er
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Ferdighetsmerker

Minimerker
Mini I
Erle E. Nyland
Ailo Glomstad-Vad
Oda E. Henriksen

Arthur B. Biesmans
Chris A. Skillingen
Isak L. R. Lervåg

Sigmund T. Sagvik
Victoria M. B. Bøe
Mathias T. Holmeide Ada O. Henriksen

Teknikkmerker
Blå
Karina Martinsen
Martin S. Wirum

Rød
Even Brandtzæg
Mahmoud Elhanafi
Mathias Fevang

Bronse

Sølv

Gull
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Åpningscupen
Ungdomsfotball – Antall deltagende lag

Barnefotball – Antall deltagende lag - spillere
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Forslag fra Styret
1. Det nye styret får fullmakt til å engasjere Vaktmester, Daglig leder og trenere.
2. Telefon/kilometergodtgjørelse
Satsene for kilometergodtgjørelse pr. påmeldte lag fastsettes til:
Klasser til og med 12 år
kr. 3.000
Klasse 13-16 år -7`er lag
kr. 7.500
Klasse 13-16 år – 9`er og 11`er lag
kr 10.000
For klassene over kan det engasjeres trener(e) med andre vilkår fastsatt i
kontraktsform. Styret får fullmakt til å fremforhandle slike kontrakter.
3. Det avsettes hvert år kr. 150.000 til anleggsformål. Styret foreslår at vi innfrir
restlånet på banedekket på kr. 320.000.- ved å benytte de avsatte midler fra denne
kontoen i 2019. Dette vil da medføre et negativt resultat på årets budsjett.

7.

Kontingenter

Medlem
Familiemedlemskap (max 5)
Nelby medlem
Sabeltanngym medlem
Støttemedlem
Treningsavgifter
Aktive 6-12 + Veteran
Aktive 13-19
Aktive A-lag

300,- Reduksjon 200,500,- Reduksjon 250,100,- Uendret
100,- Uendret
Utgår

1.500.- Uendret
2.500.- Økning 250,3.000.- Økning 250,-

8. Vedta Budsjett.
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9. Organisasjonsplan

ÅRSMØTET

Hovedstyret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem

Revisor
1. revisor
2 .revisor

Administrasjon
Daglig leder

Sport

Hus/anlegg

Arrangemen
t

Økonomi

Undergrupper
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M39 - Menn Veteran (Superoldboys)

Ken Gøran Skar
Bjørnar Gjerde
Svein Erik Odde
Andre Kvalvåg
Kåre Andersen
Øyvind Hansen
Per Olav H Kvalvåg

Bjørnar Semundseth
Lars Rune Solheim
Knut J Strand
Bjørn Ingar Pettersen
Muhammed Aidid
Arnt J Knudseth
Osman Aden

Øivind Aleksander Aune
Roger Hannaseth
Martin Hoem
Tor Arne Paulsen
Jonny Skarpnes
Elhassane Elbezazi

Laget trener stort sett utendørs hele året, treningstider tirsdager og torsdager så frem til været tillater
det på Nordlandet KGB.
Vi har fremdeles et godt samarbeid med Dahle Oldboys slik at de som vil kan trene søndager på Dahle
KGB/KGH.
Laget har ikke deltatt på noen cup i 2018.
Det ble ikke avholdt veteranserie i regi av kretsen i år.
Vi må si oss fornøyd med treningsoppmøte, vi er i snitt 16 personer. Det er som tidligere år en salig
blanding av «ballkunstnere» og «grovsnekkere» med ulike ambisjoner, men uansett så tror jeg de
fleste kommer fordi det er kjekt og god stemning på treningene.
Henviser da til en av de viktigste verdiene vi har i IL Nordlandet som er; «være best på å ha det
kjækt». Jeg har ennå til gode å si nei til noen som har lyst til å trene sammen med oss.
Kort oppsummert har det vært en grei sesong, men fryktelig synd at det ikke ble noen cup spill.
Bjørnar Semundseth
Lagleder
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A-laget
Oppkjøringen til sesongen begynte ikke skikkelig før i slutten av februar, og det var noe vi skulle få
kjenne på gjennom våren. Det at vi kom så sent i gang gjorde også at vi hadde store problemer med
spillere både på trening og i kamp.
Treningshverdagen i første halvdel av sesongen var ikke særlig god. Med lite folk og ofte dårlige
forhold på banen gjorde at vi aldri fikk lagt et skikkelig grunnlag, noe vi også fikk kjenne på når
kampene kom. Resultatet av dette ble dårlige resultater og at vi måtte flytte flere av kampene våre til
høsten grunnet mangel på spillere.
I løpet av våren/tidlig sommer bestemte vi oss for å ta skikkelig tak og begynte arbeidet med å styrke
troppen, da hovedsakelig ved å øke antall spillere. Det var noe vi lyktes godt med.
Gjennom sommeren var treningene gode og humøret på topp.
Da høstsesongen startet var vi en god gruppe med spillere som sammen ønsket å levere resultater. I vår
mest hektiske periode spilte vi 8 kamper på en måned, med mer eller mindre samme kamptropp.
Resultatene var generelt sett gode og samholdet bra! Spesielt guttespillerne viste seg fram på høsten,
noe som var veldig gledelig.
Sesongens beste kamper var borte mot Dahle 2 og Batnfjord. Det var to kamper som endte med
overbevisende seire og som vi skal legge til grunn når vi tar fatt på en ny sesong i 2019.

Stian Odde
Trener

Arne Hermundsli
Trener
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Dame/rekrutt

Mari Edvardsen
Anette Heggem
Johanne Aakvik
Sigrid Smeby
Silje Grønseth

Oda J. Ofstad
Eline Ohrvang
Andrea Olsen
Feven Ghebru
Emilie Gaupseth

Stine Hauan
Rikke B. Rønning
Helen Ulseth
Solveig Adriansen

Maja E. Nielsen
Mari Golmen
Mia Olufsen
Sunniva Sætherbø

I sesongen 2018 ble det stilt et samarbeidslag i seriespill i 3.divisjon damer – kalt Dame Rekrutt.
Rekruttgruppen ble etablert som et utviklingslag i 3. divisjon for å gi et godt tilbud til de yngste i
damealder i samarbeidslagene, samt hospitanter fra J16 lagene til de tre klubbene. Klubbene ble enige
om at Dame-rekruttlaget CFK/Dahle/Nordlandet hadde som hovedmål å legge til rette for å ivareta
overgangen fra j16 til senior dame på en sunn måte. På både kort og lang sikt er målet å kunne ivareta
flest mulig i en alder hvor vi ser at frafallet i jentefotballen er stort. Ved å samarbeide hadde vi en
felles tro på at vi kan holde flere jenter lengre i aktivitet.
Vi trente på tre arenaer før sesongen: På Nordlandet, I Dahlehallen og litt i Nordvesthall1.
Hjemmebane for seriespill var på Nordlandet. I seriespillet var vi forberedt på å få veldig tøff
motstand fra de 3-4 sterke og ambisiøse lagene i divisjonen, men vi håpet også å bite godt fra oss mot
de resterende 3-4 lagene.
Sesongen endte med 5.plass av 8 lag med 3 seire – 3 uavgjorte og 9 tap. De 3 seirene kom i løpet av de
3 siste kampene.
Laget deltok i følgende cuper: Averøy Cup (1. plass), Scandia Cup j17 (3.plass), Dahle Cup (1.plass).
Skandia cup var sesongens høydepunkt. Vi reiste med en kjerne av spillere født 2001 fra alle 3 lagene,
samt jenter f.2002 fra Dahle og Nordlandet. Jentene viste godt hadde et meget godt både sportslig og
sosialt utbytte av uka i Trondheim.
En viktig oppsummering av sesongen var at vi ved å samarbeide klarte å lage et godt tilbud til alle
jentene som ikke ennå var klar for eller hadde lyst til å satse på CFK/Dahle Dame 1.

Stian Edvardsen
Sportslig Ansvarlig

Arne Olsen
Trener
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G19 – Junior 1999/00/01

Erik A. Eikrem
Jon Melby

Håvard Einset
Magnus E. Olsen

Marius H. Eresvik
Nils E. Vingsnes

Vegard R. Winje

G19 har deltatt i årets kretsserie med ett lag i samarbeid med Dahle IL. I tillegg har de deltatt i Dahle
cup. De fleste av G19-spillerne var også med på mange av A-lagets kamper i år. G19-laget spilte
dobbelt serie mot sju andre lag, og endte på en fin 3.plass, og dermed kvalifiserte de seg også for
sluttspillet, hvor de igjen havnet på 3.plass. Det var mange målrike og morsomme kamper, og laget
scoret i gjennomsnitt 3,5 mål pr. kamp.
Laget har stort sett hatt to treningsøkter i uka gjennom hele sesongen, og i tillegg kunne guttene delta
på A-lagets treninger. Det har vært et noe variabelt treningsoppmøte, og dette skyldes at ungdommer i
denne alderen har andre forpliktelser, som skole og arbeid.
Fredrik Andersen og Ole Mathias Lystad Høghaug fra G16-laget spilte også noen kamper for
juniorlaget. 35 spillere fra Dahle og Nordlandet har spilt for G19-laget i løpet av året.

Jan Roger Angvik
Sportslig Ansvarlig

Bjørnar J. Husby
Adm. Ansvarlig

Knut E. Olsen
Sjåfør
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G16 – Gutter 2002/03
Fredrik Andersen
Preben J. Iversen
Daniel Jakobsen

Ghafoor Khan
Samer Abid
Amir Alikabi

Ole M. Høghaug
Ferdinand Hermundsli
Håkon Aarø

Simen Neergaard
Benjamin F. Nygård

I 2018 har det totalt deltatt hele 42 spreke ungdommer + hospitanter til sammen fra begge lag.
Samarbeidet med Dahle IL har vært veldig bra. D/N har stilt til sammen tre lag i seriespill. Ett 11-lag i
første divisjon (D/N1), ett 11-lag (D/N2) i andre divisjon og ett 7-lag (D/N3). Som tidligere prøves å
matche guttene mest mulig mot sitt eget nivå. I kamper er spillerne på de enkelte lag satt sammen
jevnbyrdige. Dessverre har ikke alle våre motstandere hatt samme filosofi og dette har medført noen
lite hyggelige opplevelser for D/N3 i 7’er serien. D/N1 (11’er) og D/N2 (11’er) har levert jevnt, men
kanskje noe under egne ambisjoner. Totalt har D/N G16 lagene spilt hele 41 seriekamper gjennom
sesongen.
D/N har deltatt med flere lag i Slatlem Cup, Åpningscupen, Nils Arne Eggen Cup, CupNo1
(Danmark), Dahle Cup og KM Futsal. Det har vært litt varierende resultater i cupene, men også mye å
glede seg over. Vi nevner her:
-

Finaletap for G16-2 i Slatlem Cup Klasse B
Finaletap for G15-1 på straffer i Nils Arne Eggen Cup
Bronse i Åpningscupen for G16-1
Finaleseier i B-sluttspillet for G16-1 i CupNo1 i Danmark.
D/N G16 var også en hårsbredd unna finalespillet i KM Futsal og dermed Nordmøres beste
lag i G16 klassen i turneringen.

CupNo1 i Danmark var selvsagt den største hendelsen for laget i år. Hele 40 gutter var med på turen i
tillegg til støtteapparat og en stor heiagjeng av foresatte som hadde en uforglemmelig uke i strålende
solskinn. D/N stilte med tre 11-lag og kronet turen med finaleseier i B-sluttspillet for G16-1.
Det har vært opptil tre treninger i uken på det meste før seriestart. I sesong har det i hovedsak vært to
treninger på grunn av mange kampdager.
ILNs aktive har vært totalt 12 gutter + 4 hospitanter fra G2004 med i spillergruppen gjennom sesongen
Disse har vært noenlunde jevnt fordelt på de tre serielagene som er stilt. Mange har også spilt på flere
av lagene da det ikke er vanntette skiller mellom disse.
Flere av guttene har deltatt på A-lags nivå for Nordlandet og Fredrik Andersen (2002) ble kåret til
årets unge spiller på A-laget! De fleste av guttene har vist fin sportslig fremgang gjennom sesongen.
Vi har i kullet hatt en avgang.
I tillegg har Johannes Gjøstøl, Leander Næss og Sander Mjønes hospitert på trening.
Lasse Olsen har hospitert i 5 seriekamper.
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G2002 går nå opp til G19 mens G2003 spiller ett år til på G16 og får selskap av G2004. Vi håper og
tror at de aller fleste vil bli med til neste år der det er bestemt deltakelse i Gothia Cup for G16.
Ansvarlig trener for den store gruppen gutter har vært Eirik Andersen (Dahle IL). I tillegg har bidratt
fra Dahle IL: Adrian Lysø, Alf Ivar Aslaksen, Paul Einar Storvik, Arne Jøran Brattøy, Kjetil Leirbekk
og Per Willy Pettersen.
Magne Nygård
Trener

Roger Aarø
Trener

Tone Brøndbo
Foreldrekontakt
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J14 – Småjenter 2004
Vi startet sesongen med 20 jenter, hvorav 4 stykker for det meste trente med J16, men spilte
9’er kamper for oss.
Sesongen startet med Slatlem Cup i februar hvor vi deltok med 2 lag og ble nr. 3 i Asluttspillet. Det ble også 3 plass i åpningscupen.
I seriespillet stilte vi med ett 9’er lag i 2. div., og ett 7’er lag. 1. laget i 9’er serien ble til slutt
nr. 2, etter 5. seier, 2 uavgjorte og 1 tap. 2. laget fikk det tøft i 7’er serien siden det var flere
klubber som stilte med 1. lag i 7’er serien. Det ble kun 2 seiere i løpet av sesongen, men vi
opplevde stor fremgang på flere av jentene.
Årets høydepunkt ble deltakelse på Skandia Cup i Trondheim. Her deltok 14 jenter som ble
innlosjert på Scandic Lerkendal under cupen. Vi spilte 4 kamper, og det ble både seier og
tap. Jentene koste seg, og et av høydepunktene var da vi fikk være ballhentere i kampen
mellom RBK og Vålerenga på Lerkendal.
Vi avsluttet sesongen med Dahlecup og KM-Futsal. Flere jenter sluttet dessverre med fotball
utover høsten, eller gikk til andre klubber etter sesongen. Etter dette står vi igjen med 12
jenter likt fordelt mellom Dahle og Nordlandet.
For 2019 sesongen er det derfor innledet samarbeide med Frei, noe som så langt ser svært
positivt ut.
Andor Osborg
Trener

Per Ivar Duås
Trener

Eskil Blomsø
Trener
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G14 – Smågutter 2004
Lasse Bøe Olsen
Henning K. Hommel
Johannes Gjøstøl

Sander Mjønes
Mohamed A. Hussein
Julian E. Pettersen

Amjad Riad Alahmad
Mohammed Hussein

Lucas D. G. Salas
Leander N. Alvheim

Gutte 14 deltar i ungdomssfotballen, og stiller derfor samarbeidslag med Dahle IL.
Ved starten av sesongen 2018 var vi 8 stk som var registrerte ILN-spillere. Dahle IL stilte tilsvarende
antall spillere.
Vi trente 2-3 dager i uken gjennom vinteren. Fortrinnsvis ute på banen til ILN, men også enkelte
treninger i Dahlehallen. Under sesongen så varierte dette mellom 1-3 avhengig av kampoppsett.
Vi bestemte oss for å stille ett 11-lag til seriestart i kretsserien.
Første halvdel av sesongen var det kvalik-spill. Her havnet vi på tredje plass, noe som gjorde at vi,
kanskje noe overraskende, kvalifiserte oss til spill i 1. divisjon.
Erfaringen fra vårsesongen var at vi var litt mange spillere til ett lag (hospitanter inkludert), da vi også
fikk to nye medlemmer i løpet av vårsesongen. Dette gjorde at vi søkte om å også få stille ett nierlag
på høsten i tillegg. Noe som i ettertid viste seg å være veldig lurt. Dette medførte at alle guttene fikk
rikelig med spilletid.
Vi har gjennom hele sesongen hatt ett kjempegodt miljø på laget. Guttene har virkelig vært gode
forbilder både på hjemmekamper, bortekamper og på cup. Rett og slett en fantastisk fin gjeng. Nivået
rent fotballmessig er riktignok noe ujevnt, men guttene har vært veldig flinke til å stille på trening og
kamp.
Vi havnet til slutt på 4. plass i 1. divisjon med 11-laget (beste nordmørslag), og på 2. plass i 2. div med
9-laget. Vi sier oss storfornøyd med dette, da forventningene før sesongen var noe beskjedne.
Av cuper vi har deltatt på så trekker vi fram 1. plass i Norway Cup og 1 plass i Dahle Cup.
Espen Næss
Sportslig Ansvarlig

Leif Ragnar Hoset
Trener

Nils Erik Sagvik
Trener

Ole Erik Bøe
Trener
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G13 – Smågutter 2005
Adrian Skogås
Fares Khatan Abid
Isak Strøm Rindal

Bendik Volle
Felix Øien
Sjur Andersen Lystrup

Filip D. Bjerkestrand
Stinus F. Sivertsen
Mathias B. Kamphaug

Fouad Elbezazi
Thar Yar San Win

G2005 har i sesongen 2018 stilt 2 lag i 9’er serien og ett lag i 7’er serien.
Det var knyttet stor spenning til sammenslåing, og vi var heldige som kunne få erfaringer fra tidligere
lag som hadde gjennomført dette samarbeidet. Vi trenere valgte å legge stor vekt på det sosiale i
treninger og kamper i oppstarten.
I forsesongen ble det lagt opp en 10 timers fysio- og styrketrening i Dahlehallen. Samtidig hadde vi 3
fellestreninger i Dahle sin kunstgresshall, Dahle KGB og på Nordlandet KGB. Med tre ulike
kampdager for 2x9’er og 7’er i serien så ble det kun 2 fellestreninger i selve sesongen. Det er 26 gutter
i vår treningsgruppe, I tillegg har 6-8 stk fra 2006 hospitert opp til oss jevnlig. Vi har gjennomført
totalt, litt over 80 treningsøkter, ifølge vår treningsdagbok. Oppmøte på trening var høy, selv om
antallet var varierende fra trening til trening. Det varierende antallet skyldes hospitering til G-2004,
kampavvikling og akademi-treninger.
Varierende nivå på treningsgruppen vår, vi har løst dette med jevnlig bruk av hospitering. Det er
gjennomført gode og varierende økter gjennom hele sesongen. Vi er godt fornøyd med utviklingen til
hver spiller, humør og holdninger til gruppa.
I mars gjennomførte vi en treningshelg, med en trening fredag og to treninger lørdag, samt taco på
kvelden. Vi var også så heldige og fikk en trener fra NEAS-akademiet til å gjennomføre den ene
treningen på lørdag. Søndag hadde vi invitert CFK, Frei, KFK og Sunndal til treningskamper.
Foreldre stilte med kafe og fine heiarop fra tribunen.
I seriespillet ble det lagt opp til et rulleringssystem, slik at flest mulig fikk være med å bidra til de
forskjellige lagene vi hadde, samt at alle skulle ha rikelig med spilletid når de var tatt ut i troppene til
kamp. Ingen av 9’er lagene kvalifiserte seg til kretsmesterskapet, men pga. av frafall fikk vår A-9’er
lag som beste 3-er (i kvaliken) tilbud om spill i kretsmesterskapet. Vi klarte 3. plass i
kretsmesterskapet, 9èr, det ble 3. plass i avdelingsmesterskapet, 9èr og vårt 7’er lag kom på 5-plass i
sin avdeling. På våre kamper hadde vi 3 til 5 hospitanter fra 2006, mens vi har sendt 4 til 5 som
hospitanter opp til G-2004.
Laget har deltatt i følgende cuper:
Slatlem Cup i B-spill (2. plass), Atlanterhavs Cup på Averøy (2. plass), Åpningscupen IL Nordlandet
(vinner), Halsa Cup (3. og 4. plass), Storsjøcup i Östersund (finale), Dahle Cup. Storsjøcup i Sverige
var vår high light i 2018, en cup som varte en uke og vi overnattet på skole. Selve Storsjøcup ble en
flott opplevelse for både gutter og en stor tilhengerskare av foreldre. Vi stilte med 2x9’er lag. Et lag
har kommet til 16-dels finale i B-sluttspill, det andre laget, kom på 2. plass i A-sluttspill (dessverre
tapte vi straffesparkkonkurranse).
I kretsmesterskapet futsal, spilte vi oss til finale og endte opp som vinnere.
Årsavslutning hadde vi i Dahlehallen 12. desember sammen med hospitantene fra 2006 og trenere,
hvor det ble servert pizza og brus. Dette ble en fin og trivelig avslutning på et fantastisk fotballår.
Guttene har vist godt samhold og representert klubbene (både ILN og DIL) på en fin måte.
Administrativ lagleder ILN / trenere: Martin Stumpmeier / Alf-Ivar Aslaksen, Hege Pettersen,
Kjell Åge Myran, Svein Bjarne Dahl
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G12 - Lillegutter 2006
Marius A. L. Remøy
Mats Andersen
Mohammad Sadeqi

Ahmed M. Hussein
Senay Isaac

Even Brandtzæg
William A. S. Jenssen

Sindre L. Ytrestøyl
Abdo Sayes

G12 og G11 har hatt treningsgruppe sammen i vinterhalvåret på Nordlandet U. skole, to ganger per uke.
G11 og G12 har etter påske hatt treningsgruppe sammen på Nordlandet KGB to dager i uken.
G11 og G12 har trent to ganger per uke på Nordlandet Ungdomsskole i høst.
Dette har med antall aktive vært en god løsning, med rundt 21 aktive i snitt per trening.
Vi har hatt tilgang på 2 aktive, og 2 avganger.
G12 har deltatt i Freihallen Cup, Atlanterhavscupen, Enga Cup, Åpningscupen, Hessa Cup og Dahle
Cup.
G12 har deltatt i kretsens 7`er serie.
Eirik Nyland, Henrik Pedersen, Mathias Fevang og Mahmoud Elhanafi har deltatt i turneringer og
seriekamper.
Even Brandtzæg har tatt rødt teknikkmerke.
I juni dro 17 aktive og 6 voksne på camp-Årsund. Der koste de seg med bueskyting, bading, volleyball,
fisking, grilling, zipline og overnatting.
Fra desember samarbeid D/N ungdomsfotball 33 aktive til sammen.
Treningsgruppen oppfattes, som at aktiviteten som drives, er innenfor klubbens visjon: «Vi e` bæst på å
ha det kjækt!». Dette gjennom at hver trening startes og avsluttes med at alle bedriver samme aktivitet,
mens øvelser og spill differensieres på den aktives nivå. I kamp situasjon følges ikke stoppeklokken for
hvor lenge man spiller, men alle har nok tilnærmet spilt like mye når alt telles opp til slutt. «Flest mulig,
lengst mulig» etterleves så langt godt i gruppen, samt at vi enda ikke har sett verken overambisiøse
foresatte, eller foresatte som ikke følger «Foreldrevett reglene» i trening/kamp situasjoner. Basert på at
de aller fleste kommer tilbake gang etter gang, vil vi si å ha skapt en arena som bidrar til at alle får
muligheten til å oppleve mestringsfølelse og ha hatt en «Kjækk!» opplevelse.
Alle aktive har hatt ferdighetsmessig fremgang i 2018.

Jan Brandtzæg
Sportslig Ansvarlig

Tone Brøndbo
Adm. Ansvarlig

Laila Lyngsaunet
Foreldrekontakt

Bayan Said
Foreldrekontakt
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J11 – Lillejenter 2007
Elise A. Stendahl
Mathilde D. Hansen

Ellinor Lentz
Sumayo Delal

Emma R. Åsmul
Basmo Arale

Lily M. L. Remøy
Karina T. Martinsen

Etter sommerferien sluttet Basmo, og utover høsten ønsket Sumayo seg en pause. Helt på slutten av
2018 startet dermed Tiril og Hanna Røbech opp med fotballen igjen og ble en del av gruppen.
J2007 har trent søndager på kunstgressbanen på Nordlandet i høstsesongen. I november startet vi opp
på Nordlandet Ungdomsskole. Oppmøtet har vært veldig bra.
Etter sommerferien ble det samarbeid om felles trening med Dahle J2007, hver onsdag på Dahle
kunstgresspark. Dette for å gi spillerne to økter i uken. Dette har vært et vellykket opplegg hvor vi
også har kjørt samlet med minibuss fra IL Nordlandet.
J2007 har deltatt på alle de lokale cupene som arrangeres, samt seriespill med kamp en dag i uka. Vi
har til tider vært litt få spillere utover høsten men har fått fin hjelp med lån av spillere fra samarbeidet
med Dahle IL.
Alle gjennomførte og var med på Merkeprøvedagen i slutten av September. Det ga en positiv
opplevelse, med en del øvelser med mestringsfølelse og noen små skuffelser da ikke nådde opp til
neste steg på merket. Men fikk masse positive tilbakemeldinger på at det skal vi øve på og prøve på
igjen neste år.
Laget ble driftet av foreldrene som mottok råd/innspill fra Stian Edvardsen på vårsesongen og Sindre
Lervåg ble med på noen treninger og kamper på slutten av vårsesongen og gikk inn med fult
treneransvar etter sommerferien.
Ambisjonen har vært å samle jentene til positivt samvær med håp om at interessen for fotball vekkes
og at de vil være med lengst mulig.
Utviklingen har gått fremover og det å starte et samarbeid med Dahle IL har tilført det lille ekstra både
med utfordringer for spillerne å få bevart IL Nordlandet Jenter 2007.
Juleavslutning ble avholdt i klubbhuset 19 desember. Det ble servert pizza og brus med litt
underholdning og lek.

Sindre Lervåg
Sportslig Ansvarlig

Kathrin Todal
Adm. Ansvarlig
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G11 - Lillegutter 2007
Nicklas Skogås
Jesper Gils
Mathias Fevang
Jens Pedersen

Levin Sørgård-Pettersen
Philip H. Aspen
Elias Elbezazi

Mohamed H. Delal
Fillip F. Sevaldsen
Philip H. Olsen

Mahmoud Elhanafi
Eirik E. Nyland
Henrik Pedersen

G11 og G12 har hatt treningsgruppe sammen i vinterhalvåret på Nordlandet U. skole og på Nordlandet
KGB i sommerhalvåret, to ganger per uke.
Dette har med antall aktive vært en god løsning, med rundt 20 aktive i snitt per trening.
Vi har hatt avgang på 2 spillere, naturlig ettersom de går på Dalabrekka skole.
G11 har deltatt i Freihallen Cup, Atlanterhavscupen, Enga Cup, Åpningscupen, KFK Cup og Dahle Cup.
Laget har spilt i kretsens 7`er serie.
Mahmoud Elhanafi og Mathias Fevang har tatt rødt teknikkmerke.
Eirik Nyland, Henrik Pedersen, Mathias Fevang og Mahmoud Elhanafi har spilt kamper for G12 i året
som har gått.
Eirik Nyland har vært fast på NEAS akademiet gjennom året, mens Mahmoud Elhanafi og Mathias
Fevang har vært på opptak til NEAS akademiet.
I juni dro 17 aktive og 6 voksne på Camp-Årsund. Der koste de seg med bueskyting, bading, volleyball,
grilling, zipline og overnatting. Express Pizza stilte med verdens beste hamburgere.
Treningsgruppen oppfattes, som at aktiviteten som drives, er innenfor klubbens visjon: «Vi e` bæst på å
ha det kjækt!». Dette gjennom at hver trening startes og avsluttes med at alle bedriver samme aktivitet,
mens øvelser og spill differensieres på den aktives nivå. I kamp situasjon følges ikke stoppeklokken for
hvor lenge man spiller, men alle har nok tilnærmet spilt like mye når alt telles opp til slutt. «Flest mulig,
lengst mulig» etterleves så langt godt i gruppen, samt at vi enda ikke har sett verken overambisiøse
foresatte, eller foresatte som ikke følger «Foreldrevett reglene» i trening/kamp situasjoner. Basert på at
de aller fleste kommer tilbake gang etter gang, vil vi si å ha skapt en arena som bidrar til at alle får
muligheten til å oppleve mestringsfølelse og ha hatt en «Kjækk!» opplevelse.
Alle aktive har hatt ferdighetsmessig fremgang i året som har gått.
Ola Bø Nyland
Sportslig Ansvarlig

Per Øyvind Aspen
Adm. Ansvarlig

Steinar S. Olsen
Trener

Roger Sevaldsen
Trener

Frode Pedersen
Trener

Siv Anita Furu
Foreldrekontakt

Helen Morch Olsen
Foreldrekontakt
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G8/9 – Minigutter 2009/10
Amir Velagic
Elias L Kvalvåg
Olav L Kvalvåg
Emil B Hjelseth

Thomas R Åsmul
Martin S Wirum
Christian A Elshaug
Dennis P Hjelseth

Filip Stanczak
Mathias Pedersen
Sander F Sevaldsen Patrik Sundsøy
Jonah Henriksen
Thomas Svendsen

G2009 og G2010 har hatt treningsgruppe sammen i vinterhalvåret på Nordlandet U. skole, 1 gang i uka
før utesesongen begynte, og 2 gang i uka etter utesesongen frem til høstferien. Etter høstferien kjørte vi
1 økt inne og 1 økt ute. Godt oppmøte på treninger.
2009 er 5 spillere, mens på 2010 har i dag 9 spillere. Begge årgangene er en sårbar gruppe med tanke
på antall aktive, og spesielt 2009 som er helt avhengig av back up fra 2010 gruppen. 2009 gruppen er pr
i dag ikke i stand til å stille rent årskull i turnering eller seriespill. Det er fra trenergruppen ikke iverksatt
tiltak med tanke på ytterligere rekrutering. Laget trenger derfor bistand til dette fra hoved foreningen for
å få tak i flere utøvere, hvis det skal være en målsetning for neste år.
G2009 og G2010 har deltatt med lag i hver sin årsklasse i Freihallen Cup, Eat, Move and Sleep Cup,
Åpningscupen, Norgeshuscup, KFK Cup og Dahle Cup.
I kretsserie, har G2009 spilt vanlig sesong, med kamper omtrent hver uke fra mai til oktober. G2010
arrangerte egen turneringsdag i juni på Nordlandet KGB, med sine respektive lag fra sine puljer. Har
deltatt på kampdager hos Frei.
G2009 og G2010 har ikke hatt spillere i hospitering opp til andre lag. 2010 gutter deltar i 2009 klassen
for å dekke opp ved behov, samt at noen av 2010 spillerne har en bedre kamparena på 2009 i forhold til
ferdigheter.
Merkeprøver: 1 spiller har tatt blått ferdighetsmerke, mange deltok på merkeprøvedagen, men har litt
igjen før de er helt på blått ferdighetsmerke.
Treningsgruppen er en kjekk gjeng, som at aktiviteten som drives, er innenfor klubbens visjon: «Vi e`
bæst på å ha det kjækt!». Veldig fin gruppe som tar vare på hverandre. Har utfordring som nevnt over
på 2009 alderstrinnet med tanke på antall utøvere, man ser heller ikke noen å rekruttere i nærområdet.
Begge årgangene har tatt store sportslige steg denne sesongen. Og det er utrolig moro å se fremgangen.
Ken Gøran Skar
Trener

Frank Biesmans
Trener

Per Olav Kvalvåg

Roger Sevaldsen
Trener

Øystein Svendsen
Trener

Kirsti Wirum
Foreldrekontakt

Foreldrekontakt
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Sabeltanngym
Har ikke hatt like mange treff i år som tidligere år. Det er hektisk for oss som arrangerer, og vi prøver
å finne en ny form som skal passe for barna.
Vi har 9 familier knyttet opp til oss, barna med utfordringer blir eldre og ønsker flere typer aktiviteter
samtidig som andre ser på det som trygt og godt å være i gymsalen på Nordlandet ungdomsskole.
Vi prøver å variere aktivitetene slik at det passer for alle. Vi jobber aktivt for å samle inn penger, og vi
har et håret mål om å komme oss til Dyreparken i Kristiansand.
Vi har gjennom hele året brukt vår lukkede Facebook-gruppe aktivt for å informere om
hjelpemiddelmesser, aktivitetsopphold og som idemyldring for videre aktiviteter.
I februar var vi på hundesledekjøring og aking på Skaret. Bålkos var igjen en god arrangør for oss. 7
familier møtte.
I mars var vi i gymsalen på ungdomsskolen. Kun 2 familier møtte.
I månedsskifte august/september arrangerte CP foreningen i Møre og Romsdal sammen med
Sabeltanngym et helgetreff på Hustadvika gjestegård. 3 familier fra Sabeltanngym ble med.
I desember var vi i gymsalen på Nordlandet ungdomsskole. 5 familier møtte opp til god gammel
Sabeltanngym. Der la vi også planer for aktiviteter i 2019.

Kirsti Wirum
Aktivitør
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Aktivitetsgruppa

G2009/10

J2007
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G2007

G2006

G14
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J 14

G15

G16
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Dame rekrutt
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