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Årsmelding Hovedstyret 2014
Hovedstyret har I 2014 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedl. (øk. ansv.) :
Varamedlem:

Ove Horpestad
Magne Hodne
Marie Storhaug
Tron Ree

Daglig leder Thomas Langholm Engen har fungert som styrets sekretær.
Det er i året avholdt 12 styremøter og 81 saker har vært til behandling.
Gruppelederne har tiltrådt styremøtene og disse har vært:
Fotball bredde:
Jan Egil Øksnevad
Fotball elite:
Else Karin Stangeland
Håndball:
Svein Axel Johannessen
Turn:
Reidun Skretting
Barneidrett:
Per Magne Egelid

UTVALG SOM ER UNDERLAGT HOVEDSTYRET.
Arrangementskomité.
Det er for tiden ingen fungerende arrangementskomité. De ulike arrangementene er blitt ivaretatt av
gruppene.
Anleggskomité.
For tiden heller ingen anleggskomité. Anleggsdrift er blitt utført av ansatte samt på dugnad.
Kontrollkomité.
Leder:

Odd Særheim

Medlem:

Torstein Skretting

Varamedlem: Reiar Norås

Idrettsmerkeansvarlig.
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Bjørg Storhaug

Nemnd for ærestegn.
Leder:

Malvin Austli

Medlem:

Astrid Marie Penne

Medlem:

Magne Hodne

Varamedlem: Kari Osen

Valgkomité 2014.
Leder:

Torbjørn Hovland

Medlem (2 år)

Kirsten Pollestad

Medlem (3 år):

Kristin Pettersen

Varamedlem:

Reidun Skretting

Andre samarbeidspartnere.
Revisjon:

Bryne Revisjon AS

Regnskapsfører:

Jæren Regnskap AS v/ Oddmund Wiig

Økonomi
Endelig et år der styret kan legge fram et positivt resultat; kr. 436.000.- netto etter avskrivninger
(365’), d.v.s. brutto kr. 801.000.- etter finanskostnader. Noe av årsakene er at inntekter som skulle
kommet i 2013 først kom i 2014. Sponsorinntekter ble også høyere enn budsjettert. Videre ga
kunstgraslotteriet et netto resultat på kr. 175.000.-. Dugnadsinntekter har også vært bra, spesielt
arrangementet «Tour des Fjords» der laget stilte med vakter må trekkes fram. Dette ga oss kr.
117.000.-. Men ikke minst skyldes resultatet at økonomiansvarlig Marie Storhaug har hatt veldig
fokus på løpende resultater og krevd budsjettdisiplin. Gruppene skal ha ros for å ha etterlevd Marie’s
«formaninger».
Det vises for øvrig til det fremlagte regnskap
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Anleggsutvikling
Kunstgrasbanen ble, som planlagt, tatt i bruk våren 2014 etter fantastisk dugnadsinnsats ledet av Sjur
Lode. Vanningsanlegget ble koblet til litt på etterskudd uten at forsinkelsen skapte særlige
problemer. (Flomlyset var på plass i januar 2015). Vi har nå et veldig fint og bra stadionanlegg som
gir kraftig økte bruksmuligheter.
Klepp I.L. har også samarbeidet med Klepp Kommune og Klebe om å få lagt kunstgras på grusbanen
til Sentralidrettsanlegget. K.I.L. sitt bidrag i dette spleiselaget går ene og alene på dugnadsinnsats –
og ingen økonomiske investeringer.
Det påbegynte arbeidet med planlegging av ny flerbrukshall (i samarbeid med Klepp Kommune og
Block Berge Bygg) er lagt på is, da det ikke er økonomisk realistisk for idrettslaget å gå inn for en hall
etter «Klepp-modellen». Det er imidlertid gjort innspill overfor kommunestyret som fattet følgende
vedtak i.f.m behandling av handlingsplan 2015-2019: «Kommunestyret ber administrasjonen ta
kontakt med Klepp IL og Klepp idrettsråd for å diskutera ulike løysingar for ein ny framtidig idrettshall
på Kleppe». En er nå i dialog med administrasjonen i Lokal Utvikling vedr. videre framdrift.

Sportslig
Det har i 2014 vært stor og god aktivitet i alle grupper. For sportslige resultater vises det til
gruppeårsmeldingene.

Medlemsoversikt
Det vises til rapport fra administrasjonen.

Kontigenter
Kontingenter for 2014 har vært:
Barn 0-6 år

« 750.-

Barn 7-12 år

« 1.200.-

Medl. f.o.m. 13 år

« 1.400.-

Passive og støttemedl.

« 500.-

HU-laget

« 400.-

Familiekontingent*

« 3.100.-

*Familiekontingent gjelder for barn under 20 år og hovedkontingenten skal ikke overstige kr. 3.100.-.
Eventuelle gruppekontingenter kommer imidlertid i tillegg.
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Hovedstyret vil avslutningsvis takke alle de hundrevis, enten de er medlemmer eller ikke, som er
med på å drive idrettslaget med alle de aktivitetene vi tilbyr.

Klepp Idrettslag
Styret

Årsmelding Administrasjon
Tittel

Navn

Stillingsprosent

Daglig Leder

Thomas Langholm Engen 100 %

Økonomi- og administrasjonssekretær

Aud Rosseland

60 %

Markedssjef

Elfin Lea

30 %

Medlemsansvarlig

Martha Aase

10 %

Renholdsansvarlig

Panujnad Folkvord

40 %

Hovedtrener Klepp Kvinner A & FFO ansvarlig

Jon Pall Palmason

100 %

FFO Ansvarlig

Gry Tofte Ims

20%

Vaktmester

Harald Rosseland

20 %

Vaktmester

Odd Henrik Haugland

10 %

Regnskap
Administrasjonen scanner egne bilag samt gjør alt arbeid vedrørende utfakturering. Klubbens
regnskapsfører er Jæren Regnskap v/Oddmund Wiig. Revisor er Bryne Revisjon v/Øyvind Bjørnsson.

Medlemskap
Lagets hovedkontingent for 2014 har vært:
Barn 0-6 år:
Medlemmer f.o.m 7 år
Medlemmer f.o.m. 13 år
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750,1 200,1 400,-

Støttemedlemmer
HU-laget
Familiekontingent
Livsvarig

500,400,3 100,8 000,-

For familiekontingent skal ikke hovedkontingenten overstige kr 3 100,-. Eventuelle
gruppekontingenter kommer i tillegg. Familiemedlemskap er en medlemskontingent som inkluderer
hele familien. Forutsatt at medlemmet er under 20 år. Er dere flere i familien som er aktive i Klepp IL
kan dette lønne seg. Ta kontakt med Klepp IL dersom dere ønsker mer informasjon eller ønsker å
benytte dere av dette medlemskapet. Familiekontingent inkluderer ikke passiv/støttemedlemmer.

I 2014 var det 32 familier (2013 – 28 familier) som hadde familiekontingent på hovedkontingenten.
Antall medlemmer
Aktive medlemmer for 2014
Passive/støttemedlemmer for 2014
Livsvarige, ikke aktive for 2014

915 (2013: 879)
138 (2013: 143)
16 (2013: 17)

Æresmedlemmer: Else Karin Stangeland og Magne Hodne
Antall registrerte medlemmer totalt 2014
(2014: 482 kvinner og 588 menn)

1071

Totalt betalende medlemmer:
(477 kvinner og 580 menn)

(2013: 1042)

1058 (2013 : 1041)

Medlemskontingent
Medlemskontingenten gjeldende for kalenderåret 2014 og ble sendt ut i begynnelsen av februar. I
tillegg ble rester sendt ut i løpet av både våren og høsten. Det er for 2014 kommet inn kontingent for
kr. 1 364 843. For 2013 var tilsvarende tall kr 1 231795.

Livsvarig ikke aktive

Æresmedl.

Støtte hovedlaget

Orientering

KKE

Turn

Fotball

Håndball

Barneidrett

Grunnlag for idrettsreg. for 2014.

Sum
K
0-5 år
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46

M

K
44

M

K

M

K
1

M

K

M

K

M K

M K

M K

M
91

6-12 år

11

68

57

73 139

13-19 år

51

61

19

20-25 år

6

26-99 år
57

For 2013

1

2 25 17
47 150 135
104
285
94

64

40

87

9

14

68

309

18

1

2

11

38

12 94 57 35
104 339 131 91
443
222

15
94

272

Antall reg. medlemmer i Klepp
Antall bet. medlemmer i Klepp

481

202

453

9
9
103

1
1

72

3
3
4

6 13
6 13
19

5

22

1
1

1
1
2

8
8

2

1071
1058

De som ikke har betalt er med i oversikten:
0-5 år
:
6-12 år
4 gutter og 5 jenter
13-19 år
3 gutter
19-25 år
26-99 år
1 jenter

Aktive
Passive/støttemedlemmer
Livsvarige, ikke aktive
Æresmedlemmer

Hu-spillere

915
138
16
2
1071

Herav 20 aktive, livsvarige
medlemmer

Magne Hodne, Else Karin Stangeland

23 stk

Sist oppdatert 12. januar 2015

*Note: Differansen mellom antall medlemmer totalt (1071 stk) og det som rapporteres til
idrettsregistreringen (1196 stk) skyldes at Klepp IL er fleridrettslag og flere medlemmer er medlem i
mer enn 1 gruppe.
Sist oppdatert 12. januar 2015

Kontakt med Kommunen, Fylket, Krets, Forbund og Idrettsrådet
Administrasjonen utarbeider og formidler søknader.

Klepp Aktuelt
Klepp Aktuelt ble utgitt som tidligere to ganger i året. Samlede annonseinntekter endte for 2014 på
266 000 kroner, eks moms. Dette var en økning på resultatet fra 2013 (247 500 kr) og bladets innhold
ble tatt meget godt imot både av medlemmer og samarbeidspartnere. En stor takk til Aud Rosseland
som gjør en unikt flott jobb i arbeidet med bladet, både på salg og redaksjonelt!
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6
6
14
17

305
1196

Takk til fotballgruppene for distribusjon.

Kleppkort
Året 2014 endte på 66 000 for 2014. Dette var en nedgang fra 2013 og administrasjonen oppfordrer
samtlige grupper til å gi en ekstra innsats i 2015.

Arbeidsoppgaver
Administrasjonen startet året med et halvt årsverk mindre enn i 2013, da Espen Primstad ikke lenger
fungerte som medarbeider. Dette har naturlig nok påvirket kvaliteten på arbeidet innenfor visse
arbeidsoppgaver, spesielt på nettside/digitale medier. Daglig leder ga uttrykk for at disse
arbeidsoppgavene allikevel skulle utføres på en tilstrekkelig måte selv etter kutt i personale, dette
ved hjelp av et større samarbeid med grupper/administrasjon. Dette arbeidet har ikke stått til
forventingene og ansvaret her ligger utelukkende på daglig leder og ikke de respektive gruppene.
Klubbens økonomi har sett en signifikant forbedring gjennom året, dette har blitt merket spesielt på
likviditetssituasjonen. Dette har forenklet administrasjonens arbeid drastisk fra et meget turbulent
2013 og klubbens lønninger har blitt betalt punktlig hver måned.
Samarbeidet med klubbens styret har vært meget godt og det rettes en stor takk til samtlige
styremedlemmer for arbeidet gjennom 2014.
Thomas Langholm Engen
Daglig Leder

Årsrapport fra vaktmestergruppen
Budsjettet for vedlikehold anlegg er blitt redusert og mye av arbeidet har derfor blitt overlatt til
dugnad. Nils Malmin har overtatt Stadion vedlikehold slik at vaktmesterjobben utgjør kun HMS.

Treningsbanen
Vedlikehold utført av Fotball bredde.

Hovedbanen
Vedlikehold utført av Fotball bredde.

Garderober/ Stadion/ Tribune
Legionellakontroll utført i alle dusjer vår/høst som instruksen tilsier.
Tribunen er blitt renholdt ved høytrykksvasking etter behov.

Kunstbane / sentralbaneanlegget
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Regelmessig børsting mandag- og torsdager, men har ikke blitt renset. Dette er fremdeles et
økonomisk spørsmål i henhold til «levetid»? Gjerdet rundt banen trenger sårt til en skikkelig
opprustning.

Grusbanen
Ligger brakk i påvente av legging kunstgras som skal være klar i 2015. Lyskasterne – her er samme
status som for 2013.

Turnhall
Legionellakontroll utført i dusjene vår/høst som nevnt i instruksen. Utvendig har Arne Braut renset
veggen i nord med meget godt resultat. Det stoppet opp på grunn av defekt utstyr, men er planlagt
at resten blir tatt i løpet av våren.
En stor takk til Alfred Bore for laging av gjerdeklyver og som alltid er positiv til oppdrag.

Renhold
En stor takk til Panunjad (Nut) som alltid stiller opp med et stort smil til alle tider på døgnet det
måtte være behov.

Harald Rosseland
Vaktmester

Årsmelding Idrettsmerket 2014
Navn

Født

Adresse

Ganger

18.09.39

4353 Klepp St

55

Per Magne Tengesdal 24.10.41

4352 Klepp

55

Kari Ølberg

12.02.38

4352 Klepp

55

Ingfrid W. Horpestad 20.02.41

4340 Bryne

50

Anne Karin Bore

03.06.39

4352 Klepp

41

Arne Løvoll

27.09.56

4352 Klepp

38

Mary Anne Stokland

14.12.46 4355 Kverneland

36

Bjørg Johnsen

09.09.49

33

Magne Jakobsen
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4352 Klepp

Merker

Diplom + merke

Bjørg Storhaug

09.05.62

4352 Klepp

31

Reidun Ølberg

05.02.63

4352 Klepp

27

Joan Helen Sele

23.12.61

4352 Klepp

24

Aslak T. Anda

11.11.71

4340 Bryne

21

Terje Ivar Anda

17.08.73

4352 Klepp

20

Annvor Erås

11.05.47

4352 Klepp

19

Bente M Rødland

02.12.62

4341 Bryne

1

Karen J Laikinen

14.10.62

4340 Bryne

1

Bente M. Rødland

02.12.62

4341 Bryne

2

Krus

14 stykker har tatt idrettsmerke i 2014. Ekstra stor gratulasjon til Ingfrid Horpestad som får 50års
merke med NIFs diplom.

Bjørg Storhaug
Ansvarlig Idrettsmerket

Årsmelding 2014 Barneidretten
Leder: Per Magne Egelid
Styremedlem: Hanne Irene Bore
Styremedlem: Lisbeth Skogland

Oppsummering
2014 var et igjen et bra år for barneidretten i Klepp IL. Det er god aktivitet i de forskjellige gruppene
og på det meste har vi hatt rundt 100 barn i aktivitet hver uke. Barneidretten har hatt treningstilbud
for foreldre og barn ved gruppen 2- og 3-åringer 4- åringer og 5- åringer. I de to yngste gruppene er
aktivitetsnivået svært høyt, og det er kun fantasien som setter grenser for hvilke aktiviteter som blir
brukt, for 5-års gruppen har det vært mer rolig høsten 2014 noe vi satser på tar seg opp.
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Barneidretten har også for 2014 deltatt på juleoppvisning sammen med turnavdeling noe som er
veldig gøy for barna. For 2014 hadde de enkelte gruppene egen sommeravslutning hvor de selv
bestemte hva de hadde lyst til å gjøre og som så ut til å fungerer kjempefint. Her ble det servert
boller, kaker og brus etter aktivitetene. Det er også særdeles bra og se at trenere tar initiativ til å vise
barna flere aktiviteter utenom de vi har i turnhallen. Tenker da på skøyteaktiviteter ved isbanen som
ungene tydelig hadde glede av.
Når det kommer til antall trenere for de forskjellige gruppene har det vært både positivt og negativt.
Her må en si at fire års gruppen har kommet veldig bra ut, de har vært på det jevne med tre/fire
trenere ukentlig som er veldig gledelig. For gruppen 2- og 3- åringer og gruppen 5- åringer har det
vært et lite problem med for få trenere, da særlig på høsten. Til de som stiller opp som trenere for
barna tusen takk.
Vi har fortsatt plass til flere barn på alle parti.

Juleoppvisning
7 desember var dato for juleoppvisning og tradisjonen tro stilte barneidretten opp sammen med
turnen som arrangerer dette i samarbeid med barneidretten. Et kjempeopplegg og de to yngste
gruppene i barneidretten viste frem et opplegg som de hadde øvet på høsten gjennom.

Per Magne Egelid
Gruppeleder Barneidrett

Årsmelding 2014 Fotball Bredde
Styret for 2014 har bestått av:
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Leder:

Jan Egil Øksnevad

Nestleder:

Yvonne M. Gulbrandsen (ungdomsleder)

Økonomi:

Njål Hove

Sportslig leder sr. avd:

Ståle Bore

Sekretær:

Monica Hermansen

Medlem:

Nils Håland

Avdelingen Fotball Bredde omfatter Herreavdelingen (inkl juniorlaget) og Ungdomsavdelingen i Klepp
Idrettslag. I 2014 har Fotball Bredde hatt et fulltallig styre og leder har vært Jan Egil Øksnevad. Det er
avholdt styremøter en gang pr måned med unntak av juli måned.
Styret har hatt 39 saker til behandling i løpet av året.
Selv om styret er fulltallig, ser vi behov for minst et styremedlem til. Dette for å minske litt på
arbeidsmengden spesielt til ungdomsleder som per i dag har for mange oppgaver å ta seg av. Vi ser
for oss en person som kan ta seg av organisering av dugnader og ha ansvar for å melde laga på cuper.

Økonomi
2014 havnet ca 60 000 kr under budsjett. Frafall av Venners venners fest som Herre A skulle
arrangere for å dekke inn Tyrkiatur, og noe mer kostnader på utstyrssiden er hovedårsaken til at vi
havnet under budsjett. Klepp Sparebank Cup, Mix Cup, TINE fotballskole, Kunstgresslotteriet,
scoringsklubben, Tour des Fjords og juletresalg har bidratt godt på inntektssiden. For 2014 må en
også ta med alt dugnad som er gjort med hensyn på nytt banedekke og vedlikehold av
treningsbanen. Her har fotball bredde gjort en kjempeinnsats.
I ungdomsavdelingen jobbes det også veldig bra. For mer detaljer, se egen årsmelding fra
Ungdomsavdelingen.
Med dette vil vi i styret takke alle og enhver som har vært positive og på en eller annen måte har gitt
sitt bidrag til fotballgruppa i Klepp Idrettslag.

Årsmelding HERRE A. 2014
Det er bare å fastslå med en gang; sesongen 2014 ble en solid nedtur som endte med nedrykk til 4.
divisjon. Den som husker sist herrelaget var på femte nivå i norsk fotball må være grei å melde seg,
ingen jeg har snakket med husker det. Så spørs det om vi sammen klarer snu det negative til noe
positivt – det må være målet! Det er i motbakke det går oppover!!
En spennende sesong for Klepp Herre A, skrev jeg i forrige utgave av KleppAktuelt. Jeg kan jo skryte
på meg at jeg var flink til å spå…. Spennende ble det ja, men jeg må ærlig innrømme at jeg hadde sett
for meg det ble på en noe mer positiv måte.
Oppkjøringen til sesongen var ganske bra den, trener Henry Damsgård mente langt bedre enn de to
foregående sesongene. Godt med folk på trening, ikke minst takket være juniorene. Riktignok hadde
noen spillere takket for seg av ulike årsaker, men vi kunne også ønske noen nye og spennende
spillere velkommen til Klepp. Unge og lovende Marius Time Vaaland meldte overgang fra Bryne, en
treningsvillig og anvendelig spiller. Dessverre har en skade holdt Marius utenfor så godt som ut hele
sesongen. Eirik Stokka returnerte etter 1 ½ sesong i Austrått, og Stian Bore kom fra Rosseland. Ikke
minst rutinerte Runar Andersen, Brodd, var sterkt ønsket og meldte overgang. Sesongen ble et
mareritt for Runar, det startet med brudd i foten i en turnering i romjula, først til sommeren var han
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spilleklar igjen. Det gikk ikke lenge så slo ryggen seg vrang, og resten av sesongen var over. Vi så
Runars kvaliteter den korte perioden han spilte, tenk om…
Den største utfordringen var å finne erstatter for vår solide sisteskanse Magnus Håland som ville
prøve seg på høyere nivå, og valgte Ålgård i 2. divisjon. Det tok tid, men gleden var stor da sportslig
leder Ståle Bore kunne fortelle at 19-årigen Fredrik Vigre, Nærbø, meldte overgang til Klepp. En
lovende keeper, og vi kan med en gang si at Fredrik har hatt en strålende sesong og til fulle vist sitt
potensiale, i enkeltkamper helt briljant. Det skal sies at Magnus Hebnes Håland returnerte til Klepp til
høstsesongen - som «back-up» for Fredrik – det satte vi pris på. De som «lovet» å bidra for Klepp,
men ble «programhelter», ja de glemmer vi.
Treningskampene varierte i kvalitet og resultat, det er ikke så urovekkende. De spilte gode kamper
mot antatt bedre lag, spillet var i grunnen oppløftende. I vinterferien var laget på treningsleir i
Antalya, Tyrkia. 2. divisjonslaget Ørn-Horten ble slått 2-0, og knepent tap 2-1, som minst burde vært
uavgjort, mot et bra tyrkisk lag med «semiproffer». Laget returnerte til Klepp med positivitet i
bagasjen.
Vi var klar over at de første tre kampene mot antatte topplag ville bli vanskelige. Første kamp mot
Vardeneset på bortebane er alltid tøff. Det ble en jevn kamp som vi til slutt tapte
2-1, et uavgjort resultat ville vært rettferdig. Deretter var det opprykksfavoritt Sola i andre kamp
hjemme på Klepp Stadion, den visste vi ville bli tøff. Men Klepp spilte en meget god kamp, ledet 2-1
til få minutter gjenstod før Sola utlignet. Bittert og unødvendig, Klepp hadde fortjent 3 poeng. Og
tredje kampen var mot Viking 2 i Jåttåvågen, nok et topplag i utgangspunktet. I sterk motvind fikk
Klepp kjørt seg mot teknisk gode og godt trente juniorer, særlig i den første halvtimen, men lå bare
under 1-0 til pause. I andre omgang var Klepp stort sett det førende laget. Det ble 2-2, men hvilke
store sjanser Klepp hadde til å ta alle poengene mot slutten, og hvilken innsats av spillerne i denne
kampen!
Til tross for oppløftende spill mot gode lag, det ble mager poengfangst, lite skilte fra en strålende
sesongstart. Ikke mange så lysene begynne å blinke da, men realiteten var likevel den at laget var
havnet bakpå og allerede i poengnød.
Det ble noen seire og uavgjort fremover, men Klepp sine problem ble mer og mer tydelige; Henry
kunne aldri stille samme lag i to kamper etter hverandre, ofte store utskiftninger måtte til. Ikke til
forkleinelse for noen, men det er en realitet på alle nivå; stabilitet over tid gir oftere positive
resultater. Det var mange skader, spillere som måtte på jobbreise, reise på skole, eller uaktuelle av
andre årsaker. En tynn stall ble stadig tynnere.
Håpet om en bedre poengfangst til høsten var der selvsagt, men realistiske om en tøff høst, ja det
kan jeg garantere at vi var. Å gå gjennom høstsesongen i detalj har lite for seg, men konkluderer med
at «matchballer» til Klepp var det nok av. Sjansesløseri hjemme mot Vardeneset og tap 2-1, «et ran»
sa Damsen, og hadde rett. Sesongens svakeste var det vel når laget presterte å tape 6-3 mot det
desiderte bunnlaget Austrått. To kamper senere slår Klepp topplaget Frøyland 1-0 på bortebane. Da
skjønner vi at det også må ha noe med innstilling å gjøre. Er det rart Damsen er blitt noen «glissen»
på toppen….
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Den avgjørende kampen var nok borte mot Vaulen hvor Klepp ledet 2-0, men til slutt tapte 3-2 - på
overtid. Utilgivelig å gi bort en tomålsledelse, uansett om det var sterk storm som motstander i
tillegg til Vaulen i andre omgang. En klar straffe og rødt kort til Vaulen – dommeren var på motsatt
banehalvdel - skal også nevnes, men er så en mager trøst at det nevnes bare er for dempe på vår
skuffelse. I siste kamp gjorde Klepp sin del av jobben ved å slå Åkra 1-0 på bortebane i siste kamp.
Hva hjalp det når Sandnes Ulf 2 vinner lett og stort mot Viking 2. Nedrykket var et faktum.
Hovedtrener

Henry Damsgård

Sportslig leder

Ståle Bore

Ass. sportslig leder

Arild Madland

Lagledere

Kjetil Austrått og Sven Atle Bore

Materialforvalter

Nils Lunde Malmin

Arrangement/støtte

Malvin Austli, Aud Vaka og Elfin Lea

Utmerkelser 2014:
Årets Spiller:

Hugo Waaland

Innsatspokal:

Asgeir Jakobsen

Kamper:
200 kamper:

Dag Håvar Tveit Fossen
Hugo Waaland

150 kamper:

Asgeir Jakobsen
Eirik Stokka

100 kamper:

Jarle Madland
Ronny Stokkeland Egelandsdal

Diplom:
10 år

Leif V. Malmin

Dommerkoordinator 2014
Dommere som har dømt seriekamper i klassene småjenter og smågutter i 2014 er Alf Inge Jåtten, Tor
Sølve Laland, Ingve Tullin Haugland, Amir Nadarevic og Torbjørn Hovland. I tillegg har Alf Inge Jåtten,
Ingve Tullin Haugland og Torbjørn Hovland dømt kretskamper.
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Det er ikke mange dommere i Klepp og klubben må sette dommerrekruttering på dagsorden igjen.
Aktive dommere for Klepp IL har vært:
Alf Inge Jåtten

36 sesonger

Tor Sølve Laland

46 sesonger (spiller og intern dommer)

Torbjørn Hovland

2 sesonger

Ingve Tullin Haugland

9 sesonger

Undertegnede gir seg nå som dommerkoordinator etter 4 år sammenhengende og 8 år totalt.
Takk for meg.

Alf Inge Jåtten (Ini)
Dommerkoordinator

Årsmelding Ungdomsutvalget 2014
Ungdomsutvalget har i 2014 bestått av:
Yvonne M. Gulbrandsen Ungdomsleder
Monica Hermansen

Medlem

Sven Atle Østerhus

Materialforvalter

Ungdomsleder sitter som styremedlem i breddestyret og medlem, Monica Hermansen er sekretær i bredde
styret.
Det ble gjennomført ett lagleder/trener møte ved sesongstart og lagene har selv hatt foreldremøte dette året.
Målet for sesongen 2014 var å få flere til å være med å ”dra lasset”. Det er mange oppgaver for
ungdomsavdelingen og vi er kun to personer som skal koordinere alt. Ønske er å få på plass en eller to som kan
koordinere dugnader og påmeldinger av mesterskap. Vi kan ikke si at vi har lykkes med dette, men har godt
mot for 2015.
Vi har hatt 30 lag med i serien i aldersklassene 6 – 16 år. 11 jentelag, 17 guttelag og 2 mix lag. Det er fire lag
mindre enn året før. Alle lagene har vært på turneringer og cup`er, hvordan de forskjellige lagene har prestert
denne sesongen kan leses i årsmeldingene til lagene.
Sesongen 2014 har det vært ekstratreninger for de som vil fra 11 år, samt vi har hatt egne keepertreninger.

Aktiviteter 2014
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•

•

•

•

•

I forkant av Klepp cup ønsket vi å gjennomføre et dommerkurs for de fra 12 år og opp til 16 år.
20.mars stilte det 30 jenter og gutter som gjerne ville være med å dømme kamper for de minste
lagene denne sesongen. Fantastisk gjennomført!
Klepp Sparebank cup ble arrangert helgen 5 – 6. april. Det var den samme gjengen i komiteen som året
før, så vi var ganske rutinerte på oppgavene. Dette året hadde vi en nedgang på ca 20 lag, mest i den
minste årsklassen, det vil si 110 påmeldte lag i aldersklassen 7 – 12 år. Det var flest lag i 11 og 12 års
klassen. Men det ble spilt flest 5-er kamper. Totalt trengte vi 51 dommere denne helgen og med
gjennomført dommerkurs klarte vi dette! Så en stor takk til J12, G12, G13, J14, G15/16, våre herre A
spillere, Tor Sølve Laland, Ingve Tullin og Alf Inge Jåtten.
Vil også rette en takk til hovedsponsorene Klepp Sparebank og COOP Mega Klepp samt alle som stilte
på dugnad. Med økonomisk støtte og dugnadsinnsats er det mulig for oss å gjennomføre et slikt
arrangement!
TINE fotballskole gikk av stabelen 20 – 21 juni. I år ble fotballskolen arrangert en helg senere enn vi
pleier, p.g.a turnen hadde turnstevne ”vår” helg. Derfor ble det samme helgen som skolen sluttet og
det kan bidratt til at vi hadde en nedgang på antall påmeldte. Det var litt over 100 gutter og jenter i
alderen 7 – 12 år som deltok. Dette er ca. 20 færre unger enn året før. Vi fikk mange positive
tilbakemeldinger for gjennomføringen. Det er kjempe kjekt da vi har endret litt på opplegget og at
Sindre Jakobsen tok helt og fult ansvar for den sportslige gjennomføringen. Ønsker å rette en stor takk
til Sindre Jakobsen, ”pensjonist damene” og A-laget og Junior spillerne som gjorde det atter en gang
mulig for oss å gjennomføre fotballskolen.
Lørdag 19.oktober arrangerte vi en felles merkedag (Mini- og teknikkmerke) for de mellom 6 – 14 år.
Det var ca 50 unger som møtte opp med trenere og lagledere. Flesteparten er fra de minste lagene,
men vi skulle ønske at det var flere av de som er 13 – 14 år også stilte opp og ser viktigheten av å ta
merkene. De fleste klarte å ta et merke og de som ikke klarte det måtte øve seg på trening. I år var det
51 stykker som ar tatt mini merket 1 eller 2. Det er 49 stykker som har tatt teknikkmerket og av disse
er det tre stykker som tok gull merket. Dette er en liten økning fra året før! Vi solgte grøt og saft i
kiosken noe som var en stor suksess!
I begynnelsen på november ble det igjen arrangert den tradisjonelle ”pølsefesten”! Vi delte kvelden i
to, hvor årsklassene 6 til 10 år var først og 11 til 16 år sist. En vellykket kveld med utdeling av
diplomer, merker og diverse utmerkelser.
Vi avsluttet begge seansene med loddsalg og masse flotte premier.

Utmerkelser 2014:
Årets lag: G13
Andre utmerkelser:
J13

G13

J14

Innsatspokal:

Lisa Hove

Best utvikling:

Julia Kamecka

Innsatspokal:

Bård Stangeland

Best utvikling:

Preben V. Øksnevad

Innsatspokal:

Karen Tveit

Best utvikling:

Karianne Kverme
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G14

Innsatspokal:

Eirik Tveit

Best utvikling:

Joakim Grude

G15/16 Innsatspokal:
Best utvikling:

Einar Eriksen
Andreas Aasheim

Sesongen 2014 har det vært 26 dommere fra egen klubb som har vært med på å dømme mange av Klepp IL
sine hjemmekamper. Det er en fantastisk innsats disse unge gjør for barnefotballen. Dette gjør de i tillegg til
lekser, egen trening og egne kamper!
Roald Soma

Lisa Hove

Jone Norheim

Tine Folkvord

Even Eikeland Hodne

Morten Rosland

Eirik Vesthovde

Markus Lunde

Eirik Tveit

Kevin Meling

Are Storhaug

Tønnes Rosland

Ane Njærheim

Dominik Studnicki

Kristian Håland

Ole Andreas Mydland

Einar Hovda

Martin Håland

Mathias Haugland

Emil Håland

Olav Braut

Bård Stangeland

Matin Wasabi

Joakim Grude

Bastian Sunde

Snorre Hustavnes

Vil også takke våre lokale voksne dommere som har dømt 7ér kampene våre denne sesongen: Tor Sølve Laland,
Ingve Tullin Haugland, Alf Inge Jåtten og Amir Nadarevic.
Trener og lagledere som går ut av ungdomsavdelingen i 2014 er:
Lagledere:
- Christine B. Orre G/J6
- Hege Kleppe
- Elin Storhaug
- Anne Gro Wiik Braut
- Sesilie Bjerga
Trenere:
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G8
G8
G9
G14

-

Morten Søyland
Hege Kleppe (hjelpetrener)
Olaf Kleppe
Roy Soma
Per-Christian Bergli

G/J6
G8
G11
G11
G11

Vi i utvalget vil takke alle trenere, lagledere og foreldre som stiller opp på treninger, turneringer og dugnader
slik at ungene kan få gjøre det kjekkeste de vet: SPILLE FOTBALL!!

Årsmelding 2014 Klepp Kvinner Elite
Styrets sammensetning:
Leder

:

Else Karin Stangeland

Økonomileder/arrangement

:

Geirr Ims

Styremedlem sport

:

Tor Åge Rises

Styremedlem

: Hans Woldmo

Styremedlem

Torbjørn Hovland

Det er i år avholdt 7 styremøter og behandlet 50 saker.
I tillegg har det vært avhold diverse arbeidsmøter.
Daglig leder har fungert som styrets sekretær.

Representasjoner:
Repr. på RFK Kretsting
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Tor Åge Risnes

NFF ledermøte

Else Karin Stangeland

Styremedlem SKF:

Else Karin Stangeland

Arrangementskomite:
Geirr Ims har vært leder av arrangementskomiteen. Idrettslagets administrasjon stått for de
administrative forberedelser. Dette har vært til stor avlastning for den frivillige arrangementstaben.
Arrangementssjef-rollen har vært ivaretatt av Ove Horpestad, Tron Ree, Else Karin Stangeland, Geirr
Ims, Torbjørn Hovland.

Oversikt trenere/ledere sesongen 2014
Kvinner A (elite)
Trenere:

Jon Pall Palmason

Ass.trener

Roger Borthen

Keepertrener:

Geir Håkon Valland

Sportslig leder

Tor Åge Risnes

Lagleder:

Anette Soleng

Materialforvalter:

Tor Åge Risnes

Statistikk, lisens mv:

Martha Aase. Tor Åge Risne

Klepp 2
Trener:

Viggo Mølstre

Ass.trener

Per-Åge Merkesdal/Svein Arne Hiim

Lagleder

Wenche Oftedal Tjelta

Kvinner J 19
Trener

Viggo Mølstre

Lagleder:

Tor Åge Risnes

Jenter 15-16
Trenere:
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Trenere: Karl Nærland (hovedtrener), Svein Andresen, Pål
Kvernstrøm, Per Einar Kristiansen (ass.tr)

Lagledere:

Reidun Mellemstrand og Hilde Kraggerud

STYRET

Møter, klubblisens, aktiviteter, saker og økonomi
Styret har også i år vært gjennom et aktivt driftsår. Styret sin viktigste oppgaver er fortsatt å styrke
organisasjonen samtidig som vi må utvikle oss innen sporten. Her er det gjennomført tiltak som
klubb-besøk, kontakt med media med mer.

Arrangement
Vi har gjennomført gode arrangement på våre hjemmekamper gjennom hele sesongen. Vi har hatt
kampdelegat fra NFF på hver hjemmekamp. Kampdelegatene har gitt oss nyttige og gode
tilbakemeldinger etter hver kamp. Publikumsoppslutningen har gått litt ned. Vi har i gjennomsnitt
hatt 192 besøkende i 2014 mot 226 i 2013.
Tradisjonen tro inviterte vi før seriestart jentene i egen klubb til pizzakveld. Spillerne fra
Toppserielaget var på plass og fortalte om livet som fotballspiller og viste flotte bilder fra bl.a.
treningssamlingen på La Manga.
Et viktig tiltak for oss i forhold til å bygge relasjoner mellom de unge og de etablerte
Toppseriejentene har også i år vært på besøk rundt i klubber for å markedsføre idretten og klubben.
Jentene har vært på klubb besøk hos Bogafjell, Sandved, Ålgård, Voll, Eik og Forus & Gausel. Spillerne
har vært på fotballskole hos Orre, Nærbø og Havdur. Klepp sine jentelag har vært balljenter på
kampene i toppserien. I tillegg har lokale klubber vært balljenter.
Toppseriespillerne har vært faddere for jentelagene i egen klubb. De har vært innom enkelte
treninger som gjestetrenere.
Vi har videreført balltivoli i Kleppeloen. Dette er et flott familearrangement der barn og voksne øver
seg på ulike øvelser med ball. Dette gav inntekter på ca. 30.000. En fin økning fra i fjor (20.000)
Kirsten Gaard er primus motor for å få dette i stand. I år hadde vi ett samarbeid med Klepp
Næringsforening mht. markedsføring av tiltaket. Dette er planlagt videreført også i 2015.

Inntektsbringende tiltak
Foruten inntekter fra draktsponsorene som er den største inntektskilden har vi i år hatt følgende
inntektsbringende tiltak: Scoringsklubb private og bedrifter, kafésalg, lotteri, distribusjon
KleppAktuelt, kommunalt tilskudd samt diverse dugnadsarbeid. Under dugnader bør spesielt nevnes
vaktoppgaver på sykkelrittene Tour des Fjords og Nordsjørittet. Dette ga gode inntekter.
I scoringsklubben var det ca. 75 registrerte private medlemmer og 12 registrerte bedrifter.
Nedgangen i antall medlemmer fortsatte å synke, og det må i 2015 fokuseres på å øke antallet igjen.
Her må spillerne gjøre en bedre innsats. Vi scoret, som i fjor, 39 mål. Dessverre er det en del av
medlemmene som ikke har innbetalt støtten slik inntekten ble ca. 115.000
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Fotballskolen hadde i år svært få deltagere. Den negative trenden de siste år fortsatte. Vi må nok i
fremtiden finne alternative tiltak til den tradisjonelle fotballskolen rett før skolestart og i høstferien.
Fotballskolen i høstferien ble avlyst. Samarbeidet med KFUM og Ganddal lot seg ikke videreføre
Det har i år vært en økning i sponsorinntektene relatert til draktreklame.
Også i år fikk vi ett ekstraordinært tilskudd fra Klepp Kommune.

Ansatte
Thomas Langholm Engen har vært daglig som leder i Klepp Elite i hele 2014. Thomas har gjort en flott
jobb som daglig leder og styret er veldig fornøyd med samarbeidet.

Økonomi
Endelig regnskap er pt. ikke klart. Endelig regnskap for Klepp Kvinner Elite blir framlagt på
hovedlagets årsmøte. Regnskapet, før "draktsponsorinntekter" er tatt hensyn vil sannsynligvis vise
ett lite underskudd. Inntektene ble ca. 1.960, ca. 50 høyere enn budsjettert. Dessverre ble også
kostnadene høyere enn budsjetter. Ca. 3.100.000. som er ca. 100.000 høyere enn budsjett. Det var
spesielt kontoene for materiell/utstyr og reiser som var utfordringen. (innbrudd hvor store mengder
utstyr som måtte erstattes ble stjålet forklarer noe av dette)

Organisasjon
Også i år har det vært fokus på å forbedre organisasjonen. Vi har nå daglig leder og klubbsekretær
som arbeider for oss. Det frivillige apparatet blir viktigere og viktigere for at vi skal kunne utvikle oss
videre. Strategisk tenking og prioriteringer som gjør at vi kan jobbe med utvikling av klubben er viktig
for styret.
Det må knyttes tettere bånd mellom styret og Team og J16 laget. Styret må jobbe for å få på plass
styrerepresentant fra miljøet rundt disse lagene.

Sport
I en jevn toppserie, lå vi på 7 plass når siste serierunde startet, men med sen scoring som resulterte i
tap mot Vålerenga, og poengfangst for Trondheims Ørn, ble vi vippet ned på 9. plass i løpet av
minutter før årets serie var over.
Plasseringsmessig skuffende – men poengmessig en fremgang med 26 poeng. Hovedmålene for
sesongen ble innfridd med at vi skulle score mer og slippe inn færre mål enn foregående sesong,
samt ikke ligge i nedrykksstriden, men vi skulle ønsket oss en plassering noe høyere på tabellen.

Styret vil takke alle frivillige for det arbeidet som er lagt ned på de enkelte nivå. På landslagsnivå fikk
Gry Tofte Ims fornyet tillit på høsten 2014 på A landslaget. Anette Tengesdal og Therese Sessy Åsland
har landskamper på U 23 landslaget. Oda Marie Hove Bogstad, J 19 landslaget og Maria Hiim har på J
19 landslaget.
Det sportslige for øvrig viser vi til egne rapporter fra laglederne, Risnes og Kraggerud.
Side 23 av 40

Undertegnede vil på vegne av styret takke hver enkelt av dere for ett godt samarbeid i året som har
gått. Uten engasjementet som vises av hvert enkelt styremedlem, trenere, lagledere, spillere, ansatte
og medlemmer av ulike komiteer og utvalg hadde det vært umulig å drive frem alle prosesser som er
nødvendige for å drive en toppklubb.

Marked
I samarbeid med Markedsavdelingen har Hans Woldmo jobbet aktivt på høsten med
profileringsarbeid for KKE. Etter å ha samlet inn info fra spillergruppen har Gry Tofte Ims, Hege
Hansen og Astrid Grøttå Ree blitt valgt ut til å sammen med Hans jobbe for økt profilering i regionen.
Spillerne har her oppmuntret til at arbeid rundt nettside/sosiale medier bør økes, samt forskjellige
tiltak i forbindelse med arrangement. Dette arbeidet skal i 2015 forhåpentligvis bære frukter for KKE,
og styret er meget takknemmelige ovenfor Rønnaug Njærheim i Markedsavdelingen som stiller opp
for idrettslaget på denne måten.

TUSEN TAKK ALLE SAMMEN.
For styret
Else Karin Stangeland
Leder

Årsmelding Kvinner A
Før sesongen 2014 ble det gjort utskiftinger både i trenerapparat og spillerstall.
Jon Pall Palmason tok over som hovedtrener, og Roger Borthen var tilbake som assistent-trener.
Noen spillere takket av, men erfarne spillere kom inn med Linn M Thune fra Amazon og comeback av
Silje Thorsen.
Vinteren ble en god treningsperiode, som viste god fremgang i en ung og motivert spillerstall.
NM – Cupen 2014
Alle Toppserielagene har walk over i første runde, slik at vår første kamp ble borte mot lokal
motstand - Hinna, der vi tok en solid seier 0-5 i en kamp der mange av de unge spillerne fikk prøve
seg. I 3. runde fikk vi besøk av Arna-Bjørnar hjemme, og fulgte opp seieren fra sesongåpningen med
1-0 seier og videre avansement i cupen. I kvartfinalen var det også i år Avaldsnes som var
motstander, på bortebane. De viste seg å være for sterke, og det ble en tung tur hjem med 8-2 i
sekken.
Serien 2014.
Vi fikk en god start på sesongen – med seier borte mot Grand Bodø i serieåpningen. Etter 5
serierunder stod vi med 12 poeng, etter tap borte mot LSK. Deretter fulgte 3 tap, før vi snudde det
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med en solid seier over Stabæk på hjemmebane. Videre varierte det utover sesongen – vi var solide
hjemme, men slet med å få med oss poeng i jevne kamper på bortebane. Det snudde ikke før i nest
siste serierunde, der vi tok med oss 1 poeng fra Røa.
I en jevn toppserie, lå vi på 7 plass når siste serierunde startet, men med sen scoring som resulterte i
tap mot Vålerenga, og poengfangst for Trondheims Ørn, ble vi vippet ned på 9. plass i løpet av
minutter før årets serie var over.
Plasseringsmessig skuffende – men poengmessig en fremgang med 26 poeng. Hovedmålene for
sesongen ble innfridd med at vi skulle score mer og slippe inn færre mål enn foregående sesong,
samt ikke ligge i nedrykksstriden, men vi skulle ønsket oss en plassering noe høyere på tabellen.
Sesongen endte med 8 seierer, 2 uavgjort og 12 tap – 8 av disse på bortebane.
Tall og statistikk
Totalt har Klepp spilt 34 tellende kamper i år: 9 privat kamper, 22 seriekamper og 3 cup kamper.
Totalt så har det blitt 15 seiere, 4 uavgjorte og 14 tap. Gry Tofte Ims er vår toppscorer i serien, med
10 mål, tett fulgt av Line Krogedal Smørsgård 9 mål. Totalt Line scoret 18 mål i serie/cup/privat
kamper, mens neste var Gry med 17 mål.
Utmerkelser - Årets spiller og innsatspokalen.
Innsatspokalen gikk i år til Oda M Hove Bogstad, og årets spiller ble Astrid G Ree.
Utmerkelse for antall kamper:
Gry Tofte Ims

350 kamper

Line Smørsgård,

250 kamper

Anette Tengesdal 150 kamper
Astrid G Ree

150 kamper

Therese Åsland

100 kamper

Marie Bakke

10 år

Oppsummering etter sesongen.
Årets sesong har vært spennende, selv om den plasseringsmessig ble dårligere enn forventet. Vi har
en spennende spillergruppe, med en fin blanding av rutine og sultne unge spillere som har vist fin
utvikling gjennom sesongen. Vi har igjen vist at vi kan spille jevnt med de aller beste lagene i Norge
på en god dag, og vi har en spillergruppe med stort potensiale. Først og fremst må vi avgjøre jevne
kamper i vår favør - vi må og skal vinne over de antatt svakeste lagene. Skal vi henge med i toppen så
har vi ikke råd til å ”gi bort” poengene, noe som vi gjorde i flere jevne kamper på bortebane i år.
Vi har hatt en positiv utvikling i effektiviteten foran mål, men her er det fremdeles et stort
forbedringspotensiale. Vi er nok et av lagene i toppserien som skaper mest sjanser i løpet av en
kamp, men sliter ennå med å få en høy nok uttelling på disse sjansene. Videre fokus vil være
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personlig oppfølging og utvikling av unge spillere er en annen ting som det må jobbes mye med, slik
at spillere tar steg i riktig retning.
Apparat rundt laget har dette året vært Jon Pall Palmason – hovedtrener, Roger Borthen –
assistenttrener, Geir Håkon Valland– keepertrener, Anette Soleng – lagleder og Tor Åge Risnes –
sportslig leder og materialforvalter.
Vi retter også en stor takk til alle de som har hjulpet til i denne sesongen med å få det til å gå rundt!
Tor Åge Risnes - Sportslig leder/materialforvalter Klepp Elite
Spillere som har spilt landskamper i 2014
Navn

U16

U17

U19

U20

U23

Gry Tofte Ims

KA
3

Totalt
U17/6-U19/2/1-U21/2-U23/18/2-KA 34/3

Anette Tengesdal

1

U15/1 U16/11-U17-5/U19/17-U20/10 U23/6

Therese S.Åsland

1

U15 3/1- U16 9/5 -U 17 8 - U19 5/1 U23 7

Oda M. H, Bogstad

1

U17/2 - U19/1

Maria Hiim

3

U19/3

Årsmelding Turngruppen 2014
Etter årsmøtet 27.02.14 har styret hatt følgende sammensetning:
Leder:

Reidun Skretting

Nestleder:

Sofie Smedsvig

Sekretær:

Heidi Marie Taksdal

Medlem:

Lene Dalaker Kaspersen

Medlem:

Dordi Horpestad

Medlem:

Magne Hodne

Valgkomité: Bjørn Hatteland
Valgkomiteen KIL: Reidun Skretting
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Møter
Det har vært avholdt 4 styremøter. 22 saker har blitt behandlet. Reidun Skretting, Lene Dalaker
Kaspersen og Magne Hodne har deltatt på idrettslagets styremøter etter ordningen der
gruppelederne er en del av hovedstyret.

Representasjon
•

Reidun Skretting og Heidi Marie Taksdal deltok på NGTFs forbundsting i Tønsberg i april i
form av sine verv (se tillitsverv). De deltok også på RGTKs samarbeidskonferanse som ble
avholdt i Haugesund i mars, det samme gjorde Magne Hodne.

Tillitsverv
•
•
•
•

Magne Hodne: Leder RGTKs ærestegnutvalg, leder NGTFs hederstegnkomité
Reidun Skretting: Styremedlem NGTF (frem til april), medlem i valgkomiteen for RGTK, leder
GU barn RGTK.
Heidi Marie Taksdal: Medlem av teknisk komité Gymnastics for All i UEG (Den Europeiske
Turnunionen), vararevisor RGTK
Trine Loadmann Grude: Medlem RGTKs Gymnastikkutvalg

Stevner/Treff/Konkurranser
Barnas Turnfestival på Orstad 24 og 25 mai – 27 gymnaster
Kretsturnstevne for voksne, Klepp, 14. - 15 juni 45 gymnaster
Barnas Turntreff 1-4 trinn på Brusand 01 februar 18 gymnaster
Barnas Turntreff 5-7 trinn på Sandved 23 november 18 gymnaster
Gymfest i Vest i Haugesund 21 og 22 juni 5 gymnaster

Arrangement
14-15 juni Kretsturnstevne for voksen
04 oktober Turnfest – arrangør herrtroppen
19 oktober – TV innsamling
25 oktober Basar
7 desember Juleoppvisning

I 2014 har det fortsatt å øke med gymnaster på barnepartiene. 13 – 18 har hatt litt nedgang, det
samme med mix og damer 2, mens herretroppen er stabil.
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Vi har 6 trenere som har bestått trener 1 kurset. Trenerne vår gjør en fantastisk jobb, og styret syns
det er fantastisk med en slik fin og positiv gjeng. De går og dugnad når vi ber om det, tusen takk!
Dugnad har vi og hatt i 2014. Vi kan nevne Kretsturnstevnet for voksne, malejobb på Storhaug
Barnehage, Basar, Turnfest, TV innsamling.
Styret vil rette en takk til alle som stiller på dugnad, uten dere kunne vi ikke hatt den aktiviteten vi
har TUSEN TAKK!

Hilsen Reidun
Leder av turngruppa

Årsmelding Håndball 2014
Styret:
Svein Axel Johannessen
Klara Fatnes
Dag Folkvord
Axel Clausen
Alice Friestad

Potetcup:
Astri Voll, Thorir Hergeirsson, Svein Axel Johannessen, Alice Friestad, Beate Horpestad, Monica Aase,
Madz Pedersen

Julestjernesalg
Toini Sande, Anita Horpestad, Bjørg Nina Lunde, Heidi Gabrielsen

Basar:
Kjersti Kvål, Axel Clausen, Roy Haukedal, Helge Stokland.
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Valgkomite Klepp IL
Kirsten Pollestad
Sesongen 2013/14 ble en ny god sesong der vi kan se tilbake på en sesong med stor vekst, høy
aktivitet og positiv utvikling. Økonomisk har driften vært solid og håndballgruppa klarte å nå budsjett
selv med store utgifter i forbindelse med landsturneringen. Våre viktigste inntektskilder er
Potetcupen, julestjernesalget og basaren. I tillegg har vi fått flere sponsorer og støttespillere noe som
gir et godt bidrag inn i driften og samtidig anerkjennelse for vårt arbeid med barn og unge.

Vi har også i inneværende sesong samarbeid med Viking HK noe som gav oss Bringrunde i
Klepphallen i januar med fullsatte tribuner og stor stemning. 4 gutter fra Klepp har hatt
hospitering på Vikings G16 lag. Vi har hatt flere kjekke sosial arrangement med tanke på å
skape samhold og trivsel. Flere lag har tatt gode initiativ til bla. HAFO og romjulsmix.
HU laget har befestet sin posisjon og står fram som et stort og veldrevent lag.
Trener- og lederteamet gjør en svært god jobb og det er gledelig å se hvordan denne gjengen
koser seg med sin idrett. På dommersiden har vi fortsatt den gode utviklingen. Vi er nå oppe i
7 dommere som har dømt 20 kamper eller mer. Det gjør at vi klarer å holde klubbkvoten.
Håndballgruppas største utfordring er hallkapasiteten. Øksnavadhallen er et lite supplement,
men langt fra noen tilfredsstillende løsning med tanke på å skape en god arena for utvikling
og trivsel. Det jobbes med tegninger og mål om å få realisert ny hall i samarbeid med Block
Berge Bygg.

HU Laget
Landsturneringen er HU lagets store høydepunkt. Turneringen er Norges største massemønstring for
HU utøvere i fotball og håndball og noe som det blant HU utøverne snakkes om året rundt. Årets
turnering foregikk i Tromsø i september. Klepp stilte i år med 2 lag og en tropp på 28 personer. Dette
gjorde Klepp til en av de største klubbene.
Klepp stiller med to lag i regionens seriespill. Lagets målsetning er at alle skal involveres, rom for
ulike ferdigheter, Fair play og tap og vinn med samme sinn. Vi er svært fornøyd med det sportslige
rundt laget.
Under Potetcupen spilte laget oppvisningskamp mot sponsor Auestad Montasje. Kampen er et
populært innslag for spillerne. For HU laget betyr det å vise seg fram. Det å kunne spille for fulle
tribuner og applaus er ikke hverdagskost.
Trenerteamet har også i år bestått av Marianne Rangen, Lene Iren Rangen, Ada Østrem, Kine
Klingsheim og Lisbeth M Ueland. Kontinuiteten og trådtrekker har vært unnværlige Astri Voll.
Vi er svært glad for den jobben trenerteamet gjør. Lederne er selve limet i laget og kontinuitet er i så
måte svært viktig.
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Årsregnskap 2014
Klepp Idrettslag er et fleridrettslag som driver idrettslig tilbud i Klepp kommune.
Resultatet 2014 for Klepp Idrettslag totalt og for gruppene (beløp i 1000 kr):

Gruppe

Inntekt

Kostnad

Drifts
Resultat

Årsresultat

Resultat
etter
intern
fordel.

Andel
omsetning
%

10

Hovedlaget

4 739

1 759

2 979

2 979

1 267

45 %

80

Klepp Elite

2 029

3 117

(1 088)

(1 088)

53

19 %

30

Fotball Bredde

1 496

1 776

(280)

(280)

230

14 %

40

Håndball

674

812

(138)

(138)

(77)

6%
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14

Uteanlegg

860

620

240

(73)

(73)

8%

50

Turn

348

256

92

92

92

3%

16

Turnhall

73

378

(305)

(305)

(305)

1%

13

FFO

157

174

(17)

(17)

(17)

2%

15

Stadionbygg

97

747

(649)

(866)

(866)

1%

70

Barneidrett

18

7

12

12

12

0%

60

O-gruppe

134

13

121

121

121

1%

KIL totalt

10 625

9 658

967

436

436

100 %

Hver avdeling er ansvarlig for sitt budsjett og sitt regnskap. Hovedandelen av sponsorinntektene
føres på hovedlaget og fordeles på gruppene i forbindelse med årsoppgjøret.
Driftsresultatet for 2014 er 966.690 og Årsresultatet etter finansposter er 436.255. Hovedårsaken til
det positive resultatet er en kombinasjon av høyere driftsresultat, på tross av økte avskrvninger på
nytt knunstgressanlegg og lavere finansposter enn forventet. Det har i 2014 vært stor fokus på
økonomistyring og kostandskontroll. Gruppene har gjennom året vist god budsjettdisiplin og
resultatet pr gruppe er derfor i all hovedsak i henhold til avtalt ramme.
Det er verdt å merke seg at driftskostandene for 2014 er høyere enn budsjett, men at gruppene og
laget har dekket økte kostnader inn gjennom økte inntekter i form av sponsor støtte, dugnad, ekstra
tiskudd og annet.
Som følge av det dårlige resultatet for 2013 og derav redusert egnekapital har laget i 2014 vært i rød
sone i henhold til NFF’s regalverk, noe som har medført ekstra arbeid i form av oppfølging og
rapportering. Som følge av snuoperasjon gjennom 2014 forventes det at NFF etter 31.12.2014
rapporteringen bekrefter at laget er ute av rød sone.
Klepp Idrettslag fikk i November 2014 innvilget lånegaranti fra Klepp Kommune som ble godkjent av
Fylkesmannen i Rogaland i Desmeber. Prosess pågår nå for refinansiering av knyttet til
egenfinansiering av Station bygget samt egen- og mellomfinansiering av det nye kunstgressanlegget.
Det forventes vesentlig lavere finanskostander i 2015 som følge av konvertering av lån til
Kommunalbanken.
Administrasjonen i KIL har i 2014 bestått av daglig leder, adm. sekretær, vaktmester tjeneste,
renholder og FFO. I tillegg har laget en viktig ressurs person som leder markedsarbeidet.

Takk til:
Leder og økonomiansvarlig i her av gruppene for godt samarbeid og vel utført arbeid
Alle som har arbeidet dugnad for laget og med dette bidratt til en sunn økonomi
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Medlemsansvarlig for god oversikt og oppføligng av kontingent innbetaling
Administrasjons sekretær og daglig leder for godt samarbeid og for daglig oversikt i fobindelse med
fakturering, betaling, kontering, oppfølging og daglig oversikt
Regnskapsfører og revisor for godt samarbeid samt tidsriktige og pålitelige leveranser til KIL

Kleppe, 8. mars 2015

Marie Storhaug
Økonomiansvarlig
Klepp Idrettslag
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Balanse pr 31.12.2014

Klepp Idrettslag
Note

IB

UB

Balanse

31.12.2013

31.12.2014

Endring

Anleggsmidler
Investering nytt stadionbygg
Kunstgrasannlegg hovedbane

4

7 504 220

7 119 220

-385 000

6 263 529

6 263 529

635 500

571 000

-64 500

14 425

0

-14 425

8 154 145

13 953 749

5 799 604

0

0

0

4/5

Forskuddsbetalt leie baner
Driftsløsøre
SUM ANLEGGSMIDLER

Omløpsmidler
Varelager
Kundefordringer

5

202 454

262 220

59 766

Andre kortsiktige fordringer

6

0

830 999

830 999

Bankinnskudd og kontanter

139 803

779 390

639 587

SUM OMLØPSMIDLER

342 256

1 872 609

1 530 353

8 496 401

15 826 358

7 329 957

2 385 760

1 759 710

-626 050

436 255

436 255

1 759 710

2 195 965

436 255

Pante-& obligasjon og byggelån

6 125 697

10 910 616

4 784 919

Sum langsiktig gjeld

6 125 697

10 910 616

4 784 919

185 885

2 184 381

1 998 497

Skattetrekk, arb.giv.avg, mva

130 519

234 619

104 100

Skyldige feriepenger o.a. lønn

294 590

273 316

-21 274

Annen kortsiktig gjeld

0

27 461

27 461

Sum kortsiktig gjeld

610 994

2 719 777

2 108 784

6 736 691

13 630 393

6 893 703

8 496 401

15 826 358

7 329 957

SUM EIENDELER

Egenkapital
Egenkapital

3

Årets resultat
SUM EGENKAPITAL

Gjeld

Leverandørgjeld

SUM GJELD

5
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SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Regnskap 2014 – Budsjett 2015
Konto

Regnskap 2013

Budsjett 2014

Regnskap 2014

Budsjett 2015

Bilettinntekter

74 681

85 000

109 527

85 000

Salg kafe og varer

327 027

170 000

168 750

190 000

Sponsor

2 871 395

3 089 000

3 360 711

3 238 180

Annonser og skiltreklame

533 500

490 000

484 200

490 000

Tilskudd

1 794 931

1 739 000

1 879 646

1 819 000

Dugnad

481 494

485 000

740 173

575 000

Egne arrangement

925 820

982 000

691 001

634 000

Leieinntekter

139 913

72 000

103 060

85 000

Medlemskontigent

1 229 541

1 261 000

1 364 843

1 301 000

Andre inntekter

1 662 187

1 342 000

1 722 695

1 241 000

Sum Drifts- inntekter

10 040 490

9 715 000

10 624 607

9 658 180

Varekjøp for salg

290 064

212 500

202 193

225 000

4 022 402

3 996 871

3 856 658

3 989 759

405 000

405 000

720 000

770 000

671 384

702 000

720 416

769 500

Vedlikehold
bygg/anlegg/bane

552 217

216 000

163 613

185 000

Reis/opphold
serie/cup/leir

1 288 236

1 022 000

1 158 696

975 000

Andre driftskostander

3 113 511

2 460 500

2 836 341

2 342 000

Sum Drifts- kostander

10 342 814

9 014 871

9 657 917

9 256 259

Driftsresultat

-302 324

700 129

966 690

401 921

Rente-/finanskostander

-323 726

700 000

530 435

402 321

Årsresultat

-626 050
-626

129
0

436 255
436

-400
0

Lønn&godtgjørelse
km/kost

Note

8/9/10

Avskrivninger
Administrasjon

11

Rente-/finansinntekter

Årsres. i hele 1000 kr.
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Resultatregnskap avd. 10 – 14
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Resultatregnskap avd. 15 – 30
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Resultatregnskap avd. 40 – 60
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Resultatregnskap avd. 70 – 80, og Klepp IL samlet
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Noter til regnskap for Klepp Idrettslag 2014
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse der inntekter og kostander regnskaps-føres når
de er henholdsvis opptjent og påløpt.
Resultat og balanse er ikke satt opp i henhold til regnskapslovens oppstillings-plan da benyttet
oppstillingsplan anses i samsvar med god regnskaps skikk i Norge for foreninger og lag.

Note 2 Ansatte
Det har i regnskapsåret 2014 vært ansatt personell innen administrasjon og drift tilsvarende 2,8
årsverk. Utøvere og trenere kommer i tillegg.

Note 3 Egenkapital
Egenkapital er pr. 31. desember 2014 er styrket med kr. 436.255,- fra kr. 1.759.710,- til kr.
2.195.965,-.
Det er betydelige verdier i turnhall, stadion og tilhørende arealer som ikke kommer frem i balansen.

Note 4 Eiendeler/driftsmidler
Anlegg er oppført til kr. 13.318.324,- i balansen pr. 31.12.2014, knyttet til stadionbygg og nytt
kunstgrasanlegg på hovedbanen i 2014.
Note 5 Kundefordringer/Leverandørgjeld
Utestående fordringer og kreditorer er oppført til pålydende. Ingen fordringer forfaller mer en ett år
etter regnskaps årets slutt.
Av utestående leverandørgjeld er kr. 1.793.750,- knyttet til lys på kunstgressanlegg, aktivert sammen
med den nye eiendelen.
Note 6 Andre kortsiktige fordringer
Gjelder momskompensasjon til gode, herav er kr. 764.635 kn,- knyttet til Kunstgressinvesteringen pr.
31.12.2014.
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Note 7 Mellomregninger
Akkumulerte overskudd/underskudd for gruppene etter internfordeling pr. 31.12.2014:
Avd Navn

2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

80

Klepp Elite

(106) (66)

34

(336)

(495)

(595)

(570)

(803)

(750)

70

Barneidrett

50

53

77

66

128

154

141

154

166

60

O-gruppe

157

187

228

229

221

263

251

175

296

50

Turn

797

808

843

847

932

970

972

1004

1096

40

Håndball

119

124

104

100

99

126

233

242

165

30

Fotball bredde 332

142

(31)

(31)

(244)

(193)

(170)

(153)

77

20

Friidrett

107

108

95

95

95

95

95

95

114

Det presiseres at tallene kun er utarbeidet i forbindelse med årsregnskapene og at det ikke er
foretatt noen tilsvarende avsetning av midler.
Note 8 Lønn daglig leder
Daglig leder lønn i 2014 har vært kr. 450.000-. Dette er ført konto #5000 avd.10 Adm/Hovedlaget i
regnskap.
Note 9 Lønnskostnader fast ansatte
Regnskapet for 2014 er belastet med:
•
•
•

Lønnskostnader på kr. 2.902.671,- (konto #5000, #5005, #5010, #5100, #5150, #5151, #5152,
#5180, #5210)
Godtgjørelser på kr. 475.500,- (konto #7100, #7110 og #7111)
Arbeidsgiveravgift knyttet til lønnsposter utgjør kr. 426.135,- (konto #5400,#5410 og #5411)

Note 10 Innskuddspensjon
Ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon er idrettslaget pliktig til å ha denne ordningen og i 2014 er
det betalt inn kr. 31.249,-. Dette er ført mot konto #5250 avd. 10 Adm/Hovedlaget i regnskap.
Note 11 Honorar til revisor selskap
Det er i 2014 kostnadsført kr. 52.285,- i revisjonshonorar for revisjon utført av selskapet Bryne
Revisjon. Dette er ført mot konto #6721 avd. 10 Adm/Hovedlaget i regnskap.
Kleppe, 8. mars 2015
Marie Storhaug

Ove Horpestad

Økonomiansvarlig

Styreleder
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