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Sak 7 Fastsetting av medlemskontingent for 2020 

Styrets innstilling: 

 2019 Forslag 2020 

Idrettsskolen (3-5 år) 600 600 

Barn 6-12 år 1100 1100 

Ungdom 13-15 år 1300 1300 

Innebandy herrelag 1400 1400 

Fotball herrelag 1850 1850 

Fotball damelag (serie) 1300 1300 

Oldboys (serie) 1300 1300 

HU-lag 1000 1000 

Trimgrupper  750 750 

Trenere 300 300 

Støttemedlemskap 300 300 

 

Vedtak: 

 

Sak 8 

Valg hovedstyret: 

I 2018 har styret bestått av: 

Styremedlem Funksjon  

Ronny Hallquist Leder På valg (1 år) 

Leif Arild Edvardsen Nestleder På valg (2 år) 

Sveinung Øie Leder økonomi På valg (2 år) 

Odd Petter Haugen Leder hus og bane På valg (2 år) 

Silje Skarstein Leder innebandy Ikke på valg (2020) 

Karl Johan Ferkingstad Leder fotball Ikke på valg (2020) 

Hans Erik Langfjord Leder idrettsskolen Ikke på valg (2020) 

Tore Lindvik Leder Håndball Ikke på valg (2020) 

Kaja Runge Langhelle Vara På valg (1 år) 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:  

Styremedlem Funksjon  

Ronny Hallquist Leder Gjenvalg, 1 år 

Leif Arild Edvardsen Nestleder Gjenvalg, 2 år 

Sveinung Øie Leder økonomi Gjenvalg, 2 år 

Odd Petter Haugen Leder hus og bane Gjenvalg, 2 år 

 Leder innebandy Ikke på valg (2020) 

Karl Johan Ferkingstad Leder fotball Ikke på valg (2020) 

Hans Erik Langfjord Leder idrettsskolen Ikke på valg (2020) 

Tore Lindvik Leder Håndball Ikke på valg (2020) 

Kaia Runge Langhelle Vara hovedstyret Gjenvalg, 1 år 

 

Vedtak:  

  



                                                                                                                         

   

 

Årsberetninger 2018 

 

Hovedstyret 

Hovedstyret har i 2018 bestått av: 

Styremedlem Funksjon  

Ronny Hallquist Leder På valg (1 år) 

Leif Arild Edvardsen Nestleder Ikke på valg (2019) 

Sveinung Øie Leder økonomi Ikke på valg (2019) 

Odd Petter Haugen Leder hus og bane Ikke på valg (2019) 

Silje Skarstein Leder innebandy På valg (2 år) 

Karl Johan Ferkingstad Leder fotball På valg (2 år) 

Hans Erik Langfjord Leder idrettsskolen På valg (2 år) 

Tore Lindvik Leder Håndball På valg (2 år) 
 

Året 2018 har vært et innholdsrikt år for Kolnes idrettslag. Vi fikk som kjent en større sum fra 

Trond Mohn ved inngangen av året. Disse pengene gikk direkte til ny kunstgressbane, som 

var på plass i juni. I tillegg fulgte vi retningslinjer i forhold til miljøet, med blant annet 

ringmur rundt hele banen, rister ved hver inngang og oppsamlingsfiltre i kummene. I tillegg 

lagde vi ny adkomstvei fra parkeringsplassen og ned til gressbanen. Dette førte til økte 

kostnader, men vi trengte ikke å benytte oss av lånerammen vi fikk av årsmøtet i fjor. 

 

Vår tidligere utstyrsavtale gikk også ut ved utgangen av 2018, og rett før jul fikk vi på plass 

ny utstyrsleverandør, Macron. Vi gleder oss til videre samarbeid! 

 

Arrangementer og årshjul 

Årshjulet for arrangementer og aktiviteter viser at 2018 også har vært et svært aktivt år i 

Kolnes IL. Foruten om de forskjellige avdelingenes arrangement, hadde vi Kolnestrimmen i 

april. Der hadde vi rundt 200 påmeldte.   

Målsetninger for 2019 

Høy aktivitet og et godt tilbud til alle som vil, er som alltid viktigste målsetning, også for 

2019. God rekruttering, både på spiller- og trenersiden, er en utfordring. Å gi et godt tilbud til 

ungdommene er en annen. Kolnes IL skal framstå positivt utad, og Fair Play skal være tydelig 

i alle sammenhenger.   

 Takk! 

Stor takk til daglig leder Bjørn Magne, som virkelig har vist seg som en dyktig og initiativrik 

administrator, og idrettslagets vennlige ansikt utad. Takk til dedikerte og aktive 

styremedlemmer, som også har tatt på seg mange roller utenom selve styrearbeidet. Og 

selvsagt stor takk også til alle dere andre frivillige og dugnadsarbeidere, som gjør en 

kjempejobb for at vi skal kunne skape idrettsglede for alle. Uten dere, ingen aktivitet, ikke 

noe idrettslag.  

 

For styret 

Ronny Hallquist, leder 



                                                                                                                         

   

 

Daglig leder og marked 

Daglig leder 
2018 ble mitt første hele år som daglig leder i idrettslaget. Jeg fikk i løpet av året enda mer 

innsikt i hva jobben går ut på og føler at jeg endelig har komt skikkelig inn i rutiner og 

oppgaver.  

 

I løpet av året hadde vi 7 arrangementer i idrettslaget, blant annet Gatecup og Tine 

fotballskole. Vi var også med på å arrangere Superlekene med blant andre Rogaland 

Idrettskrets, Djerv 1919, Uni-K og Solstein.  

 

Antall aktive medlemmer i Kolnes IL 2018:      391 

Antall aktive medlemmer i Kolnes IL 2018 som har betalt kontingent:  357 

 

Markedsutvalg 
• Leder: Bjørn Magne Ådnesen 

• Styremedlem: Geir Magne Einarsen 

• Styremedlem: Håvard Strønstad 

• Styremedlem: Christian Aasen 

• Styremedlem: Øyvind Hausken Sørensen 

• Styremedlem: Håkon Steffensen 

 

Som ansvarlig for markedsutvalget, har vi også opplevd økte inntekter på sponsorsiden, men 

ikke like mye som vi hadde håpet på. Jeg satte et mål på å nå 400 000 i løpet av 2018, men 

med andre arbeidsoppgaver i forbindelse med arrangementer, utskiftning av kunstgressbane 

og utstyrsleverandør, havnet dette i andre rekke.  

 

Vi har også et fokus på å forlenge alle avtaler og opprettholde et godt samarbeid med alle 

partnere. Som i fjor, fikk hovedsponsorene våre en påskjønnelse rett før jul, som takk for godt 

samarbeid.  

 

Sponsorinntekter 2017: 256 000 

Sponsorinntekter 2018: 300 000 

Mål for 2019:   400 000 

 

 

Mvh 

Daglig leder og markedsansvarlig 

Bjørn Magne Ådnesen 

 
 

 

  



                                                                                                                         

   

 

Fotball  

Gruppestyrets sammensetning og arbeid 

Styret bestod ved inngangen av året kun av 2 medlemmer: 

Karl-Johan Ferkingstad, leder 

Bente Baugstø, økonomiansvarlig 

 

Fotballstyret har i 2018 kun fokusert på å holde aktivitetene i klubben gående, men å 

tilrettelegge for trenere, lagleder og spiller etter behov. Det har vært gjennomført 

lagledermøter, vår og høst. Det har kun vært et styremøte da det kun var to medlemmer i 

gruppen gjennom hele året. 

 

Fotballstyret var også i år «primus motor» bak Gatecupen, med god støtte og hjelp fra foreldre 

knyttet til lagene som hadde dugnaden så gikk det fint. 

 

Fotballstyret var også sentrale i å bytte kunstgresset i juni, i forbindelse med organisering av 

arbeid og dugnad. 

  

Ved utgangen av året så var styret som følger: 
Karl-Johan Ferkingstad, leder 

Bente Baugstø, økonomiansvarlig 

Christian Aasen, medlem 

Morten Salvesen, medlem 

Christian Amundsen, medlem 

  

Muligheter og utfordringer 2019: 

Nytt styre må settes, og få opp aktiviteten igjen. 

 

Aktivitet 2018 

15 lag i seriespill med over 200 aktive medlemmer.  

 

Når det gjelder arrangementer så gjennomførte vi Alle Jenter på banen, fotballskole og 

Gatecup. Alle arrangementene ble gjennomført etter planen og med bra suksess både med 

tanke på deltagere og selve gjennomføringen.   

 

Sportslig, senior/ungdom:  

A-lag herrer rykket dessverre ned igjen etter en sesong i 5 divisjon, så 2019 blir i 6 divisjon 

igjen. 

 

JR-Dame laget som var et samarbeidslag med Falkeid IL måtte gå over til 7’er lag etter halve 

sesongen og kom seg gjennom sesongen og havnet midt på tabellen. Dette laget er nå gått 

over i historiebøkene da Tysvær har laget et eget samarbeidslag mellom klubbene, Falkeid, 

Skjold og Stegaberg. 

 

Det kom i gang et JR-Herre lag rett før sesongstart som også spilte 7’er, dette laget havnet 

også midt på tabellen. 

 



                                                                                                                         

   

 

Vi hadde god aktivitet på jentesiden, men sportslig så var det et tøft år for både J13 og J15/16. 

 

G13 hadde en fin sesong, med et ungt lag. De havnet på tredjeplass i høstsesongen og klarte 

seg fint. 

   

Ellers så har det vært god aktivitet på barnelagene, og vi hadde lag på Norway Cup (J13/J16), 

SørCup (G13), Husnes Cup (G11, G12, J12). 

Alle lag har fått delta på minst 2 lokale cuper.  

I seriespillet så har alle lag både vunnet og tapt. Alt i alt en positiv sesong for alle lag. 

Nesten 40 lagledere/trenere har bidratt til å gjennomføre alle treningene og kampene i 

sesongen 2018. 

Økonomi  

Økonomisk sett så har ting gått greit, vi brukte en god del mer på banen enn budsjettert da vi 

fikk en overraskelse med underlaget som gjorde at vi pådrog oss en større kostnad enn 

beregnet. Alle lag har fått det utstyret som de har ønsket og budsjettet holdt i år også. 

  

Målsetninger for året  

Vi hadde vel ikke satt noen spesielle målsetninger for 2018, annet enn å holde aktiviteten i 

gang samt gjennomføre alle planlagte arrangementer på en god måte. 

Vi føler vel at dette ble gjort på en god måte på tross av litt for få medlemmer i fotballstyret i 

store deler av året, men stor dugnadsinnsats fra veldig mange foresatte gjorde at vi klarte å 

komme gjennom arrangementene på en veldig god måte. 
  



                                                                                                                         

   

 

Innebandy 

Hovedansvarlig: Silje M. Skarstein  

Økonomiansvarlig: Silje M. Skarstein 

Dugnadsansvarlig:  Laglederne: Pindy Leesam, Eli Severinsen (J14-16), Einar Kjetland 

(mix 13 år), Heidi W/Silje (J8-10)Ingrid Øye Andersen (J10-12), Helga 

Kjetland (mix 13 år), Silje M. Skarstein (G16-18/alag) 

Aktivitet 

Kolnes IL Innebandy tilbyr innebandy for alle aldre i fra 3. klasse og oppover.  

Barn fra 5 år og til og med 2. klasse får innebandy som tilbud gjennom idrettskolen. 

Innebandygruppa har trening en dag i uka på grendahuset fra høstferien og frem til 

påskeferien for barn fra 3. klasse og opp til 6. klasse.  

 

Disse deltar en gang i måneden også i minirunder på Haugalandet. Totalt 5 minirunder er satt 

opp i Rogaland Nord. Her har det blitt avlyst en minirunde på Torvastad, da de ikke har 

innebandylag for de på barneskolen. Her settes opp lag utifra alder, hvor 

trenere/foreldre/lagledere har ansvaret for 3-4 kamper med premiering etterpå. Små baner 

hvor barna (4 + keeper) vil føle mestring siden de er tett opp mot ballen hele tiden. Vi har 

vært med Karmøy IBK i høsten 2018 å arrangere Haugaland Open i turnhallen og Deep 

Ocean arena. En kjempesuksess med lag fra Stavanger, både minirunden og Superinnebandy. 

 

Totalt 45 aktive på innebandytrening, og 3 lag påmeldt til minirunder, en del frafall fra 

idrettskolen pga manglende lagledere.  

Fra 7. klasse og opp til og med til A-lag er tilbudet to ganger i uken, onsdager på stor bane i 

Norheimshallen og en trening på Grendahuset for teknikk/liten bane. De kan også benytte seg 

av styrketrening på klubbhuset.  

Her er det fra 3 lag i alderen 13-16 år i seriespill mot Karmøy IBK og Torvastad.  

Totalt 35 aktive spillere. Trening fra august til juni. 

 

I serien 2018 tok vi Storeslem i serien, alle pokalene gikk til Kolnes IL IB! 

 

G16-18/A-lag har ingen seriespill i Nord-Rogaland i år. Totalt 12 aktive spillere. De har 

fellestrening med jenter og gutter 13-16 år, og har ingen egen trener. De spiller heller ikke i 

serie, da serien i nord-rogaland mangler for den eldre klassen. De har tilbudet om å være med 

på venneliga.  

Men sent våren 2018 slo de seg sammen med U13-16 og var med på NM spill i Oslo. En 

fantastisk tur med glade ungdommer og voksne. Det ble ingen medalje, men denne turen var 

et minne for livet! 

 

Trimgruppa, både Dame og Herre har en trening i uken i Grendahuset. Noen damer deltar 

også sammen med herrene, og stort sett har det vært to-fire lag 3v3 som spiller mot hverandre 

hver uke fra august til og med juni. 

Totalt 25 aktive spillere.  

Venneliga er turnering for herre og dame på trimnivå. I tillegg så har det blitt åpnet for 

ungdomsklasse (13-16 år) for de som ikke er med i seriespill. Dette har medført til en økning 

av medlemmer som ønsker å delta i turnering på lavterskelnivå.  

 



                                                                                                                         

   

 

Dameinnebandy, Mix 12-13 år, G14-16 og J14-16 deltok i Stavanger Open. De fikk ingen 

pokal, men hadde en hyggelig tur med hotell og pizza den helgen.  

 

I tillegg har vi nå 9 ferdig utdannede klubbdommere som har tatt dommerkurs 1 og 2. Disse 

brukes både til minirunder og seriespill frem til 19 år. De er også en del av en dommergruppe 

som blir invitert til Stavanger Open hvert år. De dømmer minirunder og deltar på bankett 

sammen med dommere fra Agder og Sør-Rogaland.  

  

Økonomi  

Regnskapet viser at man klarer å holde seg til budsjettet. 

 

Det viste seg at vi fikk ikke lønnet trener i år, da han ønsket å gjøre det på dugnad. Men vi har 

brukt penger på jenter til dans, og hatt 4 lag i seriespill som koster en hel del. 

 

Målsetninger for året  

Det er ønskelig at alle fra 13 år og oppover skal få delta i Stavanger Open, som er Norges 

største innebandyturnering. Dette er både sosialt med overnatting på hotell med basseng, og 

pizza dekket av både spiller og idrettslaget. Det er også viktig å få spille mot andre klubber 

enn de man møter i seriespill, spesielt jentelaget som vanligvis spiller mot gutter.  

 

Det er også ønskelig at flere lag stiller i Haugaland Open og minirundene. Det er beklagelig å 

avlyse turneringer pga manglende dugnadsansvarlige. Ser at det krever litt mer innsats på 

dugnadssiden hos oss også, samt at vi får inn flere voksne til å stille som hjelpere på 

treninger. Det viktigste er at barn og unge trives på trening, og får spille mest mulig 

innebandy. Det er ikke fokus på spisskompetanse, men at man får et lag- og mestringsfølelse.  

 

Det er også ønskelig med nytt vant på Grendahuset og Norheimhallen.  Forhåpentligvis så får 

vi inn litt ekstra ressurser som kan hjelpe oss med å få til dette. 

  



                                                                                                                         

   

 

Håndball 

Trenere/ledere: Geir Øystein Pedersen 

Marit Sandvik Bjøralt 

Kristine Lindvik 

Tore Lindvik 

Har også hatt noen gjestetreninger med gamletreneren Eduard Dahl. 

 

Året har vært svært begivenhetsrikt for oss. 

 

Sesongen startet med Landsturneringen i Bergen i starten av september. Her ble vi flyttet opp 

i den beste klassen og den vant vi overraskende for oss alle. Vi ble da «Norgesmestre». Ble 

både TV-Haugaland, Radio 102 og Ha-avisoppslag på oss. 

 

Vi deltok også på Superlekene i Haugesund i september. Her fikk vi vist oss fram som Kolnes 

håndball og hvilket tilbud vi har for denne gruppa. Sammen med 11 andre idretter ble dette en 

stor suksess som også vil finne sted i august 2019. Vi fikk også 2-3 nye spillere i denne 

forbindelsen 

 

I november hadde vi turneringsdag i Steinsvik Arena. 16 lag fra Rogaland og Hordaland var 

med til å gjøre dette til en flott dag. Fikk mye skryt fra tilreisende lag om et flott arrangement. 

Takk til damelaget og oldboyslaget i fotball som stilte opp til dugnad for oss. 

 

Har 5 turer i sesongen over Boknafjorden i seriesammenheng. Sosiale turer i buss hvor vi 

spiller 2 kamper i løpet av en dag. Disse turene betyr mye for samholdet i denne gruppa. 

 

Trener hver onsdag i Vardafjellhallen fra 18-1900. Er på det meste 23 spillere på trening. 

Dersom dette antallet holder seg, må vi vurdere om vi skal stille med 2 lag neste sesong. 

Spillerne er flinke og ivrige både på treningene og kampdager. 

 

Etter at vi skiftet utstyrsleverandør sendte daglig leder en forespørsel til Veidekke om 

sponsing av nye gensere til laget. Han fikk positiv tilbakemelding og vi fikk alle nye gensere 

med Veidekke på ryggen. Takk til dem. 

 

Hadde i desember en juleavslutning og Gullfeiring på klubbhuset med pizza og kaker. Denne 

ble sponset av vår trofaste sponsor Helge Olsen. Takk til han som er så positiv inn mot Hu-

laget. 

 

Dersom det er noen som vil være med i og rundt laget er alle velkommen. Trenger ikke å ha 

noen kunnskap om håndball. Er en fantastisk gjeng å være en del av. Ta kontakt med en av 

oss ledere og bli med på ei trening/turneringsdag og opplev skikkelig idrettsglede!! 

 

Med vennlig hilsen 

Geir Øystein, Marit, Kristine og Tore  

  



                                                                                                                         

   

 

Idrettsskolen 

Trenere: Hans Erik Langfjord (leder/økonomiansvarlig) 

Christine Langfjord 

Ingrid Øie Andersen 

Håkon Øvrevik Steffensen 

Lisa Marie Åsland 

Line Fossberg Taranger 

 

Idrettsskolen har blitt avholdt onsdager 1700-1745 for de i aldersgruppa 3-5 år og 1745 – 18-

30 for 1. og 2. klasse. For de minste har det vært hinderløype, lek, dans og enkel ballspill. Den 

eldste gruppa har hatt ballspill og ulike lagidretter, turn, friidrett og lek. Begge gruppene har 

hatt god deltakelse gjennom hele året. Idrettsskolen har hatt ca 40 personer registrert på det 

yngste partiet og ca 15 på de eldste. 

 

Idrettsskolen deltok på Torvall-turneringen lørdag 12. mai med 2 mix-lag. Her fikk flere 

ivrige unger prøve seg på fotball, orientering og flere friidrettsøvelser. Turneringen forgår 

hvert år på Torvastad idrettssenter.  

 

Det meste av Info på Idrettsskolen går nå ut via Facebook. I forbindelse med Aktivitetsdagen 

er det fortsatt gått ut bredt med oppslag og ranselpost. Ila 2019 tas det sikte på å bedre info på 

Kolnes Il sine sider. Den lukkede FB gruppa hadde 110 medlemmer ved utgangen av 2018 

 

Vi har hatt de samme trenerne ila hele 2018, og vi er godt dekt inn blant de minste. I første 

halvdel av 2018 hadde vi ingen trenere på det eldste kullet, og det er fortsatt behov for flere 

trenere på 1. og 2. klassetrinnet. 

 

Vår-halvåret ble avsluttet med sommeravslutning. Mange barn deltok på denne populære 

aktiveten. Her var det dans, enkle friidrettsøvelser og fotball. Vi avsluttet med saft og is. 

 

Aktivitetsdagen er en hovedaktivitet for idrettslaget i regi av idrettskolen. Ble gjennomført 

søndag 26. august i flotte omgivelser på Kolnes idrettspark. Det startet med lett regn, og i 

tradisjon tro ble det fint tilslutt. 143 deltagere, voksne og barn. En økning fra i fjor. Mange 

populære og varierte aktiviteter, og spesielt populært var det med Klatretårn som var nytt av 

året. God dugnadsinnsats fra alle foreldrene til barn i idrettskolen, fotball MIX2012 og fotball 

MIX 2011. I tillegg stilte selvfølgelig dugnadsansvarlige og alle med roller i idrettskolen opp. 

Aktivitetsdagen gav ca 15.000(nesten alt netto) i inntekt til laget. 

Sesongen 2018/2019 i Innebandy har det ikke vært tilbud om Innebandy for 1. og 2. klasse 

pga mangel på trenere. Idrettskolen har derfor gitt et tilbud om Innebandy på enkelte økter. 

Idrettskolen har deltatt på Minirunde i Innebandy. IB er populært blant barna og på disse 

treningene har det deltatt mange. 

Idrettsskoleåret ble også i år avsluttet første onsdag i desember med den tradisjonsrike 

Nissemarsjen, med påfølgende enkel servering og et populært besøk av Nissen! Utøvere ifra 

Idrettsskolen viste litt av det de hadde drevet med i året som gikk. Vi hadde et stort oppmøte.  

Takker for innsatsen trenerne legger ned for barna våre! 

 

For Idrettskolen, Hans Erik Langfjord 



                                                                                                                         

   

 

Hus og bane  

 

Hus og banekomiteen har hatt følgende medlemmer: 

- Leder: Odd Petter Haugen 

- Medlem: Endre Bø Blindheim 

- Medlem: Trond Amundsen 

- Medlem: Svein Arvid Nordal 

- Medlem: Gisle Andersen 

- Medlem: Ronny Johannesen 

  

Gjøremål for H/B i 2018: 

- Merking av gressbanen 1 gang i uka gjennom sesongen 

- Merking av kunstgressbanen 1 gang 

- Avholdt dugnader, vår og høst 

- Diverse småreparasjoner av ting og tang som har dukket opp gjennom året. 

  

Odd Petter Haugen 

Leder Hus- og banekomite 

 


