
Årsmelding for fotballåret 2019 
Styret har bestått av følgende: 

Anne Laugen – leder 

Lars Inge Lauritzen – nestleder 

Wenche Finseth – kasserer 

Ayla Veronica Johansen – sekretær 

Lene Reppen Grydeland – styremedlem 

Ola Nordahl - varamedlem 

 

Fotballåret 2019 : 

Det har vært nok et aktivt år for Kolvereid fotballen. 

Sportslig sett har vi ligget på et ganske jevnt antall medlemmer de siste 

årene, fra 6 år og opp til senior. (ca.275 stk.) 

De minste spillerne våre har deltatt på kystbycup, Varøya cup, Leka cup, 

SMN - cup og i tillegg var vi representert med flere lag på Skage cup og 

Kippermo-cupen. Blant de eldre som dro på cup, så var Kolvereid 

representert på NC med G-16 laget, samt to lag på Kippermoen cup. 

Ungdomslagene spilte seriespill i kretsen, på lik linje med våre junior og 

senior spillere. Vi hadde med et 7-er lag for damer og et 11-er i 5.div for 

menn. 

Sportslig utvalg:  
Gjennom 2019 har sportslig utvalg jobbet med planlegging rundt 

lagspåmelding, rekruttering, Tine fotballskole og Grasrottrenerkurs.  

Sportslig utvalg har deltatt på møter i regi av kretsen, som klubb - og 

barnefotballforum. I og med at SU har godt skolerte folk på keeperfeltet, 

så har Geir og Kjell gjennomført både treninger og kurs, gjennom 

høsten og vinteren. 

For 2020 ser vi for oss å få spredt budskapet rundt trenerveiledning og 

sportsplanen i større grad enn tidligere. Det planlegges å presentere 

veilederne på trener/lagleder-samling i forkant av sesongen. 

 

Egne arrangement: 
TINE fotballskole ble arrangert 1. og 2. juni 2019, i forkant av fotballskolen deltok 

alle lagledere fra lagene 6-12 år i planleggingen. Det ble ei super helg med fotball i 



sentrum, det ble lagt fokus på sunt kosthold, keepertrening, jenter og mye lek med 

ball. Det var 68 deltagere som var med på fotballskolen, og vi hadde med trenere fra 

herrelaget, damelaget og andre frivillige. Mange flinke foreldre stilte opp på dugnad 

for å få smurt bagetter og delt opp frukt til deltagere og trenere. En stor takk rettes til 

Steinar Bråtteng som planla det sportslige til fotballskolen, og til Kjell Lindgjerdet som 

stilte opp og var keepertrener. Nytt av året var at grasrottrener kurs 1 ble avholdt 

samme helgen, på denne måten kunne fotballskolen bidra med markører til kurset. 

Det fungerte optimalt for trenerkurset, men det ble noe venting for de minste 

deltagerne på fotballskolen. I etterkant av fotballskolen ble vi tildelt prisen for årets 

fotballskole 2019 i Trøndelag av NFF, der vi fikk 2 treer mål som premie. 

SMN-cup 2019 ble arrangert 21. september med 61 lag påmeldt fra Foldereid, 

Gråmarka, Kolvereid, Rørvik, Kula, Nærøy og Ytre Vikna. Det ble spilt 122 kamper i 

løpet av lørdagen, og det var et yrende liv på gressmatta. En stor takk rettes til Ola 

Nordahl for strålende jobb med kampoppsettet, der alt fungerte veldig bra. Her var 

det også mange flinke foreldre som stilte opp på dugnad i kiosk, rigging før cup og 

opprydding etter cup, uten dere hadde ikke dette gått så bra som det gjorde. Vi er 

definitivt BEST SAMMEN! 

Fotballgruppa arrangerte Stand Up show i kulturhuset, under Sopin festivalen. Dette 

var et arrangement vi ikke hadde prøvd før, men som frister til gjentagelse. 

Dommere: 
KIL er så utrolig heldig som har en engasjert og hjelpsom dame i sine rekker. 

Geirid Holm har vært fantastisk som vår dommerkontakt. Hun har fulgt opp 

dommerne våre både på og utenfor arenaen. Hun har hatt møter med krets og 

dommere, arrangert sosiale tilstelninger med pizza, og satt opp dommere på 

klubbens hjemmekamper og cuper. Geirid melder om følgende fra 

dommersiden i 2019: 

I fjor dro 5 gutter på klubbdommerkurs arrangert av Rørvik IL, 3 brukte dette som 

repetisjon. Alle 5 var med som dommere på Kystbycupen. 3 av disse var 

klubbdommere på 7- er kamper vårsesongen, 2 fortsatte til høstsesong. 

I tillegg hadde vi 2 rekruttdommere fra året før som var satt opp av kretsen. 

Vi hadde intern opplæring til Varøycup og SMN cup på 3- er bane. 2 uker før cup fikk 

vi øve på å dømme 3- er fotball. Vi hadde 18 flotte ungdommer i aksjon. Flere venter 

på klubbdommerkurs som skal gå av stabelen våren 2020. 



Vi har dessverre mistet flere av de som var aktive for noen år siden, noe vi mener 

kan skyldes manglende oppfølging og lite kamper å dømme. 

I november fikk vi 2 nye rekruttdommere som kan dømme 9- er og 11- er. 

2 andre var på 9 - er kurs og trenger 10 kamper for å bli rekruttdommer. 

Utfordringen vår er at det er få kamper som skal deles på mange. I fjor høst hadde 

vi totalt 16 kamper som ble fordelt på 4 dommere. Det sier seg selv at det blir for lite 

praksis. 

 

Inntektsbringende arbeid: 
Økonomien holder seg noenlunde stabil ved at vi bl.a prøver å holde 

utgiftene på et minimum. Det må selvsagt noen investeringer til i løpet 

av en sesong, slik at alle våre medlemmer skal ha et best mulig tilbud 

på utstyrssiden. 

Det er viktig for en klubb som Kolvereid at vi klarer å avholde 

arrangementer som gir gode inntekter. I 2019 prøvde vi ut en ny 

loddsalgs-modell, som ble tatt godt imot hos de aller fleste. Her kom det 

inn gode penger. Våre faste arrangement SMN -cup, TINE fotballskole 

og KD gav også klingende mynt i kassa. Vi fikk også inn litt penger ved 

at vi tok på oss kiosksalget under fjorårets boligmesse. 

 

Kvalitetsklubb og klubbforum: 
Som Kvalitetsklubb er vi pålagt å følge et gitt kriteriesett. Det er styrets 

intensjon å følge de gitte kriterier som best vi kan, slik at vi får fortsette å 

være en kvalitetsklubb. Det er selvsagt mye arbeid og mye man skal 

sette seg inn i, i tillegg til at det er mye «nytt» mannskap i styret. Men, 

dette har vi tro på at vi skal klare. 

Også i 2019 var KIL vertskap for klubbforum, og vi var godt representert på 

klubbforum både på  Rørvik og Foldereid. Dette er gode møtearenaer hvor 

vi driver meningsutvekslinger både med krets og naboklubber. Denne 

arenaen er det fortsatt viktig at vi som klubb er deltagende på, slik at vi 

fortsetter å være den «synlige, gode klubben vi har vist oss som» både 

hos kretsen og i media. 

 

Utdanning/kompetanseheving: 



I forbindelse med at vi er kvalitetsklubb ligger det som tidligere nevnt ,en 

del kriterier til grunn, både med tanke på den daglige driften og krav om 

utdanning. 

Flertallet i styret skal ha minst FLK 1, vi skal ha trenerveileder med rett 

kompetanse osv. Sittende styre har pr.d.d 2 medlemmer med FLK 1, 

samt at leder er ferdig med FLK 3. Vi satser på at alle minst skal 

gjennomføre del 1 i løpet av 2020. Flere medlemmer i SU har 

trenerveilederutdanning, men her ønsker vi oss flere på kurs kommende 

sesong. 

Vi har forsøkt å delta på det som har vært av møter, forum, kurs og 

seminar, i kretsens regi.  I tillegg til FLK har vi bl.a deltatt på: 

dommerforum, klubbforum, kretsting, Trøndersk fotballseminar, 

økonomiseminar, kunstgress seminar, KK-forum osv. 

Kommende helg er det Forbundsting i Oslo, hvor vi også vil være 

representert. Vi høster lovord fra kretskontoret i Trondheim fordi vi er 

flinke til å stille opp, til tross for til dels lenge avstander. 

«Heder og ære»: 

Det er viktig for Kolvereid fotballen å dele ut «Heder og ære», selv om den 

«bare» er i form av ord. Det å organisere lag og foreninger er viktig og 

arbeidsomt. Det hadde ikke latt seg gjøre uten alle DERE frivillige. Vi er så 

heldige som har med barn, unge, foreldre/foresatte, tanter, onkler, besteforeldre 

osv. Vit at dere er unike, og at vi definitivt er #bestsammen. 

Må også nevne Lene som fikk prisen: «Årets leder» under Trøndersk seminar. 

Kolvereid Fotball ble tildelt prisen «Årets TINE fotballskole» 

 

Kolvereid, 03.03.20 

For styret 

Anne Laugen 

Leder Kolvereid Fotball 

 



 

#KOLVEREIDFOTBALL#BESTSAMMEN 













KIL fotball regnskap 2019 og budsjett 2020

Ktonr Kontonavn
Regnskap 

2019
Budsjett 2019 Budsjett 2020 Noter

Driftsinntekter

3000 Aktivitetskontigent 250000 220000 1

3001 Salg/trenerkurs 0

3300
Lanmidler og 
momskompensasjon

100000 100000 2

3401 Aktivitets-og kulturmidler 7000 7000

3403 Sokker 35000 5000 3

3404 Kolvereid dagene 20000 20000

3405 Egne arrangementer

3408 Tine Fotballskole 30000 30000 4

3409 SMN-cup 80000 60000

3500 billettsalg 10000 10000 5

3501 SMN CUP 

3502 Dugnadsinntekter 0

3503 Fotballavslutning 0

3700 Egenandel bussreiser 0

3702 Andre gaver

3703 Aktiviteter aldersbestemte lag 0

3704 Mottatt resieutjevning NFF

3900 Salg lodd 60000 75000

3901 Sponsing/samarbeidsavtaler 40000 30000

Ribbecup 0 15000 0 6

Boligmesse 20000

3903 Gaver

Sum Driftsinntekter 0 647000 577000



Ktonr Kontonavn
Regnskap 

2019
Budsjett 2019 Budsjett 2020

Driftskostnader

4510 Dommerutgifter -100000 ‐120000 7

6300
Påmelding/lagsavgifter, 
forsikringer

-90000 ‐90000

6301 Bøter -10000 ‐10000

6305
Busstransport/leiebil 
bortekamper

-100000 ‐100000

6306 Overnatting bortekamper

6307 Sosial aktivitet -5000 ‐5000

6310 Fotballcuper kostnader -40000 ‐30000

6312 Trener/laglederutvikling -10000 ‐30000 8

6313
Andre utg.og 
ref.iforb.trening/kamper

-40000 ‐20000

6320 Fotballavslutning -8000 4000

6500 Maskiner og utstyr

6501 Idrettshall,garderobe,bane -110000 ‐80000

6503 Brøyting bane -5000 ‐6000

6600
Idrettsmateriell,utstyr/kurs-og 
instrukt.

-20000 ‐20000

6601 Kurs-og kompetanse styre -25000 ‐30000 9

6602 Møter NFF

6700 Kvalitetsklubb -15000 ‐15000

6800 Kontorrekvisita -1000 ‐1000

6803 Småanskaffelser 0

6809 Diverse utgifter-KILbua -5000 ‐3000

6901 Porto -500 0

7100 Spilleroverganger -5000 ‐5000

7650 Premier,gaver -5000 0

7700
Oppholdsutgifter for 
kursdeltagere

0

7701 Administrasjonsutgifter 0

7702 Årsmøte-og styremøteutgifter -1500 ‐1500

7703 Andre møter

7770 Bankgebyrer 0 ‐1000

7790 Diverse driftsutgifter -10000 ‐10000

7800 Smn Cup kostnader 2016 0

7801 Kolvereiddagene

7802 Sokker

7803 Tine Fotballskole -3500 ‐3500

7805 SMN-cup 0

7807 Supporterutstyr lue, skjerf 0

7808 Innkjøp lodd 0 0

Sum Driftskostnader -609500 ‐577000



Ktonr Kontonavn
Regnskap 

2018
Budsjett 2018 Budsjett 2019

0 37500 0

Finansposter

8040 Renteinntekter,purregebyrer

Sum Finansposter

Sum Skatter og årsdisp

NOTER

1 Det er noen færre seniorspillere enn 2019, derfor antar vi litt lavere innkomst

2 Forutsetter at vi får med like mange spillerer opp til og med 19 år

3 Der er ikke blitt solgt sokker i 2019, må derfor prøve å få ut disse i 2020

4

5 Forutsetter at det selges billetter på junior og seniorkamper

6 Dette er ikke en oppgave styret kan ta ansvar for, og det å derfor settes ut til lag i seriespill

7

8 Vi må få kurset flere trenere

9

DRIFTSRESULTAT

RESULTAT FØR SKATTER

ÅRSRESULTAT

Det er dyrt å opprettholde kompetansekravene som kvalitetsklubb, og det må derfor settes av mer midler 
på denne posten slik at flere får kompetanseheving/kursing

Har lagt dette som resultat, kun på inntektssida. Dersom vi får til å senke utgiftene så er potensialet 
tilstede for større inntjening

Fotballgruppa har vedtatt å øke dommersatsene for egne dommere, samt at vi har et juniorlag i seriespill. 
Dette vil være med på å øke utgiftene. 
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