
HIF Fotball årsberetning for 2016 og frem til årsmøtet slutten av mars 2017 
 

Leder i fotballgruppa i denne perioden: 

Silje Bull-Njaa Larsen 

1 Aktiviteter 

Fotballgruppa har bestått av følgende trenere i 2016: 

Svein Bakke trener jentelag i samarbeid med Lier 15 år 

Bjørn Solheim  trener jenter f. 2001-2003 (frem til oktober) 

Lasse Storholt  trener jenter f. 2001-2003 (frem til oktober) 

Rasmus Bådsvik  trener gutter f. 2003-2004 

Lasse Vilhelmshaugen trener gutter f. 2003-2004- 2005 

Arve Ditmansen  trener gutter f. 2004-2005 

Trond Johansen  trener gutter f. 2004-2005 

Svein Bakke   trener jenter f. 2005- 2006 

Tom Ludvig Schie  trener gutter f. 2006 (frem til april) 

Hans Olav Damskog  trener gutter f. 2006 (fra april) 

Vebjørn Guttormsen  trener gutter f. 2007 

Ørjan Stenberg  trener gutter f. 2007 

Rune Brath   trener gutter f. 2007 

Kjersti Martinsen  trener jenter f. 2007 

Kirsti Wear    trener jenter f. 2007 (fra oktober) 

Ole Haug   trener gutter f. 2008 

Alexander Jaksland  trener gutter f. 2008 

Eirik Horst   trener jenter f. 2008-2009 

Eirik Veum   trener gutter f. 2009 

Glenn Føreland  trener gutter f. 2009 

Bjørn Solheim  trener gutter f. 2010 (frem til november) 

Johnny Nerhagen  trener gutter f. 2010 (frem til november) 

Jan Melvoll   trener jenter f. 2010 

 

Vi har hatt ca 100 aktive fotballspillere fra 5-15 år i Hyggen i 2016. Det har vært en hyggelig 

stemning rundt treningene med foreldre som ser på mens de tar en kopp kaffe og en vaffel. 

Foreldrene hjelper også til ved behov under treningene. Flere av lagene har lagleder, mens 

noen av lagene styrer det administrative selv. Det har vært kiosksalg ved kamper, og dette har 

gått på rundgang blant foreldrene, administrert av Ingeborg Fønstelien og Irene Nerhagen. 

Årets vaffelsalg satte all-time-high og hadde ett overskudd på mer enn kr. 40.000,- 

2 Materiell 

Det ble kjøpt inn 2 stykk 7er mål. I tillegg ble nettet rundt banen oppgradert noe. Noen baller 

ble kjøpt inn og alle spillerne fikk tilbud om nye røde drakter med navn trykket på til bruk i 

kampene, sponset av SPAR. Ellers hadde vi ingen store investeringer 

3 Økonomi 

Se regnskap.  

4 Annet 

Generelt: 

En svært stor andel av hyggenbarna er involvert i fotballen. I de fleste klassene på Hyggen 

oppvekstsenter er nå mellom 70 og 90 % av barna fotballspillere. Vi satser på nye unge lag 

som starter i HIF fotball ved skolestart. Vi satser på å beholde de lagene vi har så lenge som 



mulig i HIF. Veksten som har vært gjør at vi har måttet se på mulighetene for å få mer 

hallplass utenfor det Hyggen oppvekstsenter kan tilby om vinteren. Noen av lagene spiller på 

Slemmestad på mandager for å få nok areal til treningen. Dette tilbudet begynte vi med i 2015 

og vi satser på å fortsette med det fremover også i 2017. 

 

Trenerne våre er opptatt av inkludering og lagfølelse, mestring og at det skal være gøy å spille 

sammen.  

 

Lørdagstrening: 

Gjennom hele sommersemesteret (mai-oktober) er det blitt arrangert lørdagstrening. Dette er 

et fellestilbud til alle fotballspillere i HIF hvor det legges opp til en uformell treningsøkt hvor 

barna spiller sammen på tvers av lag. Tre trenere stiller på hver lørdagstrening og disse spiller 

som regel sammen med barna. Trenerne roterer på å stille opp. Dette er et tilbud barna er 

veldig glad i og som sprer glede og samhold i klubben.  

 

Overgang ROS: 

De eldste lagene både på gutte og jentesiden (j2001-2003 og g 2003) gikk til ROS høsten 

2016. Spillerne går på ungdomskolen på Spikkestad sammen med lagkamerater i ROS og det 

var naturlig å effektuere overgang for disse, da vi ikke hadde nok spillere til å stille lag i 

denne aldersgruppen. 

 

Langesund: 

Skjærgårdscup i Langesund har blitt en cup som alle i HIF vil være med på. I 2016 var alle 

lag med bortsett fra ett, fordi det ikke var noen klasse for de yngste jentene. Det er sosialt og 

hyggelig for både voksne og barn og er med på å skape en klubbidentitet på tvers av alle 

lagene. Vi satser på å få med alle lagene i 2017. 

 

Kjernegruppen: 

Kjernegruppen har bestått av Lasse Vilhelmshaugen. Glenn Føreland, Svein Bakke, Ole 

Haug, i tillegg til leder av fotballgruppa. Svein trakk seg ut av kjernegruppa i november 2016 

ettersom han har stort press på tiden sin som han fordeler på de lagene han er trener for. Det 

er ønskelig å få på plass en erstatter for Svein i 2017. 

 

Ordningen med kjernegruppe har fungert meget godt. Det er fra leder sin side et ønske om å 

fortsette med ordningen, men den skal evalueres i 2017 av alle involverte. 

 

Trenersituasjonen: 

I HIF fotball er vi heldige med mange engasjerte trenere som jobber bra med lagene sine. I 

2016 har vi hatt en sak hvor vi måtte be en trener avslutte sitt engasjement etter en 

helhetsvurdering rundt hvordan trenerrollen ble forvaltet. 

     

 

 
Hyggen 19.03.2017 

 

Silje Bull-Njaa Larsen, Leder fotballgruppa. 
 


