
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundvåg Fotballklubb 

 
 

Årsmeldingen 2018  



Årsmøte 2018 
 

Årsmøtet avholdes på Hundvåg FKs klubbhus torsdag 14. mars 2019 kl. 19:00. 

 

Saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 

8. Vedta idrettslagets budsjett 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

1. Styreleder 

2. Nestleder 

3. 1 styremedlem og 1 varamedlem  

4. Valg intern revisor 

5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

  



Årsmelding 2018 
 

1.1. Styret 
 

Styreleder    Pål Erik Johannessen 

Nestleder    Frode Berge 

Seniorleder    Sigurd Solheim 

Ungdomsleder    Maylin Goa Sivertsen 

Leder Breddeavdeling  Roger Paulsen 

 

Vararepresentanter: 

For senioravdelingen   Nick Birger Myklebust 

For ungdomsavdelingen  Ragnhild Norberg 

For breddeavdelingen   Monica Frotvedt Johannessen 

 

1.2. Utvalg og komiteer 
 

Sportslig utvalg 

 Leder     Stig Olav Ellefsen 

 Jenterepresentant   Rune Langeland/ Øystein Lea 

 Ungdomsrepresentant   Kristian Larsen 

 Bredderepresentant   Mark Hamer 

 Bredderepresentant   Håkon Vidar Straume 

 Treneransvarlig   Norvall Gjellestad 

 Dommeransvarlig   Eivind Helle 

Dommerutvalg 

 Dommeransvarlig   Eivind Helle 

 Medlem    Haris Mir 

Regnskap     Viken Åleine, Bente Viken 

Materialforvalter    Glenn Espersen 

 

1.3. Ansatte 
 

 Daglig leder    Jaran Moberg 

 Renholdsansvarlig   Brit Tove Johannessen 

  



2. Styremøter 2018 
 

HFK Styret gjennomførte 8 møter i 2018, herunder følgende fordeling; 

1. Ordinære Styremøter 

2. Lederforum Styret og Sportslig Utvalg 

3. HIL Organisasjon og HIL Styremøter 

Ordinære styremøter som gjennomført iht. innkalling med hovedfokus på økonomiskstyring og 

likviditet, styret satt primært mål for 2018: Pluss regnskap. Primær målet ble i 2018 oppnådd og at 

Hundvåg Fotball har en solid økonomi 

Det vektlegges av styret at alle sportslige oppgaver ble løst, men med høyt fokus på effektivitet pr 

brukt krone, dette er en mentalitet som må videreføres av styret samt ansatte og frivillige i HFK. 

Definert hovedmål for HFK pr driftsår er konservativ drift, dette er å anse som en viktig 

retningsgiver for påløpende år. Styret anbefaler HIL samme hovedmål; Pluss regnskap også inn i 

2019, dette for å bygge opp en solid likviditet til fremtidige utfordringer. 

HFK har i 2018 satt en pilot organisasjon for å forberede klubben på overgangen til Hundvåg 

Idrettslag og de roller som skal opprettes med nyt personell.  

Følgende organisasjon ble satt: 

 

HIL og HFK har fortsatt arbeidet med å sertifisere idrettslaget som kvalitetsklubb. Roar Olsen og 

Jaran Moberg er satt som ansvarlige for sertifiseringsprosessen.   

Styreleder HFK ber årsmøtet om å vedta innstillingen til å gjenopprette Hundvåg Idrettslag, da 

idrettslaget vil har en viktig rolle i Hundvåg bydel.  

Avslutningsvis ønsker styreleder å rekke en stor takk til Daglig Leder som har utført en utmerket 

jobb i HFK og ser frem til videre samarbeid inn i HIL med Roar Olsen som styreleder. 

  



3. Medlemmer 
 

2018 ble et år med moderat nedgang i medlemsmassen. Det ble en ganske god rekruttering av nye 

medlemmer på Kiwi Hundvåg Knotteskole i 2018, der nye 5-åringer ble ønsket velkommen til 

Hundvåg Fotballklubb. Vi mistet i løpet av året en del medlemmer på gutteside i Junior-alder. Ved 

inngangen til 2018-sesongen hadde vi 3 Junior Herrer-lag påmeldt i seriespill, men ved endt sesong 

var det 2 lag som hadde fullført sesongen, og der lag 2 så vidt kom seg gjennom sesongen med nok 

spillere. 

Ved utgangen av året 2018 var det registrert 769 medlemmer i klubben, hvorav 622 er 

betalingspliktige spillere. Øvrige er klubbetalte medlemmer som trenere, lagledere, æresmedlemmer 

og medlemmer i styre og utvalg. 

Årsmøtet for 2017, avhold 8. mars 2018, bestemte at fra 2019 skal også medlemmer i styre og 

utvalg, og medlemmer som har roller som trenere, lagledere og andre frivillige verv betale 

medlemskontingent. Det er fra 2019 kun æresmedlemmer som er fritatt å betale 

medlemskontingent. 

Det har vært en nedgang på 20 medlemmer i 2018. 

Medlemstall siste 5 år: 

2018 – 769 (ned 20 fra foregående år) 

2017 – 789  (ned 42 fra foregående år) 

2016 – 831  (opp 77 fra foregående år) 

2015 – 754  (opp 18 fra foregående år) 

2014 – 736  (opp 86 fra foregående år) 

  



4. Adelskalender A-lag 
 

Spillere med 100 kamper eller mer pr. 31.12.2018: 

 

 

  



5. Økonomi 2018 
 

Økonomien i året 2018 viser en stabil økonomi. Årsregnskapet viser et driftsresultat på kr. 

273 467,- i pluss. Dette til tross for inntekt fra medlemskontingent er rundt 70.000 kr under 

budsjettert pr. 31.12.2018, og totalt utestående kontingent for 2018 er på rundt 105.000 kr. 

Medlemskontingenten er fortsatt selve nerven i inntektene til HFK og det er ekstremt viktig at våre 

medlemmer betaler sin kontingent. En ytterligere skjerpelse blir nødvendig i året vi går inn i, 

samtidig som det skal balanseres med at alle skal få spille fotball. 

I 2018 har HFK begynt å sette seg i posisjon for noen investeringer og oppgraderinger på anlegget. 

Det har vært samlet inn penger til nytt lydanlegg utendørs på kunstgressbanene ved Spleis, samt 

søkt tilskudd fra ulike aktører på dette prosjektet. Vi har ved inngangen til 2019 samlet sammen om 

lag 25.000 kr til dette prosjektet, og har satt i gang en prosess for å oppgradere lydanlegget i løpet 

av våren 2019. 

Det har også vært jobbet lenge med å oppgradere internettlinjen inn til HFKs klubbhus. Også dette 

er et prosjekt vi har søkt midler til gjennom 2018, blant annet ved tilskudd fra Hundvåg 

bydelsutvalg. Etter planen vil det graves fiberlinje fra oppsiden av Sport1-banen (nordre hjørnet, 

øverste kunstgressbane) våren 2019, og en kostnad klubben får på 2019-regnskapet. 

Det nevnes også at HFK i 2018 har mistet kommunale tilskudd for garderobedrift, herunder leie for 

bruk og strømrefusjon. HFK er en av få fotballklubber i Stavanger som eier og drifter 

garderobeanlegg selv, de fleste andre garderobeanlegg ved fotballbaner er eid og driftet av 

Stavanger kommune. På denne bakgrunn har HFK i mange år fått økonomiske tilskudd fra 

Stavanger kommune. Når/hvis HFK en gang i fremtiden er i posisjon til å bygge nytt klubbhus bør 

man søke å få en tilsvarende ordning som de fleste andre fotballklubber og idrettslag har i byen, 

nemlig at kommunen eier og drifter garderobene og at HFK eier og drifter selve klubbhuset. 

2018 var første år HFK hadde en ren elektronisk regnskapsføring. Klubben benytter PowerOffice 

som regnskapsprogram, og fortsetter med det i 2019. 

HFK har i fem år på rad levert pluss i driftsregnskapet. Det anbefales at klubben fortsetter trenden 

for å opparbeide seg egenkapital til å håndtere utfordringer i fremtiden, samt å komme i posisjon til 

å rehabilitere eller bygge nytt klubbhus i fremtiden.  

Det rettes en stor takk til Daglig Leder som viser god kontroll på både inntekter og utgifter. Daglig 

Leder har også et godt samarbeid med og er i jevnlig dialog med regnskapsfører. 

  



6. Årsmeldinger fra avdelingene 
 

6.1. Senioravdelingen 

 

A-lag menn: 4. divisjon – 12. plass 

B-lag menn: 6. divisjon – 8. plass 

Junior 1 menn: 1. divisjon – 3. plass 

Junior 2 menn: 2. divisjon – 10. plass 

Junior 3 menn: 2. divisjon – kun vårsesong 

Junior Damer: 1. divisjon vårserie – 6. plass 

Junior Damer: 1. divisjon høstserie – 7. plass 

Old Boys, ikke deltatt i serie 

 

A-lag: 

Trenere/støtteapparat: 

Valget falt på noe lokalt og noe tilflyttet. Jørgen Tengesdal som hovedtrener, Norvall Gjellestad og 

Odd Helge Johannesen som assistenter. 

Keepertrener Torjus Tveiterå 

Ellers i støtteapparatet hadde vi: 

Eirik Olavesen, lagleder  

Jostein Bellest, alt mulig mann, som igjen gjør en uvurderlig jobb for klubben. Får mye skryt av 

resten av støtteapparatet om hvor viktig han er. 

Sander Farbrot, er assistent til Jostein, og tar lærdom av vise ord fra Jostein. 

 

Kontrakt med hovedtrener ble terminert 5 kamper før serieslutt, da kom Simen Valvik, Stian 

Monsen og Odd helge Johannesen, inn og overtok ansvaret ut sesongen. 

 

Spillertropp/Treningshverdag:  

Troppen var stort sett identisk med troppen som avsluttet 2017. 

De unge spillerne som hospiterer gjør det bra og bidrar veldig godt i både kamp og trening. 

Vi var i 2018 igjen litt vel få rene A-lagsspillere i troppen, som gjør at vi blir litt for sårbare på 

treninger hvis vi har sendt spillere på B-lagskamp og de aldersbestemte selv har trening.  

 

Sportslig: 

Fjerde året i fjerde divisjon, etter at HFK kom på en sterk 5 plass 2017. 

 

Målsetning 2018 var å holde samme nivå, få en stabil tropp, utvikle unge spillere.   

Sesongen starter tungt, med flere kamper der vi spillemessig er på høyde med eller bedre enn 

motstander, men resultatene uteblir. Etter halvspilt sesong, så ligger vi i nedrykks striden. 



 

Etter en tung start på høsten, så løsner det etter trenerskifte og vi redder plassen i 4 divisjon i siste 

kamp. 

Noen hakk ned fra fjorårs sesongen, men på nytt reddes vi fra nedrykk i siste liten, ref 2015 

sesongen. 

 

B-lag (rekrutt): 

Trenere/lagledere for B-laget ble Ole Kristensen, Andre Sandvik og Håkon Alstad. 

Laget besto av flere spillere som har vært i miljøet tidligere og samkjørte seg fint på trening.  

En stamme på 10-12 spillere har gått igjen, både i trening og kamp, men etter en sterk sluttspurt om 

høsten, så endte laget på øvre halvdel av tabellen. Stor utfordring for trenere, når antall/ulike 

spillere varierer mye fra trening til trening. 

Trener teamet skal ha all honnør for å kombinere miljø aspektet med gode sportslige resultater, ut 

ifra de forutsetningene som er rundt ett B-lag.  

B-laget har de siste årene vært en viktig rekrutteringsarena for spillere som ikke ønsker så mye 

satsning, men som siden har tatt steget opp til A-laget. 

Fikk på slutten av sesongen tilvekst på spillere siden, da 6-7 stk fra siste års junior, gikk over til B-

laget. 

 

Junior 1 Menn: 

 

Støtteapparat:  

Trener: Andreas Marken 

Lagleder: Tone Gimre 

Assistent: Øyvind Bergsagel 

 

Antall spillere: 

ca 20 manns tropp. 

4 spillere har etablert seg i A-lagstroppen 

3 spillere fra G16 tatt opp permanent i løpet av sesongen. 

2 spillere sluttet i sommer (pga studie og førstegangstjeneste) 

 

Treningshverdag:  

Vi har trent 3 dager i uken + kamp. 

Har hatt med hospitanter på to treninger pr uke, søndager med G16 og tirsdager med G15 (når dette 

ikke har kollidert med kamper) Godt samarbeid mellom trenerne i disse årsklassene. 

 

Sportslig: 

Spilte 1. div. 



Endte på tredje plass, a-poeng med Randaberg som endte på andre plass - vi ble forbigått på 

målforskjell.   

Vinner av Hana-cup i august, Vinner av B-sluttspill på Troll cup i oktober. 

 

Sosialt: 

Trollcup ble en fin avrunding på sesongen for oss. Hadde fellesmiddager begge dager, toppet seg 

med en seier i B-finalen på søndagen. 

Har planlagt formell avslutning nå i november. 

 

Junior 2 Menn: 

 

Støtteapparat: 

Gøran Husebø, Brit Myklebust, Turid Beyer og Arve Idsø. 

 

Antall spillere: 

Troppen til JR-Herrer2 var på 23-24 spillere, hovedparten 17-åringer fra fjorårets 16 årslag. 

 

Treningshverdag: 

Vi trente i gjennomsnitt tre kvelder i uken. Målet mitt var, og vil alltid være spillerutvikling. Vi 

skulle i utgangspunktet være ett rekruteringslag for Jr1 i sesongen 2019. 

 

Sportslig: 

Vi startet sesongen med Kvia-serien, deretter startet serien i 2 div. avd.1. 

Vant to av de tre første kampene, hvor det deretter gikk resultatene for det meste nedover. 

Klarte å holde laget motivert gjennom sesongen, fikk litt spillere med fra Jr3, men dette laget ble 

oppløst før sommerferien. 

 

Sosialt: 

Vi fikk gjennomført Fotballgolf ( på Forus ) med 9 stk. spillere, hvor vi også planla en del 

aktiviteter i Ulsnes, men kun 2-3 spillere som meldte seg på. 

 

Junior 3 Menn: 

 

Støtteapparat: 

Frode Berge og Bård Linderud (trenere), Tone Gimre (lagleder) 

 

Antall spillere: 

I alt cirka 20 spillere, herunder fem-seks som kom opp fra 16-2 laget som ikke hadde nok spillere til 

å stille eget lag. 

 

Treningshverdag: 

Vi trente i gjennomsnitt to kvelder i uken. Hovedvekt på spill, lått og løye. 



 

Sportslig: 

Vi startet sesongen med deltakelse i Kvia-serien. Deltok deretter i serien (2 divisjon avdeling 2). 

Med bra innsats, og litt variable ferdigheter, havnet vi på nedre halvdel av tabellen. Spilleglede, og 

å sikre alle bra med spilletid, var viktigere enn resultatene! 

 

Sosialt: 

En veldig god og sammensveiset gjeng. Et åpent og inkluderende miljø. 

Dessverre fikk vi såpass mye avskalling til sommeren at vi måtte trekke laget (jobb, russetid, tre 

spillere fra Skoleskipet Gann ble ferdige på skolen og flyttet mm). 

Det var imidlertid kjempekjekt så lenge det varte, og vårsesongen 2018 var sannsynligvis den første 

i historien der Hundvåg FK stilte med tre juniorlag! 

 

Junior Damer 

 

Støtteapparat: 

Hovedtrener - Øystein Lea  

Hjelpe trener -  Britt Fosse Lea  

Lagleder -   Mona H Eliassen 

Samarbeidstrener J15 - Bjørn Ketil Birkeland 

 

Antall spillere/tropp: 

JRD´s spillerstall i 2018 har vært relativt liten.  Grunnstamme bestod i gjennomsnitt av 11-12 

spillere i alderen 16-18 år. Laget samarbeidet med J15 og var avhengig av støtte fra dem i kamper 

gjennom hele sesongen. 

En «tynn» og relativ ny spillerstall har derfor hele sesongen vært veldig sårbar mhp både trening og 

kamper.   

 

Basert på en liten spillerstall var JRD avhengig av assistanse / samarbeide med J15 laget om 

disponering av spillere fra dette laget.  Det ble også flere ganger forsøkt samarbeid med Buøy JRD 

uten hell.    

 

Treningshverdag: 

Laget har i vinter/vår trent 4 dager i uken.  Da kamp hverdagen startet ble det trening 3 dager i 

uken.   

Etter sommeren ble det inngått felles trening med J15 og det førte til stort engasjement på trening 

og bedre treningsvilkår både for jentene og trenerne.   

 

Sportslig: 



Pga av få lag som hadde meldt seg opp i 1. divisjon besluttet kretsen å dele alle lagene i kretsen inn 

i puljer i 1. divisjon.  Etter sommeren ville de beste lagene fra hver pulje gå videre i 1. divisjon 

mens de andre lagene ble samlet i 2. divisjon. 

 

Vår:  

Et ungt, skadeskutt lag kjempet seg gjennom vårsesongen.  Det startet bra, men etter hvert ble det 

tøft å kjempe mot sterke etablerte lag som Jørpeland. JRD endte på 6. plass med 1 seier, 3 uavgjorte 

og 3 tap.  Når det er sagt så var det flere av kampene vi  "nesten" vant , men tapte i de siste 

minuttene og det var relativt jevnt mot flere av lagene utenom Jørpeland. 

 

Høsten:   

Høstsesongen startet bra, men så satte skadene inn.  Igjen ble det tungt for laget men med heroisk 

innsats i mange kamper både av JRD og våre unge J15 spillere ble det til slutt 7 plass, med 3 

kamper vunnet og 6 tap.  Igjen var marginene ikke på vår side i flere av kampene. 

 

OBOS- cup: 

JRD ble påmeldt OBOS -cup og gikk rett til semifinalen.  Denne ble avholdt på Karmøy.  JRD tapte 

og var ute. 

 

Old Boys 

Trener 2 ganger i uken med fokus på å ha det gøy og selvfølgelig vinne. Dette er eldre og mindre 

eldre spillere som ønsker å ha det sosialt og moro, i tillegg til å holde seg i form. Treningsfremmøtet 

varierer, men på treningen er det mye god fotball som blir vist. Laget organiserer seg selv, og har 

kun treninger. De spiller ikke kamper. Her er det sosiale viktigst. 

 

Oppsummering 

Sesongen 2018 ble sportslig sett en bra sesong. Vi har en økning i antall lag, som på sikt, vil gjøre 

kvaliteten bedre og gjør at vi kan ha ett tilbud til alle.  

Klubbens flaggskip havnet i dessverre tidlig på nedre del av tabellen, i en tøff pulje, med 

hardsatsende klubber fra nord-fylket. 

HFK A-lag som er klubbens flaggskip og stolthet, og det skal være et mål for unge spillere å få 

spille for A-laget. For de aller beste spillerne, skal HFK legge til rette for å sende disse videre til 

større klubber når de er modne for det. 

Junior herrer stilte med 3 lag i vårsesongen, men ble vesentlig redusert ut over høsten pga jobb, 

skole etc. 

Damefotballen har ikke hatt noen vekst på antall spillere/lag, vi har hatt ett juniorlag i 2018, men 

behøver rekruttering for videre vekst i 2019. 

 

Mvh 

Sigurd Solheim 

Seniorleder  



6.2. Ungdomsavdelingen 

 

G- 2005  

• Støtteapparat rundt laget 

• Antall spillere/tropp 

• Treningshverdag 

• Sportslig, både serie og eventuell turneringer 

• Sosialt 

Trenere:   

Aleksander Husebø, Eivind Buer, Jon Trygve Skartveit, Heine Fawcett, Thomas Ramstad og Jonas 

Buer 

Lagledere:   

Anne B. Larsen, Anette Ulvøy Helland og Paula Hewitt 

Antall spiller: 35  

Treningshverdag: Tirsdag, onsdag, torsdag og søndag 

Sportslig: 

Serie:  G13-9er (nivå 2), G14-11er (nivå 2), Kvia serien 

Turnering/cup:  Vildbjerg, OBOS Cup 

Sosialt: 

Sommer- og vinteravslutning med cup og utdeling av priser.  

Internturnering med kos. Kveldsmat.  

Støtteapparat 2019: 

Trenere:  Eivind Buer, Jon Trygve Skartveit, Heine Fawcett, Fredrik Ommundsen og Jonas 

Buer 

Lagledere:  Anne B. Larsen, Anette Ulvøy Helland og Paula Hewitt 

 

J-2005: 

 

Trenerteam; Sesongen startet med Trond Solli, Merete Lea og Kjetil Gjerde som 

hjelpetrener/lagleder. Trond Solli måtte gi seg pga dødsfall i familien. Pål Debes, Lars Erik Goa. 

kom inn og tok over. Karen Ø. Paulsen er foreldrekontakt. Tor Inge Handeland er keepertrener. 

15 jenter, 1 lag påmeldt i 2 Div, men ble endret til 1 div etter møte med nye trenere(Pål) 2 jenter 

sluttet (håndball )etter sesongen. 4 nye jenter har trent med oss utover høsten. Laget fikk en god 

oppsving utover våren og en meget bra høstsesong i 1 div. Litt miks av 04, 05 og 06 årgang jenter. 

1-2 treninger PR uke + Kamp og noen ekstra treninger. 



3 plass i serien av 2 puljer i Rogaland 

2 plass i Hinna park cup 

2 plass i kviaserien, B finale 

Slått ut i semifinale i Trollcup 

Laget har hatt 3-4 jenter på viking Satelitt og fått inn 2 spillere på kretslaget. 

Veldig godt samhold mellom jentene. Vi har hatt flere sosiale samlinger med jentene. 

 

Trener og støtteapparat 2019; 

Pål Debes, Hovedtrener 

Tore Johannessen, Trener 

Karen Ø Paulsen, foreldrekontakt 

Tor Inge Handeland, keepertrener 

Kjetil Gjerde, lagleder, hjelpetrener og materialforvalter.  

 

Hilsen Trenerteamet 2005 jenter  

 

 

G-2004: 

 

 

J-2003: 

 

·  Støtteapparat rundt laget 

·  Lagets støtteapparat bestod av 2 trenere. 

·  Antall spillere/tropp 

 

Laget hadde stort frafall inn i sesongen men vi var 11 spillere. Vi har derfor lånt spillere fra J05 og 

J19 under vårsesongen for å kunne spille kampene. Noen flere spiller falt fra i sommer noe som 

medførte til av vi måtte flytte laget ned til 3. divisjon og 9 er fotball. En lite kjekk situasjon med all 

spillerlogistikken men det gikk. Mange J03 spilte også for J19 gjennom hele sesongen. 

·  Treningshverdag 

·  Etter å ha blitt færre spillere ble treningshverdagen vanskeligere pga svært få spillere på trening. 

Vi slo derfor sammen våre treninger med J19 for å øke kvaliteten på spill/øvelser osv. Dette har 

fungert meget bra da mange spillere spilte på begge lagene. 



·  Sportslig, både serie og eventuell turneringer 

·  Vårsesongen var tung med mange ufortjente tap der jentene ble «straffet» for å ha et svært delt 

lag aldersmessig. 

Høstsesongen ble imidlertid mye kjekkere og vi fikk avgjøre seier i vår pulje hjemme mot Sola i 

siste kamp for sesongen. En stor opptur for jentene. Vi deltok også under årets RegyCup der vi stilte 

med et J16 lag med en snitt alder på 14,7. Disse kjempet tappert og brakte andreplassen i B-

sluttspillet hjem til hundvåg. En imponerende innsats der mange av motstanderlagene bestod av 17 

åringer. 

Et del spillere var også med J19 til Kristiansand og Troll Cup. 

 

·  Sosialt har det fungert greit, på tross av frustrasjonen ved ikke å være et rent fullt lag har alle 

spillerne vært inkluderende ovenfor alle de som ble lånt inn gjennom sesongen. Turen til 

Haugesund og Regy Cup var på en måte siste tur med gjengen der alle deltok. En flott tur med 

masse kjekke jenter. 

 

Bjørn Ketil 

 

 

G-2003: 

Spillergruppe og treninger 2018 

Vi har hatt en relativt stabil spillergruppe i 2018 sesongen, med noen få spillere som har sluttet av 

ulike årsaker og et par som har kommet tilbake. Vi har vært 16 registrerte spillere på lag 1 og 19 

spillere på lag 2. Noen spillere på både lag 1 og lag 2 har spilt kamper for begge lagene. I tillegg har 

vi hatt med spillere fra 2004 og 2005 i enkelte kamper. Hele gruppen har hatt felles treningstid og 

treningene har vært differensiert og delt i 2 grupper når oppmøte på treningen har tillatt dette. 

Treningsinnsats og oppmøte har vært variabelt igjennom sesongen og dette har vært tatt opp av 

trenerne ved flere anledninger. De spillerne med flest treninger har fått registrert over 100 

oppmøter, mens mange av spillerne ligger på under 50 treninger ila sesongen. Dette gir seg selvsagt 

også utslag i egenutvikling for den enkelte spiller og blir en utfordring ift å sikre gode treninger for 

alle. 

Trenere og støtteapparat 2018 

Vi har hatt følgende trenere og lagledere i 2018 sesongen: 

• Ketil Mannes 

• Frode Ullenes 

• Erik Nordberg 

• Torger Gimre (vårsesong) 

• Geir Aakre (kjegleflytter) 

• Odd Egil Guttormsen (hovedlagleder) 

• Vegar Eliassen (lagleder lag 1) 

• Torild Hansen (lagleder lag 2) 

 



I tillegg har vi hatt følgende støtteapparat: 

• Kjetil Hagland, dugnadskoordinator 

• Elling Brubak, materialansvarlig 

• Brynild Roaldsøy, foreldrekontakt 

 

 Seriespill 2018 

Sesongen ble innledet med deltagelse i Kvia-serien som vanlig og etter to innledende tap gikk 

resten av kampene vesentlig bedre. Tilslutt splite HFK G2003 finale mot Gandal og vant en solid 5-

2 seier og pokalen kunne heves! 

I seriespillet hadde vi meldt på lag 1 i 1. divisjon og lag 2 i 2. divisjon. 

Lag 1 har hatt en god sesong i serien og lå lenge på 2. plass i serien bak Staal-Jørpeland. Da Staal 

fikk et lite feilskjær i høstsesongen benyttet guttene vår anledningen til å gå forbi og ble 

seriemestere etter å ha vunnet alle kampene i høstsesongen. Totalt ble det 10 seire, 2 uavgjort og ett 

tap i serien. 

Lag 2 fikk en kjempegod start i 2. divisjon og etter 5 kamper lå de på 2. plass i serien med 4 seire. 

Totalt sett endte lag 2 på 5. plass i serien med 9 seire, 3 uavgjort og 6 tap. Her var det både store 

oppturer og noen solide nedturer som vi helst glemmer. 

Alt i alt har det vært mange kjekke stunder og opplevelser i seriespillet både for lag 1 og lag 2 i 

årets sesong. 

Turneringer i 2018 

Vi har tradisjonen tro deltatt i to turneringer - Vildbjerg og Troll-cup. 

I sommer deltok vi på Vildbjerg-turneringen i Danmark. Det var en veldig varm og tørr sommer 

(hvis noen fortsatt husker det ;-)) , men heldigvis hadde de fått lov til å vanne banene som følge av 

Danmarks VM deltagelse og det var derfor grønne og fine baner. Vi hadde meldt på to lag på nivå 2 

og reiste nedover med 13 spillere på hvert lag, noe som er litt lite i en såpass lang turnering. Det 

merket vi mot slutten av turneringer. Hundvåg ble innlosjert på Snejbjerg skole som var vesentlig 

nyere og flottere enn Timring og de fleste var fornøyde med det. Sett fra trenere og lagledere sitt 

synspunkt gikk turneringen veldig bra og spillerne oppførte seg bra under turneringen. Det var en 

flott gruppe ungdommer vi hadde med oss og stemningen blant spillerne var god. I tillegg var det 

mange foreldre som også var med til Vildbjerg og bidro til en kjekk turnering. 

Sportslig så gikk turneringen bra for lag 1 som vant sine innnledende kamper og tok med seg en 

pokal hjem etter gruppeseier. De ble etterhvert klare for semifinalen i A-sluttspillet etter 

straffekonk, men fikk det for tøft i de to siste kampene da de ikke lenger hadde noen innbyttere.  

Lag 2 stilte på samme nivå som lag 1 i turneringen og fikk det som ventet betydelig tøffere også de 

med få innbyttere. De innledet med 2 tap, men i 3. gruppekamp spilte de en kjempegod kamp og var 

veldig nærme sin første seier. Det endte uavgjort etter en flott innsats fra hele laget. Det virket som 

denne kampen satt i beina da de mønstret første sluttspillkamp dagen etter og det endte med tap. 

I høst deltok vi i Troll-cup i Kristiansand. Her dro vi nedover med 2 lag og 15 spillere på hvert lag. 

Vi overnattet på Scandic Bystranda hotell. Turneringen ble unnagjort i kaldt fint høstvær. Lag 1 

kom dårlig igang med gruppespillet og etter bare en seier i innledende pulje så ble det B-sluttspill 

på søndagen. Der gikk de hele veien til finalen, men måtte seg seg slått av Forus/Gausel på golden 

goal. 



Lag 2 gikk på tre tap i innledende kamper, men kunne juble for sin første seier i en turneringskamp 

etter å ha vunnet 2-1 over Gjerpen i en god kamp på lørdagen. Jubelen stod høyt både på banen og 

på sidelinja etter den kampen. Dessverre ble det tap i B-sluttspillet på søndag. 

I tillegg deltok vi med ett lag i OBOS-cupen som resulterte i en seier og ett tap. 

  

  

Mvh Vegar W. Eliassen 

Lagleder HFK G2003-1 

 

G-2002 

 

Sesongen startet med treninger fra og med 2. Januar. 4 treninger pr uke fram til påske i tillegg til 

deltakelse i Kvia Serien. 18 spillere ved sesongstart. 

Laget spilte denne sesongen i 1. Divisjon avdeling 1 og vi endte til slutt på en sterk 2. Plass. Dette 

er det beste resultatet i seriespillet noensinne for gutter 2002 kullet. 

Vi deltar i Vildbjerg Cup med et heller svakt sportslig resultat og vi drar på treningsleir til Molde og 

trener på Aker Stadion og avslutter oppholdet med treningskamp mot en blanding av Moldes 

akademilag og G16 nasjonal tropp. 

Iløpet av sesongen ble spillerstallen sterkt redusert, da 3 spillere fikk “lov” til å gå over til Junior. 

Dette skjedde rett etter sommerferien. Jeg fikk ikke uttale meg i prosessen og ble informert av 

spillerne via sms. I en stall som allerede var liten var dette direkte ødeleggende for 

treningsforholdene til G16. Vi mister ytterligere 2 spillere med langtidsskader i tillegg til at 1 spiller 

velger å slutte. Kampene ble reddet av et godt samarbeid med 2003 kullet. På møte der situasjonen 

som har oppstått skal diskuteres, stiller alle klubbens hovedtrenere i ungdomsavdelingen pluss 

hovedtrener for Junior opp, men klubbledelsen er kun representert ved sportslig koordinator for 

ungdom. Verken Seniorleder, ungdomsleder eller deres vararepresentanter stiller. Det gjør heller 

ikke Sportslig leder.  

På grunn av spillerforflytningene får ikke G16 delta på høsten store høydepunkt, Troll Cup. Der 

brukere jo G15 sine egne spillere, mens våre 3 flyktninger er med Junior. Vi står igjen med 12 

spillere som ikke får delta fordi laget deres er rasert. 

I det sesongen nå avsluttes får jeg beskjed fra 5 spillere fra 2002 kullet som nå velger å legge opp. 

Grunnen de oppgir er at de har mistet motivasjonen etter det som skjedde med laget deres i 

høstsesongen. Med de tre som allerede har flyttet til Junior, så leverer 2002 kullet 12 spillere til 

Senioravdelingen. 

Jeg takker for meg etter 14 år som trener og leder for Hundvåg Fotball. 

 

Svein Aas 

 

 



Oppsummering: 

 

Det har vært en spennende sesong for ungdomsavdelingen. Flere lag har bemerket seg i seriespill og 

cup. Det er vi veldig imponert over. Flere spillere er med på kretslag, både fra jente- og guttelagene 

våre.  

Årets Vildbjergcup var varm og solfylt. Banene var ikke så verst, selv med tørke. Dette er årets 

høydepunkt, både sosialt og sportslig og G14 tok sølvpokalen med hjem til Hundvåg. 

Jentelagene var ikke med til Vildbjerg, men reiste til Haugesund på Regy cup.  

Trollcup i Kristiansand, ble godt representert av Hundvåglag i høst. En populær cup som flere reiser 

tilbake til år etter år.  

Det ble arrangert internturnering for ungdomslagene i høst. Her var også 12 åringene invitert. 

Lagene var blanda og vi fikk til en kjekk dag for alle, med ønske om gjentakelse i 2019.  

Flere trenere slutter etter endt sesong, og mye tid har gått med på å finne nye trenere til sesongen 

2019. Her er vi fortsatt ikke i mål, og jobber kontinuerlig med dette.  

Mye frivillig arbeid legges ned i ungdomsavdelingen og vi vil takke alle trenere, lagledere, 

oppmenn og foreldre.  Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid i 2019.  

 

Maylin Goa Sivertsen 

Ungdomsleder 

  



6.3. Breddeavdelingen 

 

Medlemsmassen i Breddeavdelingen har hatt en oppgang i 2018 som følge av høyere rekruttering 

av 5-åringer enn i 2017. Lagene i Breddeavdelingen består av gutter og jenter i alderen fra 5 til 12 

år. 

Breddeavdelingens viktigste inntektskilde er medlemskontingenten, og ved utgangen av 2018 var 

det flere ubetalte kontingenter. Purringer ble gjentatte ganger sendt ut per e-post, og det ble også 

forsøkt kontakt per telefon. 

På utstyrssiden har vi i løpet av 2018 gått til innkjøp av tre stk 3er-baner fra Gapo, som er et positivt 

tilskudd for de yngste spillerne våre. 

Det er god aktivitet i lagene, og de aller fleste lagene har komplett støtteapparat og lagledelse som 

fungerer bra. De fleste lag deltar i løpet av sesongen på flere eksterne turneringer i distriktet. Det 

bør fremover være fokus på å rekruttere flere jenter til fotballen. 

38 lag var påmeldt til seriespill i Breddeavdelingen. I tillegg hadde vi lag blant 5- og 6-åringene 

som ikke spilte seriekamper. 5-åringene hadde kun treninger fra mai av, og ble delt opp i 3 lag sent 

på høsten. 6-åringene var inndelt i to treningsgrupper, men deltok med ca. 5 lag da de meldte seg på 

turneringer. Vi var i 2018 sesongen ca. 375 spillere fordelt på 46 lag. 

Breddeavdelingen har bestått av følgende lag: 

Årsklasse Antall lag Gutter   Jenter 

2006  5  Lillegutter: 4 lag Lillejenter: 1 lag  

2007  5  Lillegutter: 4 lag Lillejenter: 1 lag 

2008  7  Minigutter: 5 lag Minijenter: 2 lag 

2009  7  Minigutter: 5 lag Minijenter: 2 lag 

2010  5  Minigutter: 3 lag Minijenter: 2 lag 

2011  9  Minigutter: 8 lag Minijenter: 1 lag 

2012** 5  Minigutter: 5 lag (hvorav ett lag med blanding av gutter/jenter) 

2013*  3  Minigutter: 3 lag (hvorav ett lag med blanding av gutter/jenter) 

 

Totalt 46  

*= disse begynte våren 2018 og har ikke vært påmeldt i serien. 

**= disse kan bli påmeldt for seriespill for sesongen 2019 dersom ønskelig, eller de kan fortsette å 

kun delta på turneringer ett år til. 

 

HFK hadde en innrullering både med Knotteskole og oppsøkende kontakt med skolene for 5- & 6-

åringene her på Hundvåg. Vi forsetter arbeidet videre med å få barn og unge til å drive organisert 

lagidrett. 

Representantene fra Sportslig utvalg i breddeavdelingen består av Vidar Straume og Mark Hamer. 

Utvalgets rolle er å bistå trenere og ledere med utførelse av treningsøkter i forhold til klubbens 

sportsplan. Straume og Hamer har god erfaring fra trenerrollen, og er viktige ressurser for 

breddeavdelingen. 

Vi har en god entusiasme og bra driv som gjennomgående trend for alle lagene i avdelingen. Det vil 

i 2019 fokuseres ytterligere på å kjøre samlet treningstid på samme felt for lag i samme årskull. 

Tidligere SR-Bank Byøyene Cup, endret i 2018 navn til Sport 1 Byøyene cup.  



Lokale klubber som Øyane, Buøy, Vassøy og Brodd ble invitert til å delta, og det ble en vellykket 

turnering. Cupen, som nå har blitt en godt etablert tradisjon i klubben, er en flott kick-off for 

fotballsesongen i breddeavdelingen. Målet videre er å invitere flere lokale klubber til å delta, slik at 

lagene får flere motstandere. 

Hundvåg Fotball ble for tredje år på rad valgt ut som en Eat Move Sleep ambassadørklubb, og i 

september ble nok en vellykket turnering avholdt. Det var 186 deltagende lag, og grunnet lav 

påmelding 2 uker før cupstart, ble eksterne klubber tilbudt gratis påmelding. Antall betalende lag 

var derfor i 2018 kraftig redusert i forhold til antall betalende lag i 2017. 

Variabelt vær var ikke et hinder for en flott gjennomføring av turneringen, og takket være fantastisk 

innsats fra spillere, gjester, trenere og dugnadspersonell kan vi glede oss til en ny turnering som Eat 

Move Sleep ambassadørklubb høsten 2019. 

 

MVH Breddeavdelingen 

  



7. Regnskap 
 

   

Hundvåg FK

per mandag 31. desember 2018 sammenlignet med forrige år

31.12.2018 31.12.2017

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 326 646,27 326 646,27

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 25 000,00 30 000,00

Sum Varige driftsmidler 351 646,27 356 646,27

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer -25 170,00

Sum Finansielle anleggsmidler -25 170,00

Sum Anleggsmidler 326 476,27 356 646,27

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 83 475,50 346 667,46

Andre fordringer 331 345,84 38 962,60

Sum Fordringer 414 821,34 385 630,06

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 589 580,72 391 280,69

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 589 580,72 391 280,69

Sum Omløpsmidler 1 004 402,06 776 910,75

Sum Eiendeler 1 330 878,33 1 133 557,02

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 129 965,00 129 965,00

Sum Innskutt egenkapital 129 965,00 129 965,00

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 735 171,51 735 171,51

Udisponert overskudd/underskudd 2018 273 467,36

Sum Opptjent egenkapital 1 008 638,87 735 171,51

Sum Egenkapital 1 138 603,87 865 136,51

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Andre avsetninger for forpliktelser 21 400,42 17 435,60

Sum Avsetning for forpliktelser 21 400,42 17 435,60

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 26 713,32 102 691,42

Skyldige offentlige avgifter 55 754,31 70 960,17

Annen kortsiktig gjeld 88 406,41 77 333,32

Sum Kortsiktig gjeld 170 874,04 250 984,91

Sum Gjeld 192 274,46 268 420,51

Sum Egenkapital og gjeld 1 330 878,33 1 133 557,02

Balanse



 

Resultatregnskap 
Hundvåg FK    

2018 sammenlignet med budsjett 

    

 Virkelig 2018 Budsjett Virkelig 2017 
Salgsinntekt 1 815 665,60 1 623 981,00 954 839,06 

Annen driftsinntekt 2 250 034,52 2 281 560,00 2 934 458,11 

Sum driftsinntekter 4 065 700,12 3 905 541,00 3 889 297,17 

Varekostnad 666 505,08 704 068,00 906 541,65 

Lønnskostnad 1 129 268,03 1 202 175,00 1 004 943,08 

Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 5 000,00 5 000,00 17 500,00 

Annen driftskostnad 1 986 306,81 1 946 338,00 1 934 629,68 

Sum driftskostnader 3 787 079,92 3 857 581,00 3 863 614,41 

Driftsresultat 278 620,20 47 960,00 25 682,76 

Annen finansinntekt 160,00 
  

Annen finanskostnad 5 312,84 
  

Netto finansposter -5 152,84     

Resultat før skatt 273 467,36 47 960,00 28 004,57 

Ordinært resultat 273 467,36 47 960,00 28 004,57 

Resultat 273 467,36 47 960,00 28 004,57 

 

 

Sted/dato: 

 

______________/______________ 

 

 

_________________   _________________   _________________ 

Pål Erik Johannessen   Frode Berge    Jaran Moberg 

Styreleder    Nestleder    Daglig Leder 

 

 

 

 

_________________   _________________   _________________ 

Sigurd Solheim   Maylin Sivertsen   Roger Paulsen 

Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 

  



8. Medlemskontingent og treningsavgift 
 

Medlemskontingenten for 2018 ble sendt ut i februar 2018. Ca. 12 % av medlemmene hadde ikke 

gjort opp sin kontingent ved utgangen av februar 2019. 

Årsmøtet 2017, avholdt 8. mars 2018, vedtok kontingentsatsene og treningsavgiftene under for 

2019. Kontingentene blir fakturert i mars måned. 

 

Medlemskontingent 

Medlemskontingent Hundvåg FK (Hundvåg IL dersom navneendring er gjeldende i 2019), alle 

medlemmer: 150 kr 

 

 

Treningsavgift 

Treningsavgift Hundvåg Fotball/ Hundvåg IL Fotball, aktive spillere: 

A-lag kr 1 850 

Rekruttlag kr 1 850 

Juniorlag kr 1 850 

C-lag kr 650 

Oldboys/veteran kr 650 

Gutt/Jente 16 kr 1 650 

Gutt/Jente 15 kr 1 650 

Gutt/Jente 14 kr 1 650 

Gutt/Jente 13 kr 1 650 

Gutt/Jente 12 kr 1 250 

Gutt/Jente 11 kr 1 250 

Gutt/Jente 10 kr 1 250 

Gutt/Jente 9 kr 1 250 

Gutt/Jente 8 kr 1 250 

Gutt/Jente 7 kr 850 

Gutt/Jente 6 kr 850 

Gutt/Jente 5 Fra våren kr 650 

 

 

 

Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjon for familier med 3 eller flere søsken som spiller aktivt. De får treningsavgiften 

med lavest sats gratis. Medlemskontingent må betales for samtlige søsken. 


