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Dagsorden for årsmøtet i Farsund Idrettslag 28.februar 2017 

 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av dirigent, referent, samt to personer til å underskrive protokollen 

4. Idrettslagets og gruppenes årsmelding  
a) Hovedstyret 
b) Bueskyting 
c) Fotball  
d) Håndball 
e) Volleyball 

5. Årsregnskap for 2016 

6. Forslag til årsmøtet 

7. Kontingent 2017 

8. Budsjett 2017 

9. Valg 

a) Leder 
b) Nestleder 
c) Hovedstyremedlemmer 
d) Gruppestyrene 
e) Revisorer 
f) Andre representasjoner 
g) Valgkomité 

10. Utdeling av utmerkelser, gaver, takk mm 
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Hovedstyrets rapport for driftsåret 2016 
 
 
Hovedstyret har i denne perioden bestått av:    
  

Ståle Johannessen  leder    
Roy Helge Hansen  nestleder    
Gunnar Fossland  håndball 
Trond Langås  fotball  
Richard Istad  bueskyting 
Ole Johnny Andreassen  volleyball 
Lill Hege Hals  volleyball (for Ole Johnny Andreassen) 
 
 

Andre representanter 
Farsund Idrettsråd  Alf Erik Martinsen 
Agder Fotballkrets  Arne Marthinsen 
Agder Volleyballkrets  Ole Johnny Andreassen 
Sør-Vest Bueskytterregion  Gerd Irene Istad 
 

 
Farsund IL har pr 31.12.16 1028 registrerte medlemmer og fremstår i dag som et stort og aktivt 
idrettslag. Dette er en økning på 13 medlemmer fra forrige år.  
 
Vi har inneværende år hatt aktivitet i 4 grupper: bueskyting, fotball, håndball og volleyball. 
 
2016 var ble et år med varierende sportslig resultater for FIL. Gruppene drevet sine aktiviteter svært 
godt, og lagene hevder seg jevnt over godt sportslig og ser ut til å ha gode sosiale miljøer. De enkelte 
gruppene ser ut til å fungere godt. Det henvises til gruppenes egne rapporter.  
 
Sportslig 
 
I voksenidretten slet fotballherrene og både 1. og 2. laget rykket ned fra henholdsvis 4. og 5. divisjon. 
Damelaget vant derimot 4. divisjon. Dessverre er spillerstallen så tynn at det ikke ser ut til at FIL kan 
stille damelag i 2017.  
 
Damelaget i håndball rykket også ned våren 2016 og spiller i årets sesong i 3. divisjon. 2. lagte vant 
sin 5. divisjons avdeling og spiller i årets sesong i 4. divisjon. Herrelaget i håndball gjenoppstod og 
levrete fine takter med sitt unge mannskap.  
 
I volleyball varet av sesongs høydepunkt utvilsomt da FIL «All-star»-team med gamle FIL og FVBK 
spillere slo eliteserielaget Randaberg i oppvisningskamp i Alcoahallen. 
 
For barne- og ungdomsidretten har det vært varierende resultater. Vi henviser til gruppenes 
rapporter for detaljer.  
 
Den enkeltutøveren som markerte seg mest var nok vår meget dyktige volleyballspiller Hanne Lovise 
Johansen som spilte på Norges U18 landslag under EM- kvalifisering i Kroatia høsten 2016. Hun 
har nå meldt overgang til KFUM-Stavanger. 
 
FIL har arbeidet videre med å øke rekrutteringen innen dømming i alle våre idretter. Dette arbeidet 
gir sakte, men sikkert resultater og vi har nå mange aktive dommere. FIL er avhengig av at 
enkeltpersoner ønsker å bidra til klubben på denne måten og vi er svært takknemlige overfor alle 
våre dommere. FIL vil fortsette å fokus på rekruttering og på arbeidet med å legge forholdene best 
mulig til rette for alle våre dommere.  
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Jubileumsåret 2016 
 
FIL har gjennomført sitt 100 års jubileum i med en rekke små og store arrangement i 2016. Det vises 
til egen rapport for dette.  
 
Jubileumsbok 
 
FIL lanserte i september sin egen jubileumsbok «FIL i 100».  Det vises til egen rapport for dette.  
 
 
Klubbhus 
 
FIL bygget nytt klubbhus i 2016. Det vises til egen rapport for dette.  
 
 
Økonomi 
 
Det var mye aktivitet i klubben knyttet både til jubileet og klubbhusbygging og dette gjør 2016 til et 
spesielt år også økonomisk år og vanskelig å sammenligne med andre mere normale år. 
 
Årsresultat viser et negativt driftsresultat på 174 388 kroner. Det var budsjettert med et positivt 
driftsresultat på 10 000 kroner.  
 
Årsregnskapet viser samlede kostnader for 2016 på kr 5 070 566, budsjettert beløp var kr 4 995 000.  
 
Det har vært vanskelig å forutse alle kostnader i forbindelse med jubileum og klubbhusbygging. Det 
er ingen dramatisk økningen i normale driftskostnader i 2016. De ter spesielt økte kostander til nye 
reklameskilt i Alcoaparken/Alcohallen, stor innkjøp av jubileumsdrakter og ekstraordinære utgifter i 
forbindelse klubbhusbygging og jubileumsarrangement som har økt kostnadene betydelig fra 2015. 
 
Årsregnskapet viser samlede inntekter for 2015 på kr 4 917 454, budsjettert inntekt var kr 5 040 000.  
 
De årlige inntektene våre er stabile og har endret seg lite i året som gikk, mens inntekter knyttet til 
jubileet har påvirket resultatet. Dette er jubileumsgaver og ekstraordinære inntekter av 
jubileumsarrangementet. 
  
FIL har stadig en liten reserve etter jubileumsåret, men har også opptatt lån i forbindelse med 
bygging av klubbhus. Det ene lånet er forskuttering av spillemidler med kommunal garanti. Dette er 
avdragsfritt og skal innfris straks spillemidlene blir utbetalt. Det andre lånet skal etter planen innfris 
gjennom momskompensasjon for klubbhuset.  
 
Det vises også til økonomiske rapporter i rapportene for jubileumsåret, jubileumsbok og FILs 
klubbhus. 
 
Hovedstyret ønsker å opplyse om at det ved årsskiftet var ubetalte kontingenter og lignende på til 
sammen ca kr 107 530,- for 2015 var tilsvarende sum kr. 58.000,-.  Økningen skyldes i hovedsak 
omlegging til nytt medlemsregister og ny innbetalingsløsning. 
 
I tillegg til jubileumsarrangementene har FIL som vanlig arrangert en rekke små og store 
arrangementer gjennom hele 2016. I tillegg til alle kamparrangementer har vi arrangert både skoler, 
cuper, turneringer og stevner innen de ulike idrettene våre.  
 
FIL arrangerte for første gang Kapercup i håndball - helgen 3-5 juni. Cupen ble arrangert i Alcoa 
Miljøpark, men med overnatting, og sosiale kveldsaktiviteter i Flyparken. Målet var en cup for 
aldersbestemte lag for både gutter og jenter, men vi klarte dessverre ikke å skaffe nok guttelag 
denne gangen. Cupen ble uansett en stor suksess med gode tilbakemeldinger fra lagene som deltok. 
I tillegg var det svært gledelig at vi også gikk i pluss økonomisk allerede første året. Cupen 
videreføres også i 2016. For å skaffe enda bedre bredde her så inviteres også fotballen inn.  
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Farsund maraton, som FIL arrangerer sammen med Lista Idrettslag, ble nok en gang en suksess i 
2016 selv om deltakerantallet sank noe. Arrangementet gikk i overskudd og gav også FIL et pen 
netto inntekt på kr 65 000.  
 
FIL arrangerte for andre gang en båt-, bil og fritidsmesse i Alcoa Miljøpark i mars. Dette ble igjen et 
godt arrangement for både for utstillere og økonomisk for FIL. Vi gjentar messen i år og håper fortsatt 
at dette kan bli en fast inntektskilde for klubben. Det oppleves også et positivt tiltak for mange av 
våre sponsorer. 
 
Hovedstyret har i denne perioden hatt 8 møter. Agendaen har vært å sikre klubbens drift best mulig 
innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Vi opplever i perioden at gruppene arbeider godt i 
samarbeid med daglig leder. Daglig leder møter på alle gruppemøtene. Grunnet oppkjøp av vår 
tidligere regnskapsfører har vi fått ny regnskapsfører, BDO, som har ivaretatt regnskapet på en god 
måte. De gir oss fortløpende rapportering av klubbens økonomi, samt en korrekt håndtering av 
merverdiavgift, skatt, arbeidsgiveravgift og lønnsrapporteringer m.m. 
 
Det at klubben har egen ansatt daglig leder er av vital betydning. Stillingen gjør at arbeidsmengden 
til hovedstyret og øvrige tillitsvalgte blir betydelig redusert. Hovedstyret opplever at vår daglige leder, 
Hans Kristian Eilertsen gjør en meget god jobb for klubben. I 2016 har han, i tillegg til alle sine andre 
oppgaver, også jobbet svært mye i sin fritid med bygging av vårt nye klubbhus. 
 
Daglig leders arbeidsoppgaver er og har vært følgende: 

 Kontakt med sponsorer og andre forretningsmessige samarbeidspartnere 

 Se til at sponsoravtaler følges opp og videreutvikle disse. 

 Vedlikehold av medlemsarkiv og utsendelse av medlemskontingent 

 Koordinering av klubbens totale dugnadsarbeid 

 Koordinering av aktiviteter – lotterier – vaktlister  

 Koordinering av transport i forbindelse med kamper og lignende 

 Ordne transport, egenandeler og annet vedrørende turneringer m.m. 

 Henting og fordeling av post  

 Innkjøp til klubben, følge opp klubbens innkjøpsavtaler, innhente anbud der det skal 
gjøres,   

 Innkjøpssansvarlig for klubben 

 Delta på hovedstyrets møter, og skrive referat fra disse 

 Delta på gruppestyremøter for bedre kommunikasjon. 

 Andre forefallende oppgaver for å avlaste frivillige og tillitsmannsapparatet.  

 
 
 
FIL er helt avhengig av både store og små sponsorer for å opprettholde vårt høye aktivitetsnivå og 
gi best mulig tilbud til flest mulig barn og unge i kommunen. Våre sponsorers bidrag er med å sikre 
oss et økonomisk grunnlag å drive vår virksomhet på. I år har næringslivet bidratt ekstra mye 
gjennom små og store gaver til jubileum og klubbhus. Givergleden har vært stor! Vi benytter denne 
anledningen til å få rette en stor takk til våre sponsorer og ser frem til et godt samarbeid i kommende 
år.   
 
Det at små og store foretak kan samarbeide på et profesjonelt grunnlag med FIL, er noe vi skal vite 
og ta vare på, å være stolte av. Det stiller også krav til vår organisasjon, og våre tillitsvalgte og 
trenerne må i større grad være sitt ansvar overfor sponsorene bevisst, og søke å profilere disse på 
en profesjonell og god måte.   
 
FIL er også helt avhengig av den enorme dugnadsinnsatsen som våre tillitsvalgte, trenere, aktive 
medlemmer og deres foresatte bidrar med. Ekstra mange dugnadstimer gikk med i år grunnet 
bygging av nytt klubbhus. Verdien av denne dugnaden alene er beregnet til kr 1 300 000.  
 
Til sammen ble det registrert nærmere 15 000 timer dugnad i FIL i 2016! Enkeltpersoner, som mange 
av våre trenere, bruker en betydelig del av sin fritid på trening, reiser og kamper mot nærmest ingen 
betaling. En stor takk for innsatsen til alle som bidro i 2016. 
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Vi minner igjen om vårt slagord: FIL for alle – alle for FIL. Dette forplikter begge veier. Som et 
idrettslag med fokus på barn og ungdom, vil en naturlig målsetting være å drive i henhold til de 
retningslinjer for barneidrett som foreligger fra NIF. Det skal satses på bredden. Å få med flest mulig 
barn og unge i våre aktiviteter, uavhengig av fysiske forutsetninger, er et overordnet mål. Våre 
utøvere skal roses for sin innsatsvilje. En sunn sjel i et positivt og inkluderende miljø er et godt motto. 
 
Dette stiller krav til våre ledere og trenere. Derfor vil vi satse på langsiktig og planmessig utdanning 
og trening, for å gjøre dem best mulig rustet til oppgavene.  Fra hovedstyrets side vil vi prøve å legge 
forholdene til rette for at vi skal lykkes med både å få utdannet folk til disse oppgavene, og å beholde 
dem i vervene.   
 
Videre er det et mål å få engasjert flest mulig foresatte i våre aktiviteter, på alle plan. Det er viktig å 
få en best mulig fordeling av arbeidet i klubben. Det skaper sosiale bånd og god klubbfølelse å gjøre 
ting sammen. Vårt ansvar blir å få kommunisert ut til våre medlemmer klubbens behov og hva som 
kreves for å løse dem. I bunnen for alt dette ligger en ryddig økonomi, og gode rutiner for våre 
tillitsvalgte. De skal ha klart definerte oppgaver, og den nødvendige kompetansen for å løse dem. 
 
Som ved tidligere ved årsmøter, er det noen som kommer inn i verv, og noen som går ut.  
Hovedstyret vil først takke alle som slutter for innsatsen.  Det har vært fint å ha dere med, og dere 
er alle velkommen tilbake for å arbeide for FIL så snart anledningen byr seg. Til dere som kommer 
sier vi velkommen i blant oss, og vi vet at dere blir godt tatt imot. Her er store utfordringer som bare 
venter på den som vil og kan løse dem.  Husk at den enkeltes innsats er viktig for at gruppen din 
skal lykkes. 
 
Heia FIL!  
 
 
________________________  _______________________ 
Ståle Johannessen, leder   Roy Helge Hansen, nestleder 
 
 
________________________  _______________________ 
Lill Hege Hals     Gunnar Fossland 
 
    
________________________  _______________________ 
Richard Istad     Trond Langås 
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Årsberetning for Bueskyttergruppa 2016 
 
Styret 2016 har bestått av: 
 
Richard Istad – leder, materialforvalter og dommer. 
Anita Elle – nestleder, sekretær og aktivitetsleder. 
Gerd Irene Istad – aktivitetsleder, dommer og medlemskontakt. 
 
 
Medlemstallet for 2017 har ikke endret seg vesentlig siden 2016.  
Pr i dag (03.02.2017) er vi registrert med 9 skyttere. 
 
 
Treninger: 
Innendørs har vi trent i Eilert Sundt hallen tirsdager og torsdager. Dette året har 
begge treningene begynt kl. 19.30. Dette er ikke gunstig i forhold til rekrutering av 
unge skyttere, det er for sent på kvelden for disse. Det var bedre sist år når vi kunne 
starte tidligere på torsdagene. Tirsdagen er den treningen der alle holder på med 
korrespondanseskyting og finsliping av skytternes kvaliteter, samt at nye interesserte 
kan komme og prøve bueskyting. Torsdagen brukes primært til egentrening.  
 
Vi har i høst hatt 5 ministevner, der de tre beste tellende resultatene kårer vinneren. 
Dette har vært et positivt tiltak hvor vi har hatt deltagere fra både Lyngdal og 
Kristiansand. Dette viderefører vi til vårsesongen 2017. 
 
Utendørs 2016 har vi hatt muligheter til å trene i Kjørestad på den gamle fotballbanen. 
Dette har dessverre ikke blitt utnyttet fullt ut av ulike årsaker.   
 
 
Rekruttering høsten 2016: 
Vi har i år som i fjor  vært enige i styret om at vi åpner for å ta inn nye medlemmer 
fortløpende så lenge vi har utstyr tilgjengelig. Denne ordningen har vi videreført til 
2017. Som et ledd i nyrekruttering holdt vi åpen dag tidlig på høsten. Det kom 9 
stykker her, 2 av disse har nå begynt å skyte regelmessig og har meldt seg inn i 
klubben.  
 
Stevner og andre aktiviteter: 
Klubben holdt 5 små stevner før sommerferien og 5 før jul som ble arrangert i 
Eilertsundshallen en gang i mnd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som vanlig avsluttet vi året med ballongskyting og julegrøt på siste trening før jul. 
Her var det fullt oppmøte og alle koste seg.  



 
 

  

 Side 8  
 

 

                           
  

En herlig gjeng koser seg under og mellom skyteøktene  
 
Forbund og region: 
FIL Bueskyttere er som tidligere medlem av Bueskytterregion Sør-Vest, og 
representanten for FIL, Gerd Irene Istad, var valgt inn som nestleder der til våren 
2016. Hun har etter det blitt valgt inn som varamedlem i det samme styret. 
Regionen og forbundet sentralt er viktige verktøy for hjelp og for å sikre vekst og 
utvikling i klubben.  
 
Fremover: 
Målet for 2017 er å videreutvikle de skytterne vi har så de blir stabile og trygge 
stevneskyttere, samt at de blir flinkere til egenutvikling. Vi håper å rekruttere nok 
skyttere i 2017 til at alt tilgjengelig utstyr i klubben er i bruk. Vi håper at forholdene 
ligger til rette for at vi kan delta på Strandmila med stand sommeren 2017, da dette 
er en viktig kilde til nyrekruttering. Siden vi har åpnet for prøveskyting på tirsdager 
har vi valgt å ikke ha åpen dag denne våren. Vi håper også at vi kan få tilbake 
tidligtrening på torsdager fra høsten av, slik at de yngste skytterne har mulighet til å 
delta. Vi håper også på en snarlig avklaring i forhold til utebanen vi ønsker oss i 
Miljøparken. Dette vil lette arbeidet i forhold til forberedelse av utesesongen, og vi 
trenger en litt permanent løsning på dette. 
 
Klubben skal arrangere RM (regionsmesterskap) lørdag 11. mars i Eilert Sundt – 
hallen. Her ventes det god oppslutning blandt regionens klubber.  
 
 
FIL`s Buegruppe 
Richard  Istad               Gerd Irene Istad               Anita Elle 
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Årsrapport fotballgruppa 2016 
 

11.02.2017 

 
 
Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av Trond E. Langås (leder), Arve Jørgensen, Tine Lund, 
Rolf Midthassel, Hege F. Ludviksen, Ole Magnus Skretting og Ove Tønnessen. Styrets 
medlemmer bidrar på forskjellige områder gjennom året, mens alle deltar i forbindelse med større 
arrangementer.  
 
Per Viggo Bratli - Dommerkoordinator.  
Joachim Buch –Trenerkoordinator. 
 

1. Fotballstyrets hovedaktiviteter m/ ansvarsfordeling  
 

Miniputter 
1. Rekruttering av nye spillere (1. klasse) 
2. Oppfølging av spillere 2. - 4. klasse 
3. Skaffe trenere og foreldrekontakter. 
4. Lage serie for 3. – 4. klasse 
5. Kontaktledd mellom gruppestyret og 

trener/foreldrekontakt 
6. Skal møte på en av de første treningene i 

sesongen, ha jevnlig kontakt med trener 
7. Rapportere fra laget til gruppestyret 
8. Delta i trenerforum 
9. Turneringspåmelding, i samarbeid med trener/ 

daglige leder 
 

 
Ole Magnus Skretting 
Arve Jørgensen 
 

G11 –G12 (Barnefotball) 
1. Skaffe trenere og foreldrekontakter 
2. Kontaktledd mellom gruppestyret og 

trener/foreldrekontakt 
3. Skal møte på en av de første treningene i 

sesongen, ha jevnlig kontakt med trener 
4. Rapportere fra laget til gruppestyret 
5. Delta i trenerforum 
6. Påmelding sone og krets 
7. Turneringspåmelding, i samarbeid med trener/ 

daglige leder 
 

 
Tine Lund 

G13-G16 (Ungdomsfotball) 
1. Skaffe trenere og foreldrekontakter 
2. Kontaktledd mellom gruppestyret og 

trener/foreldrekontakt 
3. Skal møte på en av de første treningene i 

sesongen, ha jevnlig kontakt med trener 
4. Rapportere fra laget til gruppestyret 
5. Delta i trenerforum 
6. Påmelding sone og krets 
7. Turneringspåmelding, i samarbeid med trener/ 

daglige leder 
 

 
Ove Tønnessen 
Trond E. Langås 

J11(12), J16, Damelag 
1. Skaffe trenere og foreldrekontakter 
2. Kontaktledd mellom gruppestyret og 

trener/foreldrekontakt 

 
Arve Jørgensen 
Hege F. Ludviksen 
Tine Lund 
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3. Skal møte på en av de første treningene i 
sesongen, ha jevnlig kontakt med trener 

4. Rapportere fra laget til gruppestyret 
5. Delta i trenerforum 
6. Påmelding sone og krets 
7. Turneringspåmelding, i samarbeid med trener/ 

daglige leder 
 

A, B og C-Lag 
1. Skaffe trenere/ støtteapparat 
2.  Oppfølging og tilrettelegging for A-, B- og C-

lag m/ støtteapparat. 
 

 
Rolf Midthassel 
Trond E. Langås  
 

Gruppeleder 
1. Fotballstyrets representant i hovedstyret. 
2. Innkalling og referering fra gruppemøter. 
3. Utveksling av informasjon til fotballstyret. 
4. Årsplan. 
5. Koordinering av arbeidsoppgaver og 

ansvarsfordeling. 
6. Budsjett og regnskap 
7. Underlag/info om påmelding alle lag. 

 

 
Trond E. Langås 
 

Treningstider 
1. Fordeling og innmelding av treningstider til 

daglig leder. 
2. Bindeledd til banemester ihht treningstider, 

kamper og fotballskole. 
3. Oversikt over alle hjemme- og bortekamper for 

alle våre lag. 
 

 
Trond E. Langås 
Ole Magnus Skretting 
 
 

Dommerkoordinator 
1. Skaffe dommere til alle våre hjemmekamper 

hvor kretsen ikke setter opp dommere (G/J11, 
G/J12, G/J13, G/J16). 

2. Ansvarlig for klubbdommerkurs (J/G 14) 
3. Videreformidle kurstilbud, påmelding kurstilbud 
4. Følge opp klubb, rekrutt og krets- dommere. 
5. Dommerregistrering/påse at dommere 

registrerer seg 
6. Kalle inn til dommermøte, lede dommermøte 
7. Sonemøter (dommer) 

 

 
Per Viggo Bratli  
Trond E. Langås 

Trenerkoordinator 
1. Kalle inn til trenermøte 
2. Lede trenermøte 
3. Bistå i treningsarbeidet 
4. Følge opp hospitering 
5. Delta på X antall treninger 
6. Melde opp spillere til sonelagene (i samarbeid 

med trenere), følge opp sonelagene 
7. Videreformidle kurstilbud, påmelding kurstilbud 
8. Sportslig ansvar Tine Fotballskole, oppfølging 

instruktører 
 

 
Joachim Buch 
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2. Arrangementer 2016 
 

Følgende hovedarrangementer har fotballstyret organisert sammen med støttespillere og daglig 
leder: 

 
a. Alcoa Cup G14 ble arrangert i Alcoa Miljøpark 12.mars. En turnering med høyt 

sportslig nivå. Det stilte dessverre bare 12 lag i årets cup. Kampene ble spilt inne i 
hallen. 1. laget til FIL slo fjorårets vinner i finalen. FILs 2. lag tapte finalen på nivå 2. 
 

b. Lions Cup 2016 ble arrangert i Alcoa Miljøpark 2.april for miniputtene med gratis 
deltagelse, pizza og brus. Alle kommunens klubber ble invitert. Ca 80 spiller deltok. 
Støttet av Lions Club Farsund. 

 
c. Sør Cup 2016 Opprinnelig planlagt på torget i Farsund sentrum 4.juni, 3 mot 3 for 

miniputter, gratis deltakelse. Arrangement i samarbeid med Sparebanken Sør. 20 
lag, ca 80 spillere og stor spilleglede blant de som deltok. 

 
d. Jubileumsturnering I forbindelse med 100 års jubileum ble det arrangert en turnering 

for Fil sine gamle helter, 20.august. 13 lag med spillere fra 1950 til 1988. En 
turnering hvor alvoret og stive bein kom mer og mer utover dagen. Til slutt sto 78/79 
generasjonen igjen som vinnere.  

 
e. Tine keeper- og fotballskole; 3 dagers arrangement 26. –28. august med rett over 

100 deltakere. Stor takk til A-laget og de som var med på arrangementet. Også en 
stor takk til Hans Petter Hagen som er administrator for dette arrangementet. 
  

f. Alcoa Cup lørdag 15. oktober i Kulturhangaren. Turnering for alle miniputter og med 
sesongavslutning for 3/4 klassene. Over 100 spillere, med medalje til alle. 

 
g. Romjulscupen 29.desember, litt skuffende oppmøte. 80 spillere opp til 12 år, bare 3 

lag fra 13 -16 år (måtte avlyse), 9 lag fra 16 år og oppover. Ønsker vi å øke til 2 
dager og forsøke å få med jente/ damelag og old boys må det jobbes med 
invitasjoner allerede ifra november. Gjerne med direkte henvendelse til lokale 
firmaer og klubber utenfor kommunen. 

 

3. Fotball-lagene 2016 

 
Farsund IL fortsatte i fotballsesongen 2016 med øking av antall lag i aksjon i krets, lokale serier og 
diverse cuper. Over 30 Lag med 60 trenere/ ledere og 494 registrerte utøvere. Vi har nå spillere fra 
5 til over 80 år. Både jenter og mosjonister er registrert med egne lag. Herrelag i 4, 5 og 6 divisjon, 
Damelag i 4 divisjon og et J11 lag med hurtig økende antall spillere viser at fotballen er på 
fremmarsj i Farsund. Årsavslutning i alle aldersbestemte lag ble organisert lagvis av trenerne.  
 
Herrer 1 hadde i 2016 en skuffende sesong. Etter omlegging til ny 2. og 3. divisjon måtte fire lag i 
4. divisjon rykke ned. A-laget var til slutt en seier unna fortsatt plass. A-Lagets trenerteam med Kim 
Andre Jørpeland og Tommy Årsland og oppmann Erik Rosåsen gir seg etter årets sesong. Johan 
Sverre Hansen har fungert som keepertrener og fortsetter i den rollen 2017. Fotballstyret ønsker 
trenerteam, støtteapparat og spillere lykke til og takk for innsatsen!!  
 
Herrer 2 hadde også en tøff sesong og rykket ned. Trenerteamet med Tommy Årsland, Sveinung 
Jensen og Ole Fuglestad gir seg etter årets sesong. 

Herrer 3. Slet med oppmøte både på trening og til kamper. Geir Jacobsen, Torbjørn Vere og Kjell 
Rune Stålesen har hatt ansvaret for dette laget. 

Damer 1 Vant 4.divisjon. Dessverre klarte vi ikke å stile 11er lag i 2016 og 2017 ser det ut som vi 
ikke klarer å stille damelag. Primus motor har vært Tine Lund og Marthe Hølmebakk-Larsen. 
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Fotballstyret gratulerer med mesterskapet og er oppriktig lei seg for at vi ikke klarer å få med oss 
damene i kommunen. 

G16 Kom på . plass i sin gruppe i 3.divisjon og deltok i Norway cup, der de tok seg videre i B-
sluttspillet. Rolf Midthassel, Lars Erik Larsen og Trond Langås har stilt opp som trenere. 
 
J16 Stilte med lag i 7er fotball. Deltok i Norway cup og røk ut i B-sluttspillet. Dessverre blir det ikke 
lag til neste år, hverken J16 eller J19. Tonje Jakobsen og Arild Furesund har stilt som trenere. 
Fotballstyret ønsker jentene lykke til videre. 
 
G15 Stilte med et 11er og et 7er lag. Kom sist i sine grupper i 3.divisjon. Atle Bruvik, Terje Ousdal 
og Steinar Utheim trente 11er laget. Stig Førland har vært trener for 7er laget. 
 
G14 stilte med et 11er lag og et 9er lag, 11er laget vant sin avdeling i 2.divisjon og 9er laget kom 
på tredje plass i 3. divisjon. Vant Alcoa cup på hjemmebane. Deltok i Norway cup med tre 7er lag, 
der 1. laget tok seg til kvartfinalen. Trenere har vært Kenneth Olsen, Leif Helge Larsen, Harry 
Pettersen, Øyvind Gabrielsen, Atle Olsvik og Håkon Nordfonn. Kenneth Olsen fortsetter men 
resten av trenerne gir seg etter sesongen. Takk for innsatsen og fotballstyret håper å se dere 
tilbake i den grønne treningsdressen. 
 
G13 stilte med et 9er lag i 1 divisjon og et 9er lag i 2 divisjon, ble begge flyttet ned en divisjon til 
høst-serien. Trenere var Frank Elle (ga seg til sommeren), John Vidar Gitlestad, Jan Kjørkleiv og 
Daniel Gilja. 
 
G12 har stilt to 7er lag og deltatt i blant annet Lyngdalscup 
Trenere: Kjell Rune Stålesen, Kjetil Nordfonn, Odin Ytterdahl og Rune Hansen. 
 
G11 har stilt to 7er lag og deltatt i blant annet Lyngdalscup 
Trenere: Kim Ludviksen, Ronny Paulsrud, Vidar Torsøe og Tor Magne Tønnessen 
 
J11 har stilt 7er lag og deltatt i blant annet Lyngdalscup 
Trenere: Kim Ludviksen, Arve Jørgensen og Tommy Alden 
 
Miniputter Mellom 80 og 100 spillere. 12 -16 trenere. Har gjennomført flere cuper + seriespill på 
nærmiljøanleggene. Aktivitets-serie i samarbeid med nabokommunene, ble dessverre avlyst pga 
liten interesse fra de andre klubbene. 

  
Seriemester 4. Divisjon 2016     Vinnere Alcoa cup 2016 
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Vinnere 100 års jubileums turnering           Norway cup gjengen 
 

1. Trenere 
Vi vil fremheve alle trenere i FIL for deres flotte innsats og all den tid som er nedlagt gjennom året 
som har gått. Vi håper alle ser det som givende og lærerikt. Vi har for tiden over 50 aktive 
fotballtrenere i klubben. Takk for god dialog gjennom året som har gått! 
 
Vi oppfordrer alle trenere til å ta kontakt med fotballstyret eller daglig leder dersom de ønsker kurs 
av forskjellig art. Vi er veldig positive til at trenere videreutvikler seg. 
  

2. Dommere 
Vi har 4 aktive rekruttdommere som dømmer i kretsen og hjelper til på FIL sine G13, G-14, G/J-16. 
Vi har 2 kretsdommere. Har gjennomført klubbdommerkurs for G14, 25 nye klubbdommere, 
klubbdommerne dømmer cuper for miniputter og J/G 11 og 12. Vi har høyt fokus på dommerne og 
jobber aktivt for å skaffe nye kretsdommere og utvikle de vi har. Stor tak til Dommerkoordinator for 
jobben han gjør.  
 

3. Foreldre og foresatte 

Fotballstyret 2016 ønsker å takke de mange foresatte som villig bistår på arrangementer som vi 
har ansvar for å gjennomføre. Tidligere beregninger viser at det utføres ca. 12.000 dugnadstimer i 
året for fotballen alene. Styret i fotballgruppa anser det som svært viktig å stimulere til økt 
dugnadslyst blant foreldre og foresatte, blant annet mener vi at de gode treningsfasiliteter er en 
viktig motivasjon for videre dugnadsinnsats. 
 
Farsund IL ønsker å gi barn og unge idrett i en trygg ramme, og på den måten fungere som 
forebyggende barne- og ungdomsarbeid. For å lykkes med dette må alle medlemmer og foresatte 
bidra. Husk at det er ditt barn det gjelder! Spør oss gjerne om hvordan du kan hjelpe oss til å bli 
bedre! Vi trenger alt fra styremedlemmer til trenere og dugnadshjelp. 
 
 
 

Fotballgruppa 2016 

 
 
Arve Jørgensen                  Trond E. Langås                            Ole Magnus Skretting    
 
 
Ove Tønnessen                  Tine Lund                                       Rolf Midthassel    
 
 
Hege F. Ludviksen 
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Årsrapport for håndballgruppa i Farsund idrettslag 2016 
 
Håndballgruppa i FIL har i jubileumsåret 2016 bestått av følgende medlemmer: 

• Formann:   Gunnar Fossland 
• Nestleder:   Merethe Omdal Saue 
• Referent:   Pål A Degerud 
• Styremedlem:  Marie Torkildsen  
• Styremedlem: Line Kolnes 
• Stremedlem:  Linda Vågsvoll  
• Dommerkontakt:  Øyvind Bergheim før nå Espen Frydeblad Tønnessen 

 
I tillegg har daglig leder, Hans Kristian Eilertsen, deltatt på de fleste gruppemøtene. 
Det har vært avholdt totalt åtte gruppemøter, fire før sommeren, og fem nå gjennom 
høsten og vinteren.  
 
FIL hadde i 2016 til sammen 280 medlemmer som spilte håndball. Av disse var 53 
menn og 227 kvinner. Gledelig at vi som klubb fremdeles vokser på håndballsiden. Og 
med den suksessen som begge våre landslag opplever nå, så håper vi at denne 
interessen smitter over på flere ungdommer i vårt distrikt slik at vi kan sikre god 
rekruttering i årene som kommer.  
 
A Dame laget vårt rykket som kjent ned etter forrige sesong, men satser videre i 
3.disvisjon, og håper å kunne holde plassen der også etter denne sesongen. I følge Dame 
trenerne så gror det godt i de yngre klassene, noe som fører til at de ser lyst på fremtidens 
damelag. 
 
Herre laget har jo vokst seg opp gjennom aldersbestemte klasser før de i fjor stod fram 
som vårt herrelag. Denne sesongen har de vist seg godt frem igjen, og spiller etter hvert 
med god selvtillit, og har i skrivende stund etablert seg på øvre halvdel av tabellen. Når det 
gjelder høydepunkter så langt i sesongen, så er det uten tvil kampen mot IKB som ble spilt 
i Listahallen den 20.november. Der Herrene våre vant 21-17 på bortebane. Sjelden at 
hallen er så full, og stemningen stod i taket.  
 
Damer B laget fortsette der de slapp i fjor. Tydelig at damene koser seg på banen, og i 
hverandres selskap.  
 
Gutter 16 laget vinner nok ikke like mye, men spiller gleden skal ingen ta fra dem. Laget 
har vokst i antall spillere, og guttene utvikler seg godt. Ser det som ganske viktig å passe 
på denne gruppen av spillere. Dette for å sikre rekruteringen på herresiden. 
 
Jenter 16 – Før denne sesongen så vi at vi slet med å stable på beina et lag her. Etter en 
prat med IKB så skjønte vi at det samme gjaldt hos dem. For å sikre at jentene fortsatt 
hadde et tilbud, så gikk vi sammen og laget J16 IKB/FIL. Trenere her er Martin Parsager, 
og Torstein Skjerve. Jentene har prestert bra, og samarbeidet mellom klubbene har 
fungert meget bra.  
 
Jenter 15 – som hos J16 så hadde vi utfordringer også her. Dette resulterte i at vi på Kjell 
sitt initiativ inngikk et samarbeid med Lyngdal IL her. Også her fungerer samarbeidet godt, 
noe som lover godt med tanke på å sikre et tilbud for alle i regionen. 
Når det gjelder de yngre årsklassene så er det gledelig å registrere at det stort sett er 
ganske store kull i alle klassene, og at det meldes om god innsats og spilleglede.  
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Tradisjon tro ble det gjennomført årsavslutning for alle håndballspillere i Aulaen i 
Eilert Sundthallen. Her ble det delt ut medaljer til de yngste spillerne. Fra J12 t.o.m. 
seniornivå ble det utdelt pokaler til årets spillere og innsatspokal. Følgende fikk 
utmerkelsen for sine prestasjoner i FIL Håndball: 
 

Årets spiller   Innsatspokal 
 
Damer A Michelle Kovacevic  Emma Nesheim 
Damer B Sissel I Torsøe  Sissel I Torsøe 
G16  Sverre Brekne  Odd Marius Litland 
Herrer  Anders Vatland  Joakim Andreassen 
J12  Borka Bastesen  Hanne K Kvia 
J13  Tiril Lundegaard  Cassandra Spinnangr 
J15-1  Andrea Litland  Andrea Litland 
J15-2  Lea Løkke-Øwre  Lisen Masvie  
 
 
 
Kapercup ble arrangert for første gang helgen 3-5 juni. 
Cupen ble arrangert i Alcoa Miljøpark, men med overnatting, og sosiale kveldsaktiviteter i Flyparken. 
Vi hadde håpt at vi skulle kunne få aldersbestemte lagg for både gutter og jenter. Men klarte ikke å 
skaffe nok guttelag denne gangen. Når det er sagt så ble cupen en stor suksess, og vi fikk gode 
tilbakemeldinger fra lagene som deltok. I tillegg var det svært gledelig at vi også gikk i pluss 
økonomisk allerede første året. 
 
Dermed har vi bestemt at vi satser videre, og har satt den første helgen i juni også. For å skaffe 
enda bedre bredde her så inviteres også fotballen inn. Blir artig dette, og tror vi har noe å bygge på 
her. 
For Håndballgruppa så var det mange som dro lasset her denne helgen. Men det er ingen tvil om at 
den som dro hardest er Morten L Poulsen. Og han er dermed også utnevnt til Kapercup general 
også i år. 
 
Umbro håndballskolen gikk av stabelen 26.-28. august  
Arrangementet er for aldersgruppen fra 6 år t.o.m. 7. klasse (12 år). Også i år så ble arrangementet 
holdt samme helgen som Tine fotballskole, og også i år så ble arrangementet en stor suksess med 
65 deltakere. 
Takk til Linda og Michelle som dro lasset på vegne av Håndballgruppa.  
 
Jubileumshelgen. 
Under den store jubileumsmiddagen ble det delt ut priser til tidenes Håndballspillere i Farsund IL. 
Og det var med stor ære og stolthet at vi kunne utrope Fern Sunde Sletten & Arne Tangvald Olsen 
som tidenes spillere stemt fram av Farsunds innbyggere.  
 
Sekretariat kurs 
Espen har tatt godt tak i dette. Og har arrangert to sekretariat kurs nå i løpet av høsten og vinteren. 
Det er mangel på personer som ønsker å sitte i sekretariatet, men håper at vi nå begynner å bygge 
en stamme vi kan bruke.   
 
Dommere 
Øyvind startet ut som dommerkontakt, men måtte kaste inn håndkleet da det var vanskelig 
å kombinere denne rollen med sitt arbeide som består av mye reising. Espen stilte opp og 
overtok stafettpinnen. Og inntrykket ar at her har vi nå god kontroll. 
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Inneværende sesong (2016-2017) er følgende lag med: 
 
J/G 06 Asta Ore & Eirin Buch 
J/G 07 Ingrid B Gabrielsen & Carina Bang 
G    08 Malin Alvestad Kydland & Grace Buch 
J     08 Linda Albrektsen & Hilde T Årsland 
J/G 09 Nancy S Ringdal & Christine Jakobsen/Tove v.d Hagen 
J/G 10 Nina Lundegaard Gabrielsen, Morten Skog & Siril Eikeland 
J/G 11 Kari Thorkildsen & Linda Vågsvold 
J     12 Merethe Drange & Kjell Lundegaard 
J  13-1 Arne Tangvald Olsen 
J  13-2 Dag Stenevik 
J     14 Linda Spinnangr & Irene Østtorp 
J     15 Kjell Larsen  
J     16 Torstein Skjerve  
G    16 Anne Ruth Fossland 
Herrer  Steffen Malmo, Bjørn Malmo og Torstein Skjerve 
Damer A Gunnar Berstad og Vidar Røtne 
Damer B Anine Hansen & Sissel Isaksen 
 
 
Håndballstyret, 15. februar 2017  
 
 
Gunnar Fossland   Pål A Degerud    Marie Torkildsen 
 
 
 
Merethe Omdal Saue  Line Kolnes   Linda Vågsvoll  Espen Tønnessen 
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Årsberetning fra volleyballgruppen 2016 
 

Gruppen har bestått av: 
Leder     : Ole Johnny Andreassen (Sykemeldt) 
Nestleder    : Lill Hege Hals (fungerende leder) 
Sekretær    : Gunn Venke Lund 
Medlem - Minivolleyballen  : Anja Turner 
Medlem    : Turid Olsen 
Medlem    : Dag Roalkvam 
Materiell    : Henry Vigmostad 
Daglig leder har deltatt på møtene 
Rep. i Agder Volleyballregion : Ole Johnny Andreassen 

 
 

Oppsummering: 
 
Volleballgruppen har hatt et år med bra aktivitet, og det store høydepunktet i sesongen 2015 - 2016 
var Jubileumshelg med Elitekamper, Oppvisningskamp mellom Randaberg og FIL Allstar og 
overrekkelse av pris for Tidenes Volleyballspiller til Martin Spinnangr. 
 

 
1. Bak nettet: Jarand Ellingsen Roalkvam. Bakre rekke fra venstre: Frank Gunnar Gitlestad, Brage 
Ellingsen Roalkvam. Tom Harald Mossmann, Nils Edvin Numme, Jørgen Ryssdal Tveit, Johan Ryssdal 
Tveit, Krister Ingebretsen, Ronny Paulsrud, Sindre Spinnangr, Endre Eilertsen. Foran fra venstre: Stian 
Tollisen, Kristian Andreassen, Martin Spinnangr, Arild Undheim, Goran Peselj. 

 
Det er i 2016 registrert 59 spillere, blant dem 22 kvinner og 37 menn. Det er registrert 8 spillere i 
sandvolleyball. I tallene for volleyball ligger 16 spillere i klassen minivolleyball(6-12 år), 4 mer enn i 
2015. Fint resultat fra gruppens satsning på rekruttering. I tellingen er det også registrert 19 
medlemmer i VIA. Antall kvinnelige spillere har i forhold til i fjor hatt en nedgang på 7. Dette vil få  
fokus på i kommende sesong. 
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Det er gjennomført en forsterkning/fornying og utvikling av trenergruppen som et ledd i arbeidet for 
å utvikle både kvinne og herresiden. 
 
Samarbeidet med flyktningmottaket på Lista Flypark fortsetter, og per nå så har vi besøk av ca 30 
flyktninger på treningene. Dette er veldig spennende og vil bli en styrke for FIL volleyball.  
 
Andre prestasjoner: 
Hanne Lovise Johansen spilte på U18 landslaget som spilte EM- kvalifisering i Kroatia høsten 2016. 
Hun har nå meldt overgang til KFUM-Stavanger. 
 
Tidligere FIL spiller Jarand Ellingsen Roalkvam spilte EM-kvalifisering i Tyskland på U20 landslaget 
våren 2016 og U17 landslaget på NEVZA i England høsten 2016. Tidligere FIL spiller  
Brage Ellingsen Roalkvam spilte EM-kvalifisering med seniorlandslaget i Bergen våren 2016. 
 
Møter: 
 
Gruppemøter: 
Det ble avholdt 6 gruppemøter i 2016. Fra oktober var fokus på jubileumsarrangement. Det ble 
avholdt 4 møter for dette arrangementet. I komiteen satt Dag Roaldkvam, Lill Hege Hals, Alf Erik 
Martinsen. Komiteen hadde god støtte fra daglig leder Hans Kristian Eilertsen. 
 
Trenermøter: 
Det er også avholdt 2 felles møte med trenerne. 
 
Foreldremøte: 
I mai er det avholdt ett foreldremøte med godt oppmøte for Minivolleyballgruppa. 
 
Kåring av Årets spillere og Innsats pokal 2015-2016:                                           
   
Alle spillere og trenere var samlet til sesongavslutning i flerbrukshallen i Alcoa Miljøpark i mai 2016. 
Dette er en sosial samling med mixturnering på tvers av alder og premiering av årets spiller og 
innsatspokaler.  
 

 Årets spiller  Innsatspokal 

Ju17 Hanne Lovise Johansen Vårin Olsen 

Damer Nathalie Sund Kamilla F Fredbo 

Gu17 Jacob Lorentzen Sverre Sandnes 

Herrer Eirik Undheim Eirik Undheim 

 
 
Midler: 
FIL er tildelt 10.000,- i midler for treningsutvikling. 
 

Styre Agder Volleyballregion 
Arbeidet i kretsen har vært vanskelig på grunn av bortfall av ordningen med kretssekretær. Dette 
skjedde som et resultat av en inngått avtale med regionens hoved kreditor NVBF for å redde en 
vanskelig kretsøkonomi. Klubbene i kretsen er nå uberørt, aktivitetsnivået er opprettholdt og 
økonomien er gjenopprettet. Eva Øfstaas har trådt inn i funksjonen som sekretær og kretsen har 
også fått administrativ hjelp fra NVBF og sist men ikke minst så har vi påbegynt et meget spennende 
samarbeid med Rogaland. Arbeidet er en start for å avvikle regionsnivået for Agder og Rogaland og 
at begge går inn under NVBF avdeling Sør-Vest med Eva Øfstaas som leder. Ulike støttegrupper 
må dannes og deltakelse i disse vil kunne gi innflytelse. Her finnes muligheter for FIL. FIL volleyballs 
anseelse synes å være god, vi er store på arrangement, vi har vist evne til å utdanne dommere og 
å avvikle trenerkurs. I tillegg har vi en unik geografisk plassering, midt mellom Stavanger og 
Kristiansand, dette kan være en styrke. Arbeidet vil forhåpentligvis kunne avsluttes i 2017. 
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Kurs: 
 
Dommerkurs: 
Følgende har gjennomført dommerkurs i sesongen 2015/2016 
 
Ann-Chelita Olsen f. 28.07.99 
Sandra Lian Larsen f. 02.03.01 
Vegard Lauvåsvåg f. 27.04.01 

. 
 

Trenerkurs: 
Dette ble utsatt pga sykdom 
 
Arrangementer: 
 
 
Rankingturnering: 
9. og 10. april arrangerte FIL Rankingturnering for 2. og 3. divisjon. Det ble spilt 21 kamper lørdag 
og 25 kamper på søndag til sammen 46 kamper og 17 lag fra Agder og Rogaland. 
 
SørCup 2016 Volleyball: 
Farsund Idrettslag Volleyball arrangerte Sørcup helgen 16.-17 april. Tilsammen 24 lag fra Søgne 
VBK, Mandal VBK, Klepp VBK og Farsund IL. Over to dager ble det spilt 60 kamper i minivolleyball, 
8 kamper jenter U15 og 5 kamper gutter U17. I minivolleyball er alle vinnere! Det ble spilt med stor 
entusiasme og mange flotte kamper på høyt nivå! Spillerne er i alderen 6 – 13 år og spiller på 4 ulike 
nivå etter mestring. Dette lover godt for framtiden. I klassen Jenter U15 vant Mandal VBK finalen 
mot Klepp, mens tredjeplassen gikk til Søgne. I gutter U17 vant Farsund 2 foran Søgne og Farsund 
1. 
 
Gallaturnering Agder / Rogaland høst 2016: 
Lørdag 5.og søndag 6.nov arrangerte vi Gallaturnering med 55 lag, over 400 spillere i lag fra 
minivolley og oppover. 
 
100 års arrangement: 
16.-18. desember i Alcoa Miljøpark. 
 
Nils Numme og Tom Harald Mossmann arrangerte Volleyballskole med god hjelp fra elitespillere 
fra Randaberg. 
 
Det ble avviklet to elitekamper damer og herrer Randaberg volleyball - TVN. 
 
Oppvisningskampen på søndag mellom Randabergs herrelag og Farsund Allstar var nok helgens 
høydepunkt. På Farsund Allstar stillte: Jarand Ellingsen Roalkvam. Frank Gunnar Gitlestad, Brage 
Ellingsen Roalkvam. Tom Harald Mossmann, Nils Edvin Numme, Jørgen Ryssdal Tveit, Johann 
Ryssdal Tveit, Krister Ingebretsen, Ronny Paulsrud, Sindre Spinnangr, Endre Eilertsen, Stian 
Tollisen, Kristian Andreassen, Martin Spinnangr, Arild Undheim, Goran Peselj. 
 
Det var en spennende kamp hvor FIL slo Randaberg sensasjonelt 3-1. 
 
Prisen for Tidenes volleyballspiller tildelt Martin Spinnangr ble høytidelig overrekt av FIL formann 
Ståle Johannesen før kampen på søndag. 
 
Arrangementet krevde mange dugnadstimer fra både spillere, foreldre og styret. 
 
Sandvolleyball: 
Det ble arrangert dugnad på sandvolleyball banene i Alcoa Miljøpark 22.april. En fast tradisjon som 
avrundes med pølser, brus og selvfølgelig sandvolleyball. Banene ble brukt til trening hele sesongen. 
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Juleavsluttning: 
Det ble avholdt en intern juleturnering med 45 påmeldte deltakere som avslutning før jul, med 
påfølgende servering av pizza og drikke. Et populært tiltak som burde videreføres. 
 
Romjulsturnering 
Tradisjonen to ble det også i 2016 gjennomført romjulsturering. 
 
Sandvolleyball: 
Ingen deltakere fra FIL denne sesongen 
 
Regionslag sesongen 2015/2016: 
I 2016 spilte 5 spillere fra FIL på Agders Regionslag i NM U16. Sverre Sandnes, Isak Stavnem 
Sirnes og Jacob Lorentzen endte på 5.plass etter maks uflaks i puljen. Vårin M.Olsen og Hanne 
Lovise Johansen tok sølv etter en meget jevnspilt finale mot Rogaland. Hanne Lovise kom og på 
All Star-laget som midtspiller. 
 
Regionslag sesongen 2016/2017: 
FIL-spiller Jasim Soltani, Emil Stavnem Sirnes og Fridtjof Hals trente høsten 2016 på Regionslaget 
for Agder og representerte regionen i NM i Ekeberghallen i Oslo 13.-15. januar 2017 for U16. Laget 
endte med en 5. plass. 

 
 
Agder serie 2015-2016: 
JU17:Laget har bestått av 5 spillere: Maria Gill, Mook Utto, Nena Petkovic, Non Sabult, Rikke Os-
Andersen. 
Trenere: Dag Roalkvam 
3.div. Damer 
Laget har bestått av 7 spillere: Ann-Chelita Olsen, Helene Kalleberg, Ingvild Løvendahl, Jane 
Martine Reinertsen, Kamilla F. Fredbo, Nathalie Sund, Vårin Mikalsen Olsen. 
Trener: Dag Roalkvam 
Kamilla F. Fredbo og Vårin Mikalsen Olsen har høsten 2016 meldt overgang til Lister. 
GU17: Laget har bestått av 11 spillere og hatt bra oppmøte på trening og vist stor fremgang. 
Spillere: Benjamin T. Turner, Emil Stavnem Sirnes, Fridtjof Hals, Isak Stavnem Sirnes, Jakob 
Lorentzen, Kristian Farbrot Fredbo, Kristoffer Vårdal Hagen, Marius Lund, Nasim Soltani, Sverre 
Sandnes. 
Trenere: Rune Gabrielsen 
2.div Herrer: 
Spillere: Adrian Tollisen, Eirik Undheim, Eirik Reinertsen, Nils Edvin Numme, Rune Gabrielsen, 
Sverre Nilsen Lie, Tom Harald Mossmann. 
Trenere: Rune Gabrielsen 
Minivolleyball: Antall spillere var mellom 15 – 20. Trening 1,5 timer 1 gang i uken. 
Trenere: Wenche Ellingsen, Monica Torp Rullestad, Tom Turner.  
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Vestcup 2016: 
Før sesongstart 2016/2017 var gruppa representert for 30.gang under Vestcup i Stavanger. 
Deltakelse i Vestcup er blitt en tradisjon og er en fin oppkjøring i forkant av sesongen. FIL volleyball 
deltok med 6 lag september 2016: 
 

 GU17 tok en 3. plass. 

 Damer 3. div 5plass 

 Minivolleyball blir ikke rangert. 
 
 
 
 
___________________ 
Lil Hege Hals 

 
 
___________________ 
Gunn Venke Lund 

 
 
___________________ 
Anja Turner 

 
 
 
___________________ 
Turid Olsen 

 
 
 
___________________ 
Dag Roalkvam 

 
 
 
___________________ 
Henry Vigmostad 
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Farsund IL 

Årsrapport for 2016 
 
 
Årsregnskap 
- Resultatregnskap 
- Balanse pr. 31. desember 
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Farsund IL 

Resultatregnskap 2016 
 
 

 
Note  2016  2015 

Sponsorinntekter  951.299 967.700 

Kontingenter  629.370 621.730 

Offentlige tilskudd  467.613 408.316 

Inntekter loddsalg  439.491 434.621 

Inntekter kiosksalg  344.939 292.293 

Dugnads-/gaveinntekter  738.100 316.411 

Skoler/turneringer  954.023 692.139 

Serien  137.159 129.093 

Sportsutstyr  8.120 180.091 

Annen inntekt  247.340 -52.325 

Sum driftsinntekter   4.917.454 3.990.069 

  
  

Sponsorer  403.950 130.842 

Kontingenter  21.687 23.422 

Loddsalg  60.302 75.287 

Kiosk  170.417 174.952 

Dugnad  15.079 44.723 

Skoler/turneringer  1.035.155 798.874 

Serien  759.702 718.788 

Sportsutstyr  608.212 468.066 

Leieutgifter  12.078 32.596 

Annen utgift  346.172 226.414 

Varekostnad  3.432.754 2.693.964 

  
  

Bruttofortjeneste  1.484.700 1.296.105 

  
  

Lønn til ansatte  645.680 640.541 

Andre oppg.pl. godtgjørelser  27.804            1 

Lønnskostnad  673.484 640.542 

  
  

Av- og nedskrivinger  134.157 50.000 

Andre kostnader  829.678 467.289 

Andre driftskostnader  963.835 517.289 

  
  

Driftsresultat  -152.619 138.274 
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Finansinntekter   2.537 4.902 

Finanskostnader   23.813 88 

Finansposter   -21.276 4.814 

  
  

Årsresultat   -173.895 143.088 

    

Overføringer og disponeringer    

Overført til egenkapital  -173.895 143.088 
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Farsund IL 

Balanse pr 31.12.2016 
 
 Note 2016 2015  
 
Anleggsmidler 
 
Varige driftsmidler 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol   2 624 759 30 000 
Sum varige driftsmidler   2 624 759 30 000 
 
Sum anleggsmidler   2 624 759 30 000 
 
Omløpsmidler 
 
Fordringer 
Kundefordringer   95 561 77 200 
Andre fordringer   119 450 64 243 
Sum fordringer   215 011 141 443 
 
Bankinnskudd, kontanter og lignende   250 426 957 136 
 
Sum omløpsmidler   465 437 1 098 579 
 
 
Sum eiendeler   3 090 197 1 128 579 
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Farsund IL 

Balanse pr 31.12.2016 
 
Note   2016 2015 
 
Egenkapital 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital   579 893 753 790 
Sum opptjent egenkapital   579 893 753 790 
 
Sum egenkapital   579 893 753 790 
 
Gjeld 
 
Langsiktig gjeld 
Lån   2 075 000 1 500 
Sum langsiktig gjeld   2 075 000 1 500 
 
Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld   354 473 166 850 
Skyldige offentlige avgifter   37 533 59 235 
Annen kortsiktig gjeld   43 790 147 204 
Sum kortsiktig gjeld   435 796 373 289 
 
Sum gjeld   2 510 795 374 789 
 
 
Sum egenkapital og gjeld   3 090 689 1 128 579 
 
 

31. desember 2016 
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Farsund IL 

Noter 
 
Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for 
små foretak. 
 
Driftsinntekter 
Kontingenter, sponsorinntekter og tilskudd m.v. inntektsføres etter hvert som de 
opptjenes. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost 
og antatt virkelig verdi. 
 
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk, og er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 
økonomiske levetid og tidligere erfaringer. Varige driftsmidler nedskrives til antatt 
virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag 
for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene. 
 
Tapsavsetning for 2017 er gjort med kr.0,- 
 
Skatter 
FIL er som registrert idrettslag ikke skattepliktig. 
 
 
 

Note 1     

Lønnskostnader, ytelser til daglig leder og 
trenere. 2016 2015  2014  2013  

Lønn og feriepenger 551.692 552.264 547.042 543.368 

Arbeidsgiveravgift 80.103 76.181 90.430 71.690 

Øvrige ytelser 13.885 12.097 11.811 10.633 

Sum 645.680 640.542 649.283 625.691 

 

Ytelser til ledende personer, daglig leder 2016  2015  2014  2013  

Lønn og feriepenger 
     

523.864  
 

523.864  
 

541.802  
  

483.200  

Arbeidsgiveravgift       66.941    66.941    76.394     68.131  

Andre ytelser       12.025  2.097  4.392     12.135  

Sum    602.830  602.902  622.588   563.466  

 

Ytelser til ledende personer, styret 2016  2015  2014  2013  

Lønn og feriepenger 0 0 0 0 

Arbeidsgiveravgift 0 0 0 0 
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Andre ytelser 0 0 0 0 

Sum 0 0 0 0 

 

Godtgjørelse til regnskapsfører 2016  
 

2015  
 

2014  2013  

Det er kostnadsført (eks. mva) i regnskapshonorar.      116.116     69.366  
   

64.123  
    

60.579  

 
 
 

Note 2 

 

Biler 
 

 

Biler 
 

Biler Biler 

Anskaffelseskost 01.01. 
     
130.000  

   
55.000  

   
55.000  

    
90.000  

Tilgang til anskaffelseskost                -               -               -                -    

Avgang til anskaffelseskost                -               -               -                -    

Anskaffelseskost 31.12. 
     
130.000  

 
130.000  

 
130.000  

  
160.000  

Akk. avskrivninger 31.12. 
     
130.000  

   
50.000  

   
50.000  

    
50.000  

Balanseført verdi pr. 31.12.                -    
   
80.000  

   
80.000  

  
110.000  

Årets avskrivninger 
       
20.000     

 
 
 

  Klubbhus  

Anskaffelseskost 01.01.                -    

Tilgang til anskaffelseskost   2.728.916  

Avgang til anskaffelseskost                -    

Anskaffelseskost 31.12.   2.728.916  

Akk. avskrivninger 31.12.      109.157  

Balanseført verdi pr. 31.12.   2.619.759  

Årets avskrivninger      109.157  

  

Det er søkt om momskompensasjon og spillemidler vedrørende klubbhuset. Det er forventet 
momskompensasjon ca 660 000,- og spillemidler ca 1 500 000,-. 

 

 

 
Ballbinge  

Anskaffelseskost 01.01.                -    

Tilgang til anskaffelseskost       10.000  

Avgang til anskaffelseskost                -    

Anskaffelseskost 31.12.       10.000  

Akk. avskrivninger 31.12.         5.000  

alanseført verdi pr. 31.12.         5.000  

Årets avskrivninger         5.000  
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Note 3 2016  2015  2014  2013  

Fordringer  
     

215.011  
 

141.443  
 

146.133  
  

128.052  

Langsiktig gjeld   2.075.000             -               -                -    

Gjeld som er sikret ved pant utgjør :  2.075.000  0 0 0 

 
 
 

Note 4 2016  2015  2014  2013  

Vekslepenger 0  5.014  2.944  3.000  

Jubileumskonto 2.410  89.268  138.200  136.798  

Driftkonto og kontanter 201.557  846.940  504.281  191.867  

Skattetrekkskonto 46.460  15.914  41.952  27.387  

Sum innskudd 250.427  957.136  687.377  359.052  

 
 

Note 5 2016  2015  2014  2013  

Egenkapital 1.jan. 
     

753.790  
 

610.702  
 

494.127  
  

822.836  

Årets resultat     -74.388  143.088  135.697   -28.709  

Egenkapital pr 31.des.     579.402  753.790  629.824   494.127  
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6. Forslag 
 
Det er ikke meldt inn forslag til årsmøtet. 
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7. Kontingent 
 
Det foreslås at kontingenten forblir uendret, det vil si kroner 400. 
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Farsund IL 

Budsjett for 2017 
 Budsjett 2017  Regnskap 2016 Budsjett 2016 

    

Sponsorinntekter 1.100.000 951.299 1.000.000 

Kontingenter 640.000 629.370 625.000 

Offentlige tilskudd 530.000 467.613 415.000 

Inntekter loddsalg 455.000 439.491 410.000 

Inntekter kiosksalg 340.000 344.939 330.000 

Dugnads-/gaveinntekter 210.000 738.100 260.000 

Skoler/turneringer 890.000 954.023 760.000 

Serien 110.000 137.159 125.000 

Sportsutstyr 0 8.120 45.000 

Annen inntekt 180.000 247.340 1.070.000 

Sum driftsinntekter  4.455.000 4.917.454 5.040.000 

    

Sponsorer 250.000 403.950 150.000 

Kontingenter 25.000 21.687 25.000 

Loddsalg 90.000 60.302 80.000 

Kiosk 155.000 170.417 175.000 

Dugnad 20.000 15.079 25.000 

Skoler/turneringer 725.000 1.035.155 850.000 

Serien 705.000 759.702 750.000 

Sportsutstyr 515.000 608.212 535.000 

Leieutgifter 15.000 12.078 15.000 

Annen utgift 230.000 346.172 1.200.000 

Varekostnad 2.730.000 3.432.754 3.805.000 

    

Bruttofortjeneste 1.725.000 1.484.700 1.235.000 

    

Lønn til ansatte 777.000 645.680 710.000 

Andre oppg.pl. godtgjørelser 30.000 27.804 30.000 

Lønnskostnad 807.000 673.484 740.000 

    

Av- og nedskrivinger 115.000 134.157 70.000 

Andre kostnader 746.000 829.678 380.000 

Andre driftskostnader 861.000 963.835 450.000 

    

Driftsresultat 57.000 -152.619 45.000 
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 Budsjett 2017  Regnskap 2016 Budsjett 2016 

    

Finansinntekter  2.000 2.537 5.000 

Finanskostnader  59.000 23.813 40.000 

Finansposter  -57.000 -21.276 -35.000 

    

Årsresultat  0 -173.895 10.000 
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Valg av tillitsvalgte  
Årsmøte tirsdag 28.februar 2017  

 
 
HOVEDSTYRET 

 Leder   Bjarne Hellum   NY 1 år 
Nest leder  Britt Kari Tangvald Olsen  NY 1 år  
Utøver rep  ____________________  NY 1 år   
Bueskyttergruppa Richard Istad 
Fotballgruppa Trond Langås   (Ønsker avløsning)   
Håndballgruppa Gunnar Fossland 
Volleyballgruppa Lill Hege Hals 

 
 
BUESKYTING 
Leder   Richard Istad    Gjenvalg 2 år 
Nestleder  Anita Elle    Gjenvalg 1 år  
Styremedlem  Gerd Iren Istad   Ikke på valg 

 
 

FOTBALL 
 Leder   Trond Langås   (Ønsker avløsning) 
 Medlem  Hege F Ludviksen   Ikke på valg 

Medlem  Ove Tønnessen   Ikke på valg 
Medlem  Karl Johan Skråmestø  Ny 2 år 

 Medlem  Laila G Barøy   Ny 1 år 
 Medlem  Ole Fuglestad   Ny 2 år 

Medlem  ____________________  Ny 1 år 
Medlem  ____________________  Ny 2 år   
 
 
HÅNDBALL 
Leder   Gunnar Fossland   Ikke på valg 
Sekretær  Pål Andre Degerud   Ikke på valg    
Dommer kont. Espen Tønnessen   Ny 2 år 
Medlem  Nina L Gabrielsen   Ny 1 år   
Medlem  Marian S Brandel   Ny 2 år 

 Medlem  Kirsti Degerud   Ny 1 år 
  

 
  



 
 

  

 Side 35  
 

 
VOLLEYBALL 
Leder   Linn Hege Hals   Ny 2 år 

 Nestleder  Anja Turner     Ikke på valg 
 Sekretær  ____________________  Ny 1år 
 Medlem  Arild Løvendahl   Ny 2 år 

Materiell  Henry Vigmostad    
 Trener rep  Dag Roalkvam   Gjenvalg 1 år 

Medlem  ____________________  Ny 1 år     
 
 
REVISOR 
Leder   Aage Bach    Gjenvalg – 1 år 
Medlem  Marta Tveit    Gjenvalg – 1 år 

 
 

REPRESENTASJON 
Hovedstyret og gruppen utnevner personer til å representere Farsund idrettslag og 
gruppene på møter som f. eks på kretsnivå, idrettsråd m.m. 
 
 
VALGKOMITEEN 
Leder   Alf Erik Martinsen     
Medlem  Arne Tangvald Olsen   
Medlem  Therese Malmo  Ny 
Vara medlem Jan Henriksen    
 
 
 
 
Underskriving av protokollen 
 
 
 
_______________________ __________________________ 

      

 
 
 
 
 


