
HIF Fotball årsberetning for 2019 

Leder i fotballgruppa i dette året: 
Øyvind Tuv 

1.Aktiviteter 
Fotballgruppa har bestått av følgende trenere i 2019: 
Ole Andre Haug  trener gutter f. 2008 
Alexander Jaksland  trener gutter f. 2008 
Glenn Føreland  trener gutter f. 2009-2010 
Lise Merethe Hansen  trener gutter f. 2009-2010 
Glenn Føreland  trener gutter f. 2012 
Trond Borgen   trener gutter f. 2011  
Eilert Palm Vesterkjær trener gutter f. 2011 
Glenn Føreland  trener gutter f. 2012 
Svein Bakke   trener jenter f. 2005-2006 
Lasse Vilhelmshaugen trener jenter f. 2005-2006 
Svein Bakke    trener jenter f. 2005-2006 Futsal 
Eirik Horst   trener jenter f. 2008 
Kjersti Martinsen  trener jenter f. 2007 
Kirsti Wear    trener jenter f. 2007  
Jan Melvoll   trener jenter f. 2010 
Kjell Petter Eidsvik  trener jenter f. 2010 
Magnus Andreassen  trene jenter f. 2011 
Øystein Godeng  trene jenter f. 2011 
Johnny andre Løff  trene jenter f. 2011 

Vi har hatt ca 120 aktive fotballspillere fra 5-13 år i Hyggen i 2019. 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 Anne Leikny og Irene Nergarden. 
Lederen fikk samlet en ledergruppe bestående av Johnny Andre Løff som sportslig leder og Kjell 
Petter Eidsvik som nestleder med ansvar for cuper og tok over som leder av Banekomiteen. 
Vi har hatt fokus på og lage en sportsplan og jobber generelt med bedre oppfølging av lag og 
trenere. Planen er at trenere skal utvikles sammen i HIF slik at alle trenere har den samme 
grunnkompetanse.  

2.Materiell 
Noen forbruksmateriell som baller, dommerutstyr etc. ble kjøpt inn. Ellers var det ingen andre 
investeringer av betydning. 

3.Økonomi 
Se regnskap.  

4.Annet 
Generelt: 
En svært stor andel av Hyggenbarna er involvert i fotballen. I de fleste klassene på Hyggen Skole er 
nå mellom 70 og 90 % av barna fotballspillere. Vi satser på nye unge lag som starter i HIF fotball 



ved skolestart. Vi forsøker 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 for å få nok areal til 
treningen. 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. Vi ser at det har vært litt dårligere oppmøte på dette tilbudet i 
2019 sammenlignet med 2018 

Futsal: 
Vi har ikke hatt noe lag med i Futsal serien i 2019. 

Trenemøter: 
Det ble avholdt tre trenermøter i 2019.  

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

Dommere: 
Vi har i 2018 hatt to aktive senior dommere, i tillegg har vi benyttet ungdomsdommer til å dømme 
kampene med de yngste, noe som har vis seg å fungere bra. Dommer gruppen i 2019 har bestått av 
Harald Otto Johansen, Øyvind Johansen, Eirik Lande, Mathias Lundberg, Oscar Damskog, Philip 
Storholt,  

Dugnader: 
Banekomiteen sommeren 2019 har vært ledet av Bengt Lundberg, og det ble avhold tre dugnader. 

Hyggen 20.02.2020 

Øyvind Tuv 
Leder fotballgruppa. 
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