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ÅRSMELDING FOR FOTBALLGRUPPA 2017 
 

1 STYRETS SAMMENSETNING: 

Følgende styre ble valgt på årsmøte 23. februar 2017: 

Valgkomite :  Jan Olav Helle Trilhus, og Stian Daviknes                   

Leder  :   Tony Kjøl 

Nestleder :   Karianne Øyo 

Styremedlemmer:  Kristin Vollen Sataøen , Jørund Brekke og Bjørn 

Gauteplass 

Varamedlem:   Hlin Jensdottir 

Varamedlem:  Knut Erik Schjøtt 

Sportslig ansvarlig:  Kristin Vollen Sataøen 

Økonomi ansvarlig:  Tony Kjøl 
 

2 Medlemstall 
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, 

turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 

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

eldre 

Totalt 

Kvinner       

Menn     1  

Totalt  142 88 2 1 231 

 

 

Medlemsutvikling  

 2017     

Kvinner      

Menn      

Totalt      

                                                 
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 

konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 12 år 

som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser 

overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Hver person skal kun 

telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende deltar i.  
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3 GRUPPESTYRETS ARBEID:  

Styret har i 2017 avholdt 8 styremøter. Det ble behandlet 43 ordinære 

styresaker. Styret har fortsatt arbeidet fra 2016 på å sette gruppas aktiviteter i 

system, både i forhold til overordnet sportslig plan og årshjul for aktiviteter og 

drift.  

 

Videre har det i 2017 vært fokus på å oppgradere gruppas utstyr, herunder også 

oppdatering av drakter og nye lagsdresser. 

 

Styret har reforhandlet avtalen med Hallingdal Fotballklubb. For spillere i 

aldersgruppen over 16 år, er denne avtalen vårt tilbud via samarbeid med de 

andre klubbene i Hallingdal.  
 

4 IDRETTSLIG AKTIVITET: 

2017 var et år med stor idrettslig aktivitet i barnefotballen. Vi stilte lag i alle 

årsklasser fra 7-12 år, begge kjønn. I ungdomsfotballen hadde vi lag for jenter 

14 og 16 år. For gutter 14 og 16 år stilte vi lag sammen med Ål IL. Høsten 2017 

stilte vi eget juniorlag i samarbeid med asylmottaket på Kongshaugen. 

 

I henhold til sportslig plan deltok flere lag på Eidfjord Cup. G16 Ål/ Geilo og 

J16 Geilo deltok på Norway Cup. 

 

A-laget, i samarbeid med HFK, har spilt i 5. divisjon Buskerud.  

 

I tillegg deltok lag i de fleste alderstrinn på lokale turneringer. 

Gruppa har en rekke dommere som er kvalifisert til å dømme barnefotball. Det er en 

større utfordring å motivere ungdom til å ta utvidede dommerkurs for å dømme i 

ungdomsfotballen.  
 

4    IDRETTSLIGE RESULTATER:  

Ål/ Geilo G16 

- A- sluttspill 

Ål/ Geilo G14 
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- Andre plass Ål Cup 

- Interkretskvalifisering våren 2017.  

 

Flere av våre spillere i HFK har fått sin debut på HFK sitt A- lag. Juniorlagene, både 

jenter og gutter, presterte bra i Norway Cup.  

 

5       UTDANNING OG KURS:  

Avholdt dommerkurs våren 2017 
 

6       SOSIAL AKTIVITET:  

Det er avholdt sesongavslutninger. Trenere hadde egen avslutning på Bardøla, 

med årsoppsummering og middag.  

 
 

7        ARRANGEMENTER:   

Arrangert Geilo knøttecup og Grendacup. 

 

Gruppa bidrog på Geilo IL sin 100 årsjubileum.  
 

 

8       ANLEGG / MATERIELL:  

Det er investert i nye drakter til alle lag fra 12 år. Det er ytterligere 

oppgraderingbehov for yngre lag. 

Gjennomført bestilling og innkjøp av lagsdresser. 

 

Det ble innkjøpt nye baller, vester og treningsutstyr til alle lag. 

 

 

 

9       ØKONOMISK SITUASJON:  

Styret har fortsatt fokus på gruppas økonomi. Styret mener det nå er god 

oversikt og kontroll på økonomien, både drift og investeringer. Det er fortsatt et 

behov for oppgraderinger, men de største grepene er tatt i 2016 og 2017.  
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10      AVSLUTNING OG TAKK 

Takk til administrasjonen ved Geilo IL for godt samarbeid, Knut Erik 

Hallingstad for oppfølging av dommere, foreldre for kjøring og kioskvakter og 

Ål og HFK for et godt samarbeid. Takk også til alle dommere som har stilt opp 

gjennom sesongen.  

Spesiell takk til alle trenere og lagledere som gjør at barn og unge kan møtes og 

ha det moro med fotball sommeren igjennom. 

 

 
  

         Geilo, 7. februar 2017 

         Gruppestyret i Geilo IL Fotball 

 

 

 

 ___________________  __________________ 

 Tony Kjøl     Karianne Andler Øyo 

 

 

 

 ___________________  __________________ 

 Jørund Brekke    Bjørn Gauteplass 

 

 

 

 

 ___________________ 

 Kristin Vollen Sataøen 


