
 

 

 

 

Årsmelding 2018 

Gran IL fotball 
 

 

 

Gruppestyrets sammensetning 
Leder: Rune Meier, kvalitetsklubbansvarlig 

Økonomiansvarlig: Harald Bjøralt/ Nils Guttorm Haugen 

Styremedlemmer: Mikal Linstad – sportslig leder, ansvar G16, G19 og A-lag 

Jon Kvisberg – Ansvar cuper 

Per Christian Haugen – Ansvar cuper  

Marit Alm Sørbråten – Materialforvalter 

Marianne Helmenbakken – Kiosk/servering 

Knut Egil Olsen – Ansvar for ungdomsfotball 

Ole Magnus Thoen Martinsen – Ansvar for barnefotball 

Frode Bentestuen – ansvar for målspons, infoskjerm 

Gruppestyrets arbeid 
Det viktigste arbeidet som gjøres i styret er å koordinere aktiviteten i fotballen. Videre er styret 
stedet hvor planer for utvikling legges og planer koordineres. Svært mye av arbeidet med cuper, 
kiosk, utstyr mv. gjøres utenom styremøtene, og styremøtene blir da en arena for statusrapportering 
og drøfting av strategi. Ansvarsområdene i styret er notert bak hvert styremedlem i listen over.  
 
I perioden har det blitt avholdt 8 styremøter, og de fleste styremedlemmene møter på alle møter. I 
tillegg er det avholdt 2 foreldremøter siden forrige årsmøte og et informasjonsmøte for trenere og 
lagledere. Fokus på foreldremøtene har vært økonomi, og møtet våren 2018 var et «oppvaskmøte» 
etter at styret hadde startet en salgskampanje for Salva-sokker som ikke var populær blant 
foreldrene. I møtet ble klubbens økonomiske utfordringer gjennomgått. Det var både presseoppslag 
og mange sinte foreldre på møtet. Møtet ble godt mottatt, og det kom positive tilbakemeldinger på 
at vi informerte åpent. Det ble derfor bedt om at et slikt møte ble holdt årlig, og det ble derfor 
avholdt et nytt møte i februar hvor vi informerte om budsjett og planer for 2019, herunder satsingen 
på cuper som inntektsbringende aktivitet i år.  
 
En viktig del av styrets arbeid i 2018 har også vært beslutningen om at Gran Il fotball skal bli 
Kvalitetsklubb i NFF. Kvalitetsklubbkonseptet gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i 
klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.  
 



 

 

 

Arbeidet i Kvalitetsklubb 1 består i å utarbeide klubbstrukturer innenfor 4 hovedområder som vil 
gjøre klubbhverdagen bedre for oss alle: Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og 
verdiarbeid 
 
Innenfor hvert hovedområde er det et ulikt antall enkeltkriterier som vi må arbeide med og som må 
godkjennes av Norges Fotballforbund før vi kan kalle oss for en Kvalitetsklubb. 
 
3 av styremedlemmene har deltatt på Fotballeder 1-kurs og leder har deltatt på Fotballeder 2 og er 
påmeldt FLK 3 førstkommende helg. De nye styremedlemmene som er foreslått av valgkomiteen, er 
orientert om at de må gjennomføre FLK 1 i løpet av våren 2019, da kravet er at 50 % av styret skal ha 
dette kurset.  
 
Klubben var ikke representert på Kretstinget i Indre Østlandet fotballkrets grunnet reisevirksomhet, 
men deltok på fotballtinget i mars 2019. I tillegg har Gran Il fotball deltatt for flere seminarer og 
møter ifm. EatMoveSleep og andre samarbeid innen kretsen og samlinger med samarbeidende 
klubber.  

Gruppens økonomiske situasjon 
Gran Il fotballs økonomiske situasjon er utfordrende. I 2018 var budsjettet for optimistisk på både 
inntekts- og kostnadssiden, og vi endte med et underskudd på 170 905,-. Underskuddet må dekkes av 
fondsmidler, og er således ikke ønskelig, selv om vi har rygg til å bære ett år med et slikt underskudd.  
 
For 2019 er det gjort en mer forsiktig budsjettering av inntekter, og en tilsvarende mer realistisk 
utgiftsside hvor vi mener å ha fått med alle kjente poster.  
 

Medlemstall 
 

Fotballgruppen har 231 medlemmer pr 31/12-18. Disse er fordelt på følgende grupper/alderstrinn: 

 

Gruppe Antall 
6 - 12 år 117 
13 - 19 år  71 
20 år og eldre 43 

 

Aktiviteter 
Gran Il fotball har i tillegg til vanlig seriespill arrangert to fotballcuper i april.  
 
Hadelandscupen Glitre Energi Cup med over 1700 spillere fordelt på 208 lag er en veldig populær 
cup, som ble fulltegnet i god tid. En fantastisk helg, med god stemning og tusenvis av publikummere. 
Dette var en cup der de yngste stod i fokus. Spillerne på senior, G19 og G16 hadde arrangementet 
som dugnad, i tillegg til foreldre og andre gode hjelpere. Arrangementet ble gjennomført på en 
meget god måte. Vi takker Hadeland Energi for et godt samarbeid. 
 



 

 

Det ble også arrangert en egen cup for G13 og G14.  Helt fullbooket med 44 lag totalt. Det var en cup 
med Sparebank 1 som samarbeidspartner.  En veldig populær cup der flere av Østlandets beste lag 
deltok. 
 
Både Hadeland Energi og Sparebank 1 får disse arrangementene «gratis» av Gran IL Fotball. Dette er 
en del av avtalen som de har med hovedstyret.  
 
I 2019 skal Gran IL Fotball arrangere samme type cuper. Sparebank1 cup og Hadelandscupen Glitre 
Energi. Cupene nærmer seg fullbooket. Vi skal i tillegg arrangere EatMoveSleep cup i slutten av 
August.  
 
Første uken i sommerferien arrangerte vi Tine Fotballskole med ca. 60 barn. En fantastisk uke, i 
nydelig vær. Her hadde vi et godt samarbeid med Idretts SFO om matservering.  
I høst har vi arrangert fotballakademi for jenter og gutter i barneskolealder, ca. 70 deltakere hadde 
gode fotballtreninger gjennom hele høsten.  
Sportslig sett så har det vært et veldig godt år. Seniorlaget leverte en meget sterk sesong og ble nr. 2 
i 4 divisjon.  De befestet dermed sin posisjon som den beste klubben på Hadeland, og kun et toppet 
Raufoss 2 ødela for opprykket. Treningsmengde og kvalitet heves stadig, og dette har blitt gjort med 
bruk av unge lokale spillere, som jobber hardt og spiller fin fotball.  
Både G19 og G16 og G15 har kvalifisert seg til kretsens Eliteserie, flott å se at rekruttering i egen 
klubb fungerer. Spesielt Juniorlaget leverte en flott sesong og endte langt opp i kretsens eliteserie. 
Det er stor aktivitet i barnefotballen. Vi er offensive og melder på mange lag til seriespill, dette gjør at 
det blir mange kamper= mye spilletid på alle= utvikling.  
Mange trenere har tatt trenerkurs, dette er veldig positivt.  Vi har en fantastisk gjeng med 
trenere/lagledere i barnefotballen, TAKK for den gode jobben dere gjør! 

Fokusområder for neste sesong 
Gran Il Fotballs fokusområder for 2019 er å videreføre det som allerede er bra. Vi skal også arrangere 
fotballskole på sommeren og fotballakademi på høsten.  Det blir veldig spennende å arrangere 
EatMoveSleep cup for første gang.  
A-laget ser bra ut, med en ung og treningsvillig gruppe. Gran IL fortsetter samarbeidsavtalen med 
Vålerenga Fotball, der klubben skal jobbe tett sammen om utvikling av trenere og spillere.  
 
Gran IL fotball er godt synlig i samfunnsbildet, med stadig positiv omtale i media. Vi ønsker å være 
gode ambassadører for Gran IL og regionen Hadeland. Vi har et prosjekt på trappene sammen med 
Ung Hadeland, som vi håper skal gi enda flere ungdom et tilbud om fotball.  

 
Vi vil fortsette arbeidet for å kvalifisere oss som kvalitetsklubb, nivå 1, og vi tror dette vil gi oss nye 
innspill og gjøre det lettere å gjøre en god jobb for spillere, klubb og foreldre.  

Vi gleder oss til en ny sesong, og har stor tro på at 2019 vil bli nok et veldig godt fotballår for Gran IL. 

 
Gran, 4.3.19 
Rune Meier 


