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Årsberetning fotballgruppa 2019 

 
1. VISJON OG MÅLSETNINGER 

 
VISJON;  SER DEG - MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ALLE 

 
 
HOVEDMÅL: 
 
Identitet, tradisjon og stolthet er viktige suksessfaktorer i Harestua. Vi skal være stolte når vi ser draktene med den blå trøya, 
samtidig som vi ønsker å se en form for spill og ferdigheter som er gjenkjennbart, uavhengig av årgang. Først og fremst tror 
vi det er en måte å spille på som både er morsom og utviklende. 
Harestua IL skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut ifra egne ønsker, behov og ambisjoner. 
Tilbudet skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. 

Harestua IL – Fotball har en klubbhåndbok og en sportsplan som begge er ment som overordnede styringsdokument for hvordan 
vi ønsker at klubben skal drives. Vi ønsker å oppnå en felles forståelse for hva klubben står for, i hvilken retning vi ønsker 
klubben skal utvikle seg, samt gi gode råd og veiledning om hvordan vi skal komme dit. Klubben vår vil være i 
kontinuerlig utvikling og nye problemstillinger vil oppstå. Poenget med klubbhåndboka og sportsplanen er ikke å 
detaljstyre eller presentere absolutt fasit. Dokumentene skal dog peke ut en tydelig retning og bidra til at alle lag i klubben 
spiller på samme måte, opptrer på samme måte og etterlever klubbens føringer. Harestua IL – Fotball er en klubb som 
skal være klubbstyrt og alle lag i klubben skal forholde seg til de føringer som klubben gir. Det er klubbens sportslige 
utvalg som beslutter hvem som skal være trenere for alle lag i klubben. 

Ved alvorlige avvik fra klubbens retningslinjer skal Styret kunne gripe inn med korrektiver. 

Generelle retningslinjer 
Harestua IL er en breddeklubb, og fotballgruppa legger regelverk, retningslinjer og planer utarbeidet av Norges 
Fotballforbund til grunn for sin virksomhet. Det legges vekt på å gi et likeverdig og differensiert tilbud til spillerne ut 
fra ønsker, behov og ambisjoner. Verdier som trivsel og glede er av overordnet betydning i Fotballgruppas arbeid. 

 
Utviklingsmål: Flest mulig – lengst mulig – best mulig.  
Klubben ønsker å beholde og utvikle aktive i organisasjonen over lengre tid gjennom fokus på utdanning av trenere og 
ledere. Spillerutviklingen følger prioriteringer i sportsplanen.  
 

Spilletid: 
Fotballen skal være et tilbud for alle som ønsker det. For de yngre årsklasser betyr det tilnærmet lik spilletid for alle, 
mens det for de noe eldre spillerne betyr at alle skal få spille i alle kamper og totalt sett få så mye spilletid at fotballen 
blir et reelt aktivitetstilbud. For disse skal innsats og holdninger ha vesentlig betydning for spilletiden. 

 

Engasjement: 
Fotballgruppa i Harestua IL drives på frivillig basis av spillerne og spillernes foresatte. Dette krever at alle må bidra 
gjennom å påta seg verv/oppgaver for lagene og klubben. Det er ønskelig med 2 trenere og 1 lagleder pr. lag, 1 
foreldrekontakt for aldersbestemte lag, samt nødvendige representanter til styreverv, funksjoner og utvalg for at det kan 
meldes opp lag i seriespill. I tillegg bidrar lagene gjennom deltakelse på dugnader, kioskvakter og idrettshallvakter. 
Disse forpliktelsene gjelder alle som enten selv spiller i Harestua eller har barn som spiller i Harestua.  

 
KJERNEVERDIER 
Trygghet, respekt, ansvar og allsidighet skal gjenspeile arbeidet og samspillet i gruppa. 
 

• Trygghet – samhold, respekt, fellesskap og engasjement 
• Respekt – alle kan bidra med noe verdifullt 
• Ansvar - hver aktør deltar med kvalitet I alle ledd 
• Allsidighet - variasjon i treningene, samt at det tilrettelegges for at den enkelte kan delta i flere idretter. 
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2. ORGANISASJON 2019 - kvalitetsklubb 
 

  
 
BEMANNING 2019 
 
Fotball styret Funksjoner som bekles iht. kvalitetsklubb 

 
Leder:  Svein Krakk Kvalitetsklubb ansvarlig: Kai Larsen 
Nestleder:  Kai Larsen Arrangement ansvarlig: Hilde Linnerud 
Sportslig leder:  SU v/Kai Fredriksen Oppstart ansvarlig: Sportslig utvalg 
Sekretær:   Fair Play ansvarlig Amund Bergsli 
Kasserer:  Stine Snellingen Trenerveileder/-

koordinator 
Svein Krakk 

Kiosk/Frivillighetsleder:  Hilde Linnerud Dommerkoordinator: Christian Sandin 
Materialforvalter:  Thomas Myrvang   
Info/Web ansvarlig:  Fredrik Hägnemark   
Fiks ansvarlig: John Ola Tollefsrud   

Møtevirksomhet 
• Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden.  
• Det ble gjennomført 8 trenerforum i løpet av 2019. Trenerforumet har hatt fokus på trenerrollen, klubbens 

sportsplan, kampvertrollen og treningstider. Vi hadde bl.a besøk fra Vålerenga som gjennomførte trenerforum 
med påfølgende treningsøkt for G12. Trenerforum vil gjennomføres jevnlig også i 2020 med tydeligere krav 
til oppmøte fra lagene.  

• Leder eller nest leder i fotballgruppa har deltatt på hovedstyrets styremøter. 
• Det ble gjennomført oppstartmøte i forbindelse med idrettsskolen. Vi fikk på møtet rekruttert personer og 

startet opp lag på jentesiden.  
• Styreleder Svein Krakk og Stine Snellingen har stilt på kretstinget for NFF Indre Østland 2019. 
• Vi gjennomførte sonemøte for Hadeland i eget klubbhus i 2019. 
• Harestua IL – Fotball har deltatt på kvalitetsklubbarrangmenter i regi av IØFK og har bl.a holdt innlegg om 

vår erfaring som kvalitetsklubb. 
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• Vi har deltatt på flere arrangementer i regi av Vålerenga i 2019, som en del av vår samarbeidsavtale med 
klubben. 

 
 
3. MEDLEMMER OG MEDLEMSGRUNNLAG 
 

Aktivitetsoversikt egne medlemmer (spillere og støtteapparat) 
Kjønn Kvinner Menn 

Alderstrinn 0-5 år 6-12 år 13-19 
år 

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

år 
20-25 

år 26- år 

   
2018 0 71 33 0 0 0 77 54 24 9 
2019 0 90 33 0 0 0 74 49 21 5 

Ant lag 
2018 0 8 3 0 0 0 8 4 1 0 

Ant lag 
2019  7 3 0 0  10 4 1 0 

fødselsår (2017 - (2011 -  (2004 -  (1997 - (1991 - (2017 - (2011 -  (2004 -  (1997 - (1991 - 
 2012) 2005) 1998) 1990) 19xx) 2012) 2005) 1998) 1990) 19xx) 

 
Totalt 25 lag og 272 spillere/støttespillere har deltatt i løpet av sesongen 2019. Vi har hatt samarbeidslag 
med Grua for G12, G14, J13 og J15, hvor Harestua var det administrerende laget (Dvs. melder på lag, 
betaler dommere og mottar treningsavgift. Medlemsavgiften går til moderklubben). Totalt 26 ledere, 35 
trenere og 30 dommere har gjort en suveren innsats i støtteapparatet i 2019.  
 
     

DOMMERE  LEDERE TRENERE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
   FLK 1: 8 Barnefotballkveld 4 20  0 0 12 
Klubbdommer: 30 FLK 2: 2 Delkurs 2 2 2 1 16 17 17 
Rekruttdommer: 5 FLK 3:  Delkurs 3    23 13 17 
Divisjonsdommer: 1 FLK 4:  UEFA C-lisens 19 19 18 11 11 15 
    UEFA B lisens 4 3 2 2 3 3 
    Mangler kurs:  3 3 4 2 2 0 
    Trenerveileder     1 1 

 
Klubbene forventes å stille med 1 Rekrutt dommer for hvert 11er lag klubben stiller i kretsen. Oppfølging av dommere 
vil fortsatt være fokusområde fremover. 
 
4. ANLEGG TIL DISPOSISJON I 2019 

1. Harestua KGB – varierende temperatur og nedbør skapte utfordringer med å holde banen åpne. Vi brøytet dog 
jevnlig for å raskere kunne åpne banen våren 2019. 

2. Grua UIL kunstgressbane – G12, J15, J17 og G19 trente også på Grua. 
3. Leie av Jevnaker KGB 1. januar – 28.februar 2019. 
4. Gressbane 3 x 5er 
5. Harestua Arena Idrettshall – innendørs vintertrening  

 
5. AKTIVITETER 

• Treninger og kamper vårsesong og høstsesong 
• Turneringer og cuper 
• Sone / Krets tiltak IØFK 
• Klubbdommerkurs 
• Rekruttdommerkurs 
• Tine Fotballskole uke 26  
• Dugnader; rydde rundt banen og området rundt det nye klubbhuset, kiosksalg og hallvakter,  
• Fotball Fritids Ordning – Telenor Xtra 
• Jentefotballdagen for Hadeland i samarbeid med andre klubber fra Hadeland. Over 130 deltagere i alderen 6-

12 år 
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Både i seriespill og cupene har innsatsen vært entusiastisk og gitt fine erfaringer for foreldre og spillere. Hvert lag får 
dekket to eksterne turneringer i året i barnefotballen opp til 12 år. Lag fra 13-16 får dekket tre eksterne turneringer. 
Tine fotballskole ble arrangert uke 26, med 150 barn, 32 flotte ungdommer fra Harestua og Grua som instruktører og 3 
voksne ledere, som gjennomførte en knallfin fotballuke. Flotte representanter våre ungdommer og barn fra Harestua og 
Grua. Vi gleder oss allerede til en ny uke med Tine fotballskole i 2020. 
 
Fotball Fritids Ordning (FFO): Piyaphong Praiwan var administrativ leder og instruktør for fotballskolen, med støtte 
fra klubbens sportslige ledelse. Piyaphong måtte operere kneet tidlig høst 2019 og var sykmeldt 100% resten av året. I 
perioden har flere personer måttet bidra med matservering for ungene. Blant annet har Steinar Myrdal, Marius 
Andersen, Christian Sandin samt foreldre måttet bidra. Kristoffer Krakk har vært ansvarlig for fotballtreningen 
gjennom høst 19 og vinter 19/20. I tillegg har Brage Simensen, som går idrettslinja på HVGS hatt praksis i 
treningsledelse enkelte økter. Økonomiservice & Konsulentservice har koordinert økonomihåndteringen. 
 
FFO har gjennom 2019 benyttet vårt nye klubbhus til sine aktiviteter. FFO har hatt tilbud på mandager fra 1200-1600 
og onsdager 1300-1630. Vi har hjulpet til med lekser først og bespisning etterpå.  
 
Harestua kunstgressbane blir brukt så lenge det er mulig. På høsten/vinteren/våren har Harestua Arena blitt brukt, som 
er et glimrende anlegg. FFO-instruktørene har god trenerkompetanse. Fremgangen er merkbar. Vi trener på 
koordinasjon, mottak og balanse. Vi har også jobbet med å implementere klubbens spillestil på FFO gjennom 
sesongen. Målet har vært å bidra til å skape en bedre forståelse, samt å lære å bruke hverandre, slå pasninger og foreta 
forflytninger. FFO har elever fra 3. og 4. klasse. Ved oppstart i august var det 15 deltakere.  
 
FFO tar betaling kvartalsvis med to måneders oppsigelse (inneværende mnd + 2mnd). Økonomiservice med Stine 
Snellingen ordner alt papirarbeid på en glimrende måte. FFO hadde i 2019 et overskudd på kr 20 577, mens de i 2018 
hadde et overskudd på kr. 12 162. 
 
Sone / Krets: 
Harestua IL sendte 12 spillere til soneuttak 2019 
 
Aksel Berg Sandin har i 2019 vært fast keeper på kretslaget til Indre Østland. 
Mia Myrvang har i 2019 spilt på kretslaget til Indre Østland. 
Thea Bjørnevåg har i 2019 spilt seg inn på kretslaget til Indre Østland 
Vår Sæthereng har i 2019 spilt seg inn på kretslaget til Indre Østland 
Niki Athola, Amine Bergsli, Tuva Fredriksen, Hedda Becsan har deltatt på sonetiltak i 2019 
 
Idrettsskolen:  
Det ble gjennomført 3 dager med fotball på idrettskolen i 2019. Først 45 minutter med barnehagebarn og så 45 minutter 
1.klasse begge dagene. Treningene ble ledet av noen av våre ungdomstrenere med stor suksess. 
 
6. ØKONOMI 
  

 
 

2018 2019  

Inntekter 1 045 605 889 996 

 

Kostnader 982 913 866 053 
Driftsresultat                          62 

692 
             23 
943 

 
 

Finansinntekt 457 381 
Finanskostnad 4 689 0 
Årsresultat                         58 

460 
                    24 
324 

 
 

Egenkapital 298 439 328 893 
Gjeld 58 204 20 250 
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KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
 
Regnskapet viser inntekter og kostnader for fotballgruppa sett under ett, inkludert FFO og Tine fotballskole. 
 
Inntekter: 
Treningsavgifter, inntekt kiosk og Tine fotballskole er hovedinntektskildene. 

Kostnader omfatter blant annet: 
Avgifter til krets/forbund, kostnader for egne klubbdommere, samt dommere satt opp av kretsen. Kjøp av div utstyr, 
kurs, supplering draktsett og sosiale tilstelninger for lag. 
 
 
 

7. TRENINGSAVGIFT OG FORSIKRING  
Alle spillere må betale medlemsavgift og treningsavgift for å være spillerberettiget. For samarbeidslag betales 
treningsavgiften til moderklubben. Treningsavgiften innbetales én gang pr. år og før første seriekamp kan spilles. Ved 
manglende innbetaling skal det sendes purring. 14 dager etter forfall på purring sendes det brev om utestengelse fra 
trening og kamper. I barnefotballen opp til 12 år dekker NIF forsikringen. I aldersgruppen fra 13 år og eldre er spillerne 
forsikret gjennom lagsforsikringen.  

 
Fritak treningsavgift: Ingen trenere fritas for avgift på egen trening. 

 

Fotball  2018 2019 
Barnefotball 6-10 år 900 1100 
Barnefotball 11-12 år 1100 1300 
Ungdomslag 13-14 år 1600 1600 
Ungdomslag 15-19 år 2000 2000 
Seniorlag 20 + 2500 2500 

 
 

8. FOKUSOMRÅDER 2018-2021 
 
Kvalitetsklubb 
Harestua IL - Fotball er har siden 2015 vært sertifisert som Kvalitetsklubb Nivå 1. Kvalitetsklubb Nivå 1 er det første 
av tre nivåer i Norges Fotballforbunds (NFFs) Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil 
forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. 
  
Fotballkretsen følger jevnlig opp at kvalitetsklubbene følger retningslinjene for kvalitetsklubber. Blant annet må 
klubbene levere egenmelding, og i etterkant holdes det møte med kretsens kvalitetsklubbansvarlige. Harestua IL - 
Fotball oppfyller p.t. alle hovedkriteriene for Kvalitetsklubb Nivå 1. Dette omfatter: 

• Aktivitet (rekruttering, sportsplan, trenerveileder, dommeransvarlig) 
• Organisasjon (organisasjonskart, økonomistyring, FIKS-ansvarlig, kvalitetsklubbansvarlig, klubbhåndbok) 
• Kompetanse (lederkompetanse, trenerkompetanse) 
• Samfunn og verdiarbeid (verdier, retningslinjer barn/ungdom, politiattest, trygge rammer, skader forsikring) 
• Tiltak (oppfølging av kvalitetsklubber) 

En revidert utgave av Nivå 1 i NFFs Kvalitetsklubb kom på plass i slutten av februar 2020. Den reviderte versjonen vil 
sette NFF sentralt, kretsene og deres veiledere i enda bedre stand til å selge og gjennomføre gode 
kvalitetsklubbprosesser. Det blir nå hver enkelt krets sin oppgave å sørge for informasjon og implementering av den 
nye versjonen i sine sertifiserte kvalitetsklubber. 
 
Harestua IL har i 2019 hatt den årlige evalueringen fra kretsen og vi hadde en god gjennomgang. Kretsen har i tillegg 
brukt representanter fra Harestua IL - Fotball for å snakke om erfaringen som kvalitetsklubb på møter i regi av kretsen. 
 
Klubbutvikling 
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Vi har gjennom 2019 jobbet aktivt med implementering av klubbens oppdaterte sportsplan. Det har vi gjort ved å holde 
jevnlige trenerforum gjennom året. Før sesongstart hadde vi månedlige møter, mens vi etter at sesongen kom i gang 
gjennomførte trenerforum med noe lenger mellomrom. Trenerforum har blitt benyttet som en arena for diskusjon og 
dialog om hvordan klubbens sportsplan skal se ut, hvordan vi skal få implementert klubbens spillestil på feltet og 
hvordan vi som klubb skal oppfattes av andre lag vi møter i serie og cup’er. Trenerforum har bestått av både en teori 
del og en praktisk del hver gang. 
Gjennom samarbeidsavtalen med Vålerenga har representanter fra Harestua også deltatt på flere arrangementer hos 
Vålerenga hvor vi har fått faglig påfyll og informasjon om hvordan Vålerenga jobber med spillerutvikling for både 
barne- og ungdomsfotballen. 
Harestua IL – Fotball har også signert en samarbeidsavtale med Grua UIL som formelt regulerer vårt samarbeid som 
klubber. I den forbindelse har vi invitert trenere og lagledere fra Grua UIL til våre trenerfora, samt når vi enten har hatt 
besøk av Vålerenga eller har vært på besøk hos Vålerenga. Vi oppfatter samarbeidet med Grua utelukkende som 
positivt og tror vi begge vil ha gjensidig glede av å jobbe på en lik måte med spillerutvikling. 
 
Gjennom høsten 2019 har vi hatt en god dialog med Lunner hvor vi bl.a har diskutert muligheten for samtrening på 
vinterstid for flere av ungdomslagene. I flere årsklasser er det en utfordring med tilstrekkelig antall spillere, noe som 
gjør det nødvendig å vurdere et samarbeid med Lunner for at begge klubber skal kunne ha et tilstrekkelig godt tilbud til 
våre spillere. 
 
Utdanning og skolering 
Fotballgruppa mener at den beste investeringen vi kan gi medlemmene i HIL er å investere i utdanning / skolering for 
trenere og ledere. Klubben dekker disse kostnadene. Kravet er at minst 1 trener pr alderstrinn må ha C-lisens for nivå 
1 i kvalitetsklubb. Nivå 2 i kvalitetsklubb forutsetter at alle trenere i klubben har minimum C-lisens. Målsettingen for 
2019 var at alle trenere skal ha minimum C-lisens, noe vi er stolte av at vi fikk til ila året. Sportsplan med felles 
retningslinjer for gjennomføring av trening og kamper sikrer et helhetlig grunnlag for hvordan klubben ønsker å 
fremstå. Aktiv bruk av trenerforum for å implementere sportsplanen på feltet har vært en viktig oppgave. 
 
Vi har i 2019 gjennomført delkurs 4 av C-trenerkurset på Harestua med meget god deltagelse. Vi har hatt god 
deltagelse fra klubben på også på dette delkurset. 
 
Som Kvalitetsklubb Nivå 1 må Harestua IL Fotball til enhver tid ha minst 2 trenere med B-Lisens. I 2019 hadde 
klubben 3 trenere med slik lisens. For å sikre at klubben oppfyller kravet også framover, dekker klubben alle kostnader 
knyttet til B-lisens kurset samt obligatorisk etterutdanning.  
 
Harestua IL hadde 1 ungdom som tok rekruttdommerutdannelse i 2019. I tillegg dømte de 4 som tok utdannelsen i 
2018 en rekke kamper rundt i NFF Indre Østland. De fikk gode skussmål fra både krets og lag de dømte. 
 
Treningsgrupper: 
Fotballgruppa ønsker å fortsette med å sette sammen større treningsgrupper på feltet til samme tid. 2 eller 3 års grupper 
samarbeider om opplegg. Større antall trenere på feltet til samme tid gir bedre mulighet til differensiering og 
tilpasninger til hver enkelt spiller. Vi har ikke gjennomført dette i tilstrekkelig grad i 2019, men dette arbeidet er noe vi 
vil ta opp igjen for 2020. For de yngste lagene (6 og 7-åringer) vil dette ikke være aktuelt, da de først må få trygghet i 
egen gruppe. 
 
Klubbhus: 
Eget klubbhus har vært viktig for å starte arbeidet med å styrke felleskapet, etablere et miljø og skape klubbidentitet. 
Her vil aktiviteten på klubbhuset være bærebjelken i dette arbeidet. Felles sted å samles før trening og kamp. Tilgang 
til garderober, toaletter, kiosk, møterom og samlet oppbevaring av utstyr. Klubbhus har vært et savn i mange år. 
Vi har gjennom sesongen 2019 benyttet klubbhuset aktivt, men bør i 2020 se på hva vi kan gjøre for å skape et enda 
bedre miljø for at klubbhuset blir et samlingspunkt før og etter trening. 
 
Klubbidentitet: 
Bevisstgjøring av klubbidentitet og synliggjøring av klubben på kamper, cuper og andre arrangementer er viktig. Vi må 
oppfordre til at spillere på lagene fra 13 år benytter HIL overtrekkdress til kamper. Vi har ikke delt ut treningsdresser 
til trenere og lagledere de siste årene. Vi vil for 2020 sesongen gjøre en vurdering om vi har økonomi til å forsterke 
klubbidentiteten til Harestua ved å dele ut/subsidiere noe utstyr til trenere, støtteapparat og ungdomsspillere. Det er 
innført bruk av HIL flagg og kvalitetsklubb flagg på stadion. Relevant informasjon om klubben henges opp ved det nye 
klubbhuset. 
Vi har jobbet aktivt for å forsterke klubbfølelsen og klubbidentiteten gjennom sesongen 2019 og vi vil jobbe ytterligere 
med dette sesongen 2020 å forsterke klubbens identitet ved å bruke klubbhuset aktivt og gjøre det til et naturlig 
samlingspunkt. 
 
Jentegrupper på alle nivå  
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Det er svært god deltakelse fra jentene på de yngste årskullene, og relativt god deltakelse på de øvrige årskullene opp 
til og med 17 årsklassen. Dette er svært positivt, spesielt siden det tidligere ofte har vært svak deltakelse blant flere av 
årskullene i jentefotballen. Harestua har i sesongen 2019 ikke stilt lag i J14, mens J15 har vært samarbeidslag med 
Grua. Harestua har hatt et J17 lag og her har også spillere fra J15 bidratt gjennom sesongen. Det er en viktig utfordring 
å forsøke å opprettholde tilbudet også for de eldre jentelagene.   
 
Keepere 
Keeperrollen er viktig, spesielt i 11’er fotball. Fotballgruppa ønsker å sette inn ekstra ressurser og kompetansen til 
keeperne våre. Det er behov for egne keepertreninger og keepersamlinger. I tillegg bør vi tilby en tøffere 
«utstyrspakke» for keepere. I sesongen 2019 har Christian Sandin vært keepertrener for har fulgt opp klubbens 
ungdomskeepere, bl.a gjennom ekstratreninger en dag i uka i deler av sesongen. Harestua IL – Fotball har en ambisjon 
om å legge til rette for keepertrening for alle keeperne i klubben i 2020 og vil aktivt jobbe med keepere på både jente- 
og guttesiden. 
 
Dommere 
Dommerrollen er svært viktig. Klubben gjennomfører klubbdommerkurs for alle 13 åringene i klubben, og så kan de 
som ønsker fortsette som klubbdommer. Fotballgruppa ønsker å sette inn ekstra ressurser og kompetansen til 
dommerne våre. Christian Sandin har vært klubbens dommerkoordinator i 2019 sesongen. Vi har gjennomført gode 
kurs for dommerne denne sesongen. Vi har i tillegg utdannet ytterligere en rekruttdommer og har nå 5 rekruttdommere 
i klubben. Utdanning av dommere er noe vi fortsatt må ha fokus på for 2020 sesongen. 
 
Miljø 
Det kommer stadig flere krav til bruken av kunstgressbaner og gode løsninger for oppsamling av granulat på «avveie». 
Vi har hatt gjennomgang fra NFF v/Ove Halvorsen med følgende tilbakemelding: 

Stort sett godt tatt vare på håndtering av granulat. Lite eller ingen granulat utenfor gjerdet, men en del på løpebanen 
og asfalten mellom gjerde og løpebane. 
En del løv og barnåler på banen pga av trær rundt området. En bør vurdere om noen trær kan fjernes.  

Halvorsen har også utarbeidet et kostnadsestimat på hva vi må gjøre av tiltak for imøtekomme kravene. Nødvendig 
utstyr og arbeid vil beløpe seg til 132.000,-. Kostnadene vil i sin helhet bli dekket av Sparebankstiftelsen 
Jevnaker/Lunner.  
Vi kjøpte inn kumfilter høsten 2019, mens vi har bestilt rister/børstestasjoner til utgangene fra banen og foran 
klubbhuset. Vi har også, sammen med Grua UIL, bedt om tilbud på stålkant til å ha nederst på gjerdet, da vi anser 
foreslått løsning med impregnert treverk som en lite varig løsning. I den sammenheng har vi også kontaktet 
Sparebankstiftelsene Jevnaker/Lunner da det er en betydelig dyrere løsning enn den foreslåtte fra NFF. Stiftelsen har 
sagt at de er villige til å finansiere en dyrere løsning da den er bedre for miljøet. Tiltakene vil bli utført våren 2020. 
 

 
9. VALG 
 
 

Styret i Harestua Fotball 2019 Funksjoner utenfor styret iht. 
kvalitetsklubb – sesongen 2019: 

Valgkomite 

Leder  Svein Krakk Kvalitetsklubbansvarlig Kai Larsen  
Nestleder  Kai Larsen Fair-Play ansvarlig Amund Bergsli  
Sportslig utvalg  v/Kai Fredriksen Trenerveileder Svein Krakk  
Sekretær   Trenerkoordinator Sportslig utvalg  
Økonomiansvarlig  Stine Snellingen Dommerkoordinator: Christian Sandin  
Kiosk/Frivillighetsleder Hilde Linnerud Anleggsutvalg Svein Krakk  
Materialforvalter  Thomas Myrvang Sportslig utvalg Kai Fredriksen  
Info/Web ansvarlig:  Fredrik Hägnemark  Amund Bergsli  
FIKS-ansvarlig John Ola Tollefsrud  Erik Nordgård  
   Thomas Myrvang  
   Christian Sandin  
   Svein Krakk  
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Årsberetning fotballgruppa 2019 

Fra styret er følgende personer på valg på årsmøtet 2020. Leder (Svein Krakk), Økonomiansvarlig (Stine 
Snellingen), Kiosk/Frivillighetsleder (Hilde Linnerud), Info/Web-ansvarlig (Fredrik Hägnemark), 
Materialforvalter (Thomas Myrvang) og FIKS-ansvarlig (John Ola Tollefsrud). Thomas Myrvang har bedt 
om avløsning både som materialforvalter og i sportslig utvalg og John Ola Tollefsrud har bedt om 
avløsning som FIKS-ansvarlig. Svein, Stine, Hilde og Fredrik har sagt seg villige til gjenvalg.  
I sportslig utvalg har Eddy Grua sagt seg villig til å gå inn i rollen etter Thomas Myrvang.  
Sportslig utvalg har bestått av består av Amund Bergsli, Erik Nordgård, Kai Fredriksen, Thomas 
Myrvang, Christian Sandin og Svein Krakk. De 3 førstnevnte fyller rollen som sportslig ledelse og en av 
de nevnte vil delta på styremøtene. 

 
 

Følgende styremedlemmer er på valg årsmøtet 2020:  
Svein Krakk (leder) 
Stine Snellingen (økonomiansvarlig) 
Hilde Linnerud (Kiosk-/frivillighetsleder) 
Thomas Myrvang (materialforvalter) 
Fredrik Hägnemark (Info/web-ansvarlig) 
John Ola Tollefsrud (FIKS-ansvarlig) 

 
Gjenvalg:  

Svein Krakk (leder), 2 år 
Stine Snellingen (økonomiansvarlig), 2 år 
Hilde Linnerud (Kiosk-/frivillighetsleder), 2 år 
Fredrik Hägnemark (Info/web-ansvarlig), 2 år 

 
Nye kandidater til styret: 

Sportslig ledelse (Eddy Grua), velges for 2 år. 
Anne-Gry Minsås (materialforvalter), velges for 2 år. 
Thomas Østerhus (FIKS-ansvarlig), velges for 2 år. 

 
Funksjoner i kvalitetsklubb (ikke i styret): 

Dommerkoordinator – Christian Sandin (fortsetter i 2020) 
Trenerkoordinator – Sportslig utvalg 
Trenerveileder ungdomsfotballen – Svein Krakk 
Trenerveileder barnefotballen – Amund Bergsli (jenter), Gaute E. Dyrnes (gutter). 
Fair-Play ansvarlig – Amund Bergsli 
Keeperansvarlig – Christian Sandin 
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