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Sak 4. Årsmelding

Årsberetning Havøysund ldrettsla g - 2017

Styrets sammensetning

Leder: Linda Olsen

Nestleder: lsabelle M Pedersen

Styremedlem: Helene Seppola, kontaktperson innebandy

Styremedlem: Richard Nergård, kontaktperson fotball

Styremedlem: Siv Lyder, kontaktperson svømming

Styremedlem: Even Johansen, kontaktperson dans

Styremedlem: Ingvild Roksund

Ungdomskontakt: Hans William Hansrud

Varamedlem: Jan Harald Lyder

Varamedlem: Benedikte Dybvand

Varamedlem: Rune Mathisen

Kasserer: lngrid Majala (ikke istyret)

Styrets arbeid:
Det er avholdt LL styremØter der 49 saker er behandlet. To varamedlemmer

Jan Harald Lyder og Benedikte Dybvand har vært faste medlemmer av styret

siden høsten 2017 pga at 2 av styremedlemmene trakk seg fra styret.

Spesiel le oppgaver/hendelser:

¡ Alle idrettslag plikter äføre elektroniske medlemslister iidrettens
nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av ldrettsstyret. Dette

fikk vi på plass i løpet av 2017
¡ Gitt en fotball til hver klasse på Havøysund skole ijulegave
¡ Samarbeid med Havøysund musikkforening om L7.mai arrangementet.

De sto for det som foregikk på scenen på folkefesten og fikk inntektene
fra billettsalget



o lnngått 3 årig sponsoravtale med Arctic Elektro og Arctic Rørservice -
innkjØp av nye drakter

. Kjøpt inn nye fotballmål finansiert av sponsormidler.

. Opprusting av HavØysund stadion - nye tribuner, benker og maling av

pØlsebu og utstyrsbod - Finansiert av egne og sponsormidler.
Gjennomført med dugnadsarbeid

o Opprettet facebook og hjemmeside

Sportslig aktivitet:
En liten Økning i aktiviteten i alle aldersgrupper. I tillegg til knott har vi hatt

tilbud til fotball knøtt(  åringer)

Dans startet opp igjen i høst etter endt mammapermisjon. Vi startet også opp

med ny aktivitet (KoM Â te ro Dette er et tilbud for alle barn og voksne i

polarhallen 3 søndager i lØpet av høsten2017. Dette vil også fortsett a2018.

Vi hadde også denne sesongen seniorlag med i Futsalserien, men Finnmark

idrettskrets valgte etter første serierunde å legge ned futsalserien pga

useriøsitet fra påmeldte lag.

Det har ikke vært mulig å komme i gang med svømmetrening da bassenget har

vært stengt.

ldrettslaget ønsker og håper å øke aktiviteten spesielt for ungdom i

aldersgruppen med å gå t¡l innkjøp av boblefotball

lnnebandy:
lnnebandy har bra tilbud og oppslutning for junior, aldersgruppe 6 - 13 år.

Ungdom 1,4- L9 år og senior er slått sammen. Vi har sett Økende deltagelse på

seniortrening. Dette er bra og håper det fortsetter.

Det har vært deltakelse på minirunder og uttakssamling i forbindelse med

Barens Winter Games i Luleå mars 2018.

Minirunder:
Deltatt på 3 minirunder hvor L er arrangert i HavØysund med rundt 60 barn i

aktivitet. Normalt arrangeres 4 minirunder i løpet av sesongen. Kun 3 klubber i

Finnmark som søkte på arrangementet minirunde. Minirundene er for
aldersgruppen 6 -12 är.



Uttakssamling:

Havøysund f¡kk muligheten til å nominere talentfulle spillere (f:2002 og 2003)

til uttakssamling i Hammerfest i forbindelse med Barents Winter Games hvor

de kunne få muligheten til å representere Norges innebandylag under BWG. Vi

nominerte 4 spillere (3 gutter ogljente) og 3 stk ble tatt med videre til de to
neste samlingene som var i Trom sø og Sørfold. Etter siste samling ble laget tatt
ut og Havpysund lL fikk 2 av sine ungdommer med videre, Trygg Rølsåsen og

Kristine Kuivalainen.

Fotball:

Coop Havøvsund Cup

Coop Havøysund Cup ble arrangert for tolvte gang. Det var 37 lag og ca. 259

Spiller i alderen 5-10 år. Vi har en økn¡ng på 4 lag fra 20t6, og med gode

tilbakemeldinger fra både Porsanger og Rafsbotn som ikke har deltatt tidligere

kan man tenke at det vil Øke mer i 2018.

Knott:

1201.6 fikk vi for første gang tilbud om fotball trening for 5 åringer. Da dette var

stor suksess valgte vi i år å utvide tilbudet også til 4 åringene (knøtt).

Futsa l:

Havøysund har også i år deltatt med lag i 1.div futsal herrer. Serien ble avlyst

etter at kun Tana BK møtte opp første serierunde i Havøysund.

Smågutter/ienter:

Vi har stilt med lag i småguttefenter klassen noe det er lenge siden vi har

gjort. Dette førrc til masse liv på fotballbanen ved flere anledninger. Første del

av sesongen gikk ikke resultatmessig bra, men laget har vist en helt fantastisk

moral og klart å holde humøret oppe. De økte treningsmengden og jobbet knall

hardt, resultatene ble bare bedre og de fikk avsluttet sesongen med en

fantastisk3-0seier.

Vi har deltatt oàføleende turneringer:

- Coop Cup 1L. - 12. Februar i Lakselv

- Labb og Line cup 29. April i Honningsvåg.

- Cermaq Cup 10.juni i Hammerfest

- Alta Turneringa 11. - L3. August iAlta
- Coop Havøysund Cup 9. September!



FEFO - Cup 3. - 5. November i Kirkenes.

Dans:

Første del av 2Ot7 ble det ikke dansetilbud fra idrettslaget, dette var på grunn

at dansetrener Nancy Camilla ikke hadde anledning. I oktober 2Ot7 ble det

åpnet for dansetrening igjen, men i redusert skala mht. 2016. Aldersgruppen

som det ble dansetrening for var fra 5 klasse og opp til 18 år.

Det er registrert L8 kontinuerlige deltakere på dansetreningen høst2017. Det

er noen utfordringer med speilene som er kjøpt inn for danseaktiviteten, der

disse er av en dårlig kvalitet og speilbildet blir deformert. Dette gjør at

danseundervisningen utfordrende, spesielt når det er mange deltakere.

Kom å lek

lr2017 ble det gjennomført et pilotprosjekt for å skape en arena for store og

små i mørketiden. Det ble arrangert tre <kom å lek> dager i polarhallen. Målet

med arrangementene var at små og store barn kunne komme å leke og springe

av seg i mørketiden, men også en mØte plass for voksne.

Arrangementet var helt kostnadsfritt for besøkende uavhengig medlemskap i

idrettslaget. FØrstegangen det ble gjennomf ørtvar søndagen den 5 november

og det ble estimert at mellom 45 - 50 barn som benyttet tilbudet. Den 19

november var det registrert 55 - 60 barn som deltok, men den L0 desember

var det litt mindre og det ble estimert rundt 30 - 35 barn.

Arrangementet ble evaluert av styret som besluttet at tilbudet skulle fortsett i

2018

Svømming:

lngen svømmeaktivitet pga bassenget har vært stengt. Etter tilbakemeldinger

fra Måsøy kommune skal bassenget åpne igjen 01.02.L8.

Aerobic:
Trener to ganger i uka gjennom høst, vinter og vår. Få deltakere men håper på

flere deltakere t 2Ot7.



Havøysund lL takker alle trenerne for jobben de har giort i året 2OL7

Medlemmer:
Totalt L77 medlemmer. Av l-00 elever på Havøysund skole er 79 stk

medlemmer i HavØysund lL. V¡ har i 2OL7 en liten Økning av antall medlemmer i

alle aldersgrupper men er størst i gruppen 0 - 5 år og 26 är og eldre

Dette kan forklares slik:

Økende aktivitet med å tilby fotball knøtt og knott, samt at flere foreldre har

beta lt med le ms konti ngent som fore ld re/fo resatte.



Medlemstallfor 2017

Medlemstall for 2016

Medlemstall for 2015

Medlemstall for 2014

Medlemstall for 2013

Medlemstallfor 2012

Økonomi- generelt om lagets Økonomiske situasjon.

Laget har en god økonomi.

0-5 år 6-12 är 13-19 är 20-25 åtr 26 ër og
eldre

Totalt

Kvinner 8 31 11 I 30 81

Menn 6 29 T7 6 38 96

Totalt t4 60 28 7 68 177

0-5 år 6-12 âr 13-19 är 20-25 är 26 är og
eldre

Totalt

Kvinner 6 27 I 0 28 69

Menn J 28 t7 6 27 81

Totalt 9 55 25 6 55 150

0-5 år 6-12 ëLr 13-19 är 20-25 ãr 26 år og
eldre

Totalt

Kvinner 0 32 5 1 JJ 7t
Menn 0 25 10 2 26 63

Totalt 57 15 J 59 134

0-5 år 6-12 åLr 13-19 år 20-25 är 26 är og
eldre

Totalt

Kvinner 0 24 l1 0 24 59

Menn 0 30 10 2 26 68

Totalt 54 2l 2 50 t27

0-5 år 6-12 år 13-19 àr 20-25 år 26 tr og
el<lre

Totalt

Kvinner 0 20 11 0 18 49

Menn 0 24 10 1 t6 51

Totalt 44 2t 1 34 100

0-5 år 6-12 ëLr 13-19 âr 20-25 är 26 ån og
eldre

Totalt

Kvinner 0 9 13 0 22 44

Menn 0 22 18 I t7 58

Totalt 31 31 I 39 102



Styret takker ølle som hør bìdrøtt i perioden.

Hovedstyret

Lindø Olsen
leder

Helene Seppola
kontaktperson innebandy

Ingvíld Roksund
slyremedlem

Isøbelle M Pedersen
nestleder

Richørd Nergård
kontaktperson fotball

Even Johansen
kontaktperson døns

Siv Lyder
kontøktperson svømming

Høns tl¡ílliøm Hønsrud
ungdomskontakt



Sak 6. Retningslinjer og leieavtale - Telt

TELT - retn¡ngslinjer

a Teltet eies av Havøysund idrettslag og Havøysund musikkforening(partene) i lag

For utleie av teltet til andre må partene være enige. Ved utleie skal leietaker ha

skrevet under på en leieavtale

Hver part oppnevner en kontaktperson. Disse har ansvar for lagring og vedlikehold

Kontaktperson Havøysund idrettslag: Espen Johansen

Kontaktperson Havøysund Musikkforening: Børre Stabell

lnntekter på leie, utgifter til lagring og evnt. reparasjoner deles likt mellom partene.

Havøysund idrettslag administrerer dette i sitt regnskap. Det opprettes egen konto

for teltet og gjøres opp etter avtale mellom partene.

a

a

Dato: ......... /.........../...........

Havøysund idrettslag

v/leder Linda Olsen

Havøysu nd musikkforening

v/leder Gjermund Mathisen



LEIEAWALE TELT

Teltet leies ut til

Pris

o Telt u/bord og stoler

o Telt m/bord og stoler

o Bord og stoler

o Ferdig opp/nedrigging som tillegg

i perioden

Konto: 475057 2L035

kr. 5000,- (inkl en fra eier med på oppsett og nedrigging)

kr. 8000,- (inkl en fra eier med på oppsett og nedrigging)

kr.3000,-

kr.2000,-

Leie periode settes til 3 dager, leie utover 3 dager beregnes tillegg på 500,- pr. døgn. Teltet

tilbakeleveres senest 3 dager etter at leieperioden er over.

Skade på teltet dekkes av leietaker

Dato:_

Ei e re/H avøysu nd I L/H avpysu n d M usi kkfore n i n g Leietaker

Signatur: Signatur:



Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Stvrets innstillino:

Tre n e re /ti I I ¡tsv a I gte :

Foresatte:

Støttekont¡gent

Sak 8. Organisasjonsplan

Styr e t s inns t i I I ing : År s møt e v e dt ar o r gani s a sj o ns p I an s o m fr e ml a gt

Organisasjonsplan Havøysund Idrettslag

Styret i Havøysund idrettslag består av leder, nestleder, 5 styremedlemmer, L

ungdomsrepresentant og 3 varamedlemmer '

Born og elever:

Voksne:

Kr.400,-

Kr.700,-

Kr.300,-

Kr.700,-

Kr.700.-

Havøysund lL -

styret

Kom å lek
Havøysund lL-
fotball/futsal

Havøysund lL-
innebandy

Havøysund lL-
svømmimg

Havøysund lL-
Dans

Havøysund lL-
aerobic


