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Årsberetning Harstad Idrettslag 2015
Generelt om driftsåret 2015
Det nyvalgte styret hadde noen få prioriteter for året. Fokus har vært å betale fortløpende
forpliktelser, betale ned på gjeld og jobbe så godt som mulig med det sportslige, samt berge
plassen i 2.divisjon.
Starten av 2015 var preget av mye usikkerhet rundt A-laget. Vi manglet trenere og hadde få
spillere. Dette løste seg i starten av februar og når dette var på plass kunne man begynne å få
fokus på drift av klubben. I første halvdel av sesongen var det mye fokus på økonomi og å få
på plass sponsoravtaler. Det var tøft i det første halvåret og styret hadde flere møter, der det
ble diskutert om man skulle trekke laget fra 2.divisjon. Styret var veldig nært å ta avgjørelsen
om å trekke laget, da vi slet med å få inn nok inntekter til å drifte sesongen. Etter en god del
møter, samt arbeid for å finne løsninger, besluttet vi å beholde plassen.
HIL fikk også en stor økning i aktive spillere. Ca 35 spillere i årgangen 98,99 og 00 tok
overgang fra Brage Trondenes til HIL. Det gav klubben noen utfordringer. Utfordringene var
knyttet til treningstider, treningsgrupper og trenere til lagene. Selv om det var mange
utfordringer, så var denne overgangen viktig. HIL har nå fått mange meget dyktige unge
spillere og vi vil nok se fruktene av dette om noen få år. Det er også gledelig å se at HBU har
vokst og hatt en fin fremgang. I tillegg har klubben startet opp med trening for barn som er 34 år. Dette er meget spennende og vi håper at flere av disse skal velge fotball som sin
foretrukne idrett i fremtiden. Treningene ledes av Karsten Pedersen.
Klubben har i 2015 blitt godkjent til å starte arbeidet med å bli kvalitetsklubb. Arbeidet er i
gang, men vi mangler personer som kan være villig til å bidra i dette arbeidet. HIL har som
mål å bli sertifisert som kvalitetsklubb i løpet av 2016. Dette arbeidet blir utrolig viktig for
videre utvikling av klubben.
Driftsåret 2015 har totalt sett bestått av både oppturer og nedturer. Oppturene er naturlig nok
når man gjør det bra sportslig og at man ser at det er økning i rekruttering til klubben. HIL
akademiet ble også mer positivt enn det vi hadde håpet på. HIL akademiet er en veldig god
arena der spillere fra ulike klubber kan bli kjent og sammen jobbe om et felles mål – det å bli
best mulig. Videre ble det arrangert en svært vellykket årsavslutning for hele klubben i Nordic
hall. Å se så mange HIL mennesker samlet på en plass, gir energi til å fortsette
dugnadsarbeidet.
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Styret
Styret har i 2015 bestått av følgende personer:
Frode Henriksen (styreleder), Espen Solemdal (styremedlem og ansvar for sport, senior),
Grethe Antonsen Holm (styremedlem og ansvar for dugnad og arrengement), Oddgeir Slettli
(styremedlem og leder for HBU) og Lars Nyborg (styremedlem og markedsansvarlig).
Pål Mathisen har ikke vært en del av styret, men har deltatt stort sett på alle styremøter i kraft
av at han har hatt en viktig rolle innen det økonomiske arbeidet.

Ansatte
Stian Johnsen var ansatt i 60% stilling som hovedtrener for HIL A-lag.
Som trenere for øvrig var Svein-are Andreassen og Inge Takøy engasjert som assistenttrenere
rundt HIL A.
Lasse Øvre ble engasjert som hovedtrener for HIL B, fra februar til juli. Rune Olsen overtok
ansvaret fra august til november.
På vårt A-lag har fire av spillerne vært tilknyttet klubben med profesjonelle
kontrakter/arbeidsavtaler, som gjorde dem til deltidsansatte i Harstad IL i 2015.
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Sport
1 HIL Barn og Ungdom (HBU)
1.1 Innledning
HIL Barne- og ungdomsavdeling (HBU) ønsker med denne årsmeldingen å informere
klubbstyret og årsmøtet om en status i HBU for sesongen 2015. Punktene 3-8 er det lagene*
selv som har beskrevet. For HIL 2007/08, 2009/10 og 2011 så ligger det en statusrapport i
punkt 9. I pkt. 10 beskrives ledelse, administrasjon, økonomi og sport i HBU.
1.2 Lagene i 2015 sesongen
HIL 2001/02 *
HIL 2003 *
HIL 2004 *
HIL 2006 *
HIL 2007/08
pkt.9)

(se

HIL 2009/10
pkt.9)

(se

HIL 2011
pkt.9)

(se

Antall registrerte spillere i HBU 2015: 85.
1.3 Støtteapparat rundt laget
HIL 2001/02: Spilte sesongen 2015 på samarbeidspartnere Harstad Landsås. Laget besto
totalt av 23 spillere. 10 spillere fra Hil, fordelt på årsklassen 01 og 02.
Trenere var Marius Risbøl, Arne Larsen og Leif Harald Hesjevik. Lagleder Jens Rikardsen og
Hanne Berg. En meget sterk og ivrig foreldregruppe.
HIL 2003: Har hatt et meget bra støtteapparat rundt laget. Trenere/lagledere har vært Bjørn
Harald Berg, Rune Tøllefsen og Odd Tore Liland. Laget har hatt 2 treninger i uken + 2
dagers treningssamling pr mnd. Laget har hatt inn Karsten Pedersen og Are Brodtkorb for

HARSTAD IL

ÅRSBERETNING 2015

assistanse og utvikling. Laget har hatt månedsplaner og tema for hver måned.
Foreldregruppen har vært veldig ivrig og engasjert.
HIL 2004: Trenere har vært Gunnar Aas, Håvard Jakobsen, Svenn Georgsen og Sigvart M
Grimstad. Kristin Myreng Grimstad har vært lagleder. Laget har en del med
innvandrerbakgrunn. Foreldregruppen har vært ivrig og støttet godt rundt laget.

HIL 2006: Ken-Ove Lauritzen (Hovedtrener) Svein Stordahl (Hjelpetrener) Robert Søvik
(Lagleder)
1.4 Treningssituasjonen
HIL 2001/02:Trente i hovedsak Seaworkshalĺen og på Landsås banen. I tillegg i
Seljestadhallen en periode. 3 treninger i uka hver på 1.5 time.
HIL 2003: Tirsdag 1600-1730 og Torsdag 1830-20. Begge øktene i Seaworkshallen.
HIL 2004: Pr nå kun i Seaworkshallen. I 2015 sesongen i Hålogalandshallen og ute.
HIL 2006: Seaworkshallen: Tirsdag og Torsdag.
1.5 Kamper og turneringer
HIL 2001/02:Deltok i G14 7er og G14 11er. Tok seriegull i G14 7er og ble kretsmesterne i
samme klasse. Deltok i følgende turneringer: Fun cup, Harstad cup, Piteå Summer games og
Skårungen cup.
HIL 2003: 2 lag i serien i året som har gått. Vi har vært med på 3-4 turneringer.
HIL 2004: 2 lag a ca. 16 kamper i serien - -turneringer i nærområdene - en overnattingstur til
Svolvær.
HIL 2006: 2 lag i serien tilsammen ca. 25 kamper. 5 lokale og 2 lokale turneringer.

1.6 Dommersituasjonen for lagene i HBU:
HIL 2001/02: Dommer møtte opp til alle kamper.
HIL 2003: Her kan vi bli bedre. Men vi har ikke hatt noen problemer i sesongen da vi har fått
dommere fra eldre spillere, men også en gutt fra FK Landsås har vært dommer. Dette har
fungert bra.
HIL2004: HIL04 har ingen utdannede dommere.
HIL 2006: Foreldregruppen brukt som dommere.
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1.7 Utstyr/ materiell
HIL 2001/02: Har hatt det utstyret vi har trengt i 2015.
HIL 2003: Drakter og treningstøy må skiftes. Alle har ikke lik bekledning. Vi burde også fått
nye keeperhansker og litt annet øvelsesustyr.
HIL 2004: Vi har kjøpt baller og førstehjelpsutstyr, markeringsdrakter osv. av egen lomme.
Det begynner å bli behov for oppgradering av det meste
HIL 2006: Har nødvendig utstyr som drakter, baller og ballpumpe.
1.8 Sesongen 2015 (oppsummert).
HIL 2001/02: Super sesong med godt samarbeid med FK Landsås i en periode der begge lag
var sårbare. Godt miljø blant spillerne og gode treninger. Flott støtteapparat. Samarbeidet ga
spillerne erfaring med 11er fotball og bidro til å gi dem et godt tilbud i sesongen i påvente av
sammenslåingen 00 inneværende sesong.
HIL 2003: Vi er fornøyd med 2015-sesongen. Vi har 19 spillere som trives, vi har hatt
hospitering av 2-3 jenter fra HDF som har fungert helt fint.
HIL 2004: 2 lag påmeldt og gjennomført, vant flere kamper enn vi tapte og med høy trivsel.

HIL 2006: Godt fornøyd, og sporer utvikling i laget. Stabilt gjeng, ingen sluttet, og ett par
nye spillere har meldt seg på.
1.9 HIL 2007/08 / HIL 2009/10 og HIL 2011
1.10 HIL 2007/08
Denne årsklassen startet opp høsten 2014 og består i dag av 10-12 spillere. De har utgjort en
treningsgruppe med 1 trening pr uke høsten 2014, vinteren, våren og høsten 2015. De ivrigste
deltok dog på Fotballørdagstilbudet HBU hadde høsten 2014 og våren 2015. Fra begynnelsen
av januar 2016 trener denne gruppa 2 ganger pr uke. Mandager i Seaworkshallen og onsdager
i gymsal. De meldes på i seriespillet for sesongen 2016. Ferdighetsmessig er de langt fremme
siden dette er ivrige spillere som bl.a. spiller mye fotball i friminuttene på skolen. På
fellestrening spiller de mye smålagsspill. Trenere for laget har vært Karsten Pedersen, som
hadde de første 30 øktene. Dernest tok Adan Ibrahim Ali over fra våren 2015 og frem til
nyttår. Pga endret jobbsituasjon for Adan lot det seg ikke gjøre å ha hovedansvaret for denne
gruppa for han. Fra nyttår har Abdi Mohammed Osman fungert som trener. Laget mangler
støtteapparat. I gruppa er det mange spillere med innvandrerbakgrunn.
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1.11 HIL 2009/10
Denne årsklassen startet opp høsten 2014 og består i dag av en gruppe på 10-12 spillere. De
har frem til desember 2015 trent 1 gang i uken. Fra januar 2016 trener denne gruppa 2 gager
pr uke, mandager i Seaworkshallen og onsdager i gymsal. Som for 07/08 deltok også de
ivrigiste fra denne gruppa på HBUs fotballørdagstilbud høsten 2014 og våren 2015. Vi har
dessverre hatt en del frafall fra denne gruppa underveis, men dette er stoppet opp og gruppa er
i ferd med å bygge seg opp igjen. Trenere for denne gruppa har vært Karsten Pedersen som
ledet de 30 første øktene. Deretter har Abdi Mohammed Osman fungert som trener. Fra nyttår
er Karsten tilbake som midlertidig trener. Osman er flyttet opp som trener for 2007/08gruppa. De har til nå bare fungert som en treningsgruppe, men vil fra denne sesongen også
delta i seriespillet. Laget mangler et støtteapparat.
1.12 HIL 2011
Dett er en nystartet årsklasse fra høsten 2015 og består i dag av en gruppe på ca 25 spillere.
Fra nyttår trener de 2 ganger pr uke, mandager i Seaworkshallen og fredager i gymsal. her er
det mange ivrige og glade fotballbarn og en allerede sammensveiset foreldregruppe. Laget
skal ikke delta i seriespill i sesongen 2016 men skal få prøve seg i enkeltkamper mot lag fra
andre klubber dersom disse er kommet i gang med tilsvarende årsklasser. Foreldrene har
allerede hatt en sosial sammenkomst for spillere og foresatte ved en lørdagssamling på HILhuset. Kanskje blir dette en fast seanse en lørdag pr mnd. I foreldregruppa finnes det mange
ressurssterke og positive mennesker som kan bidra til bl.a. et godt støtteapparat rundt laget
eller lagene dersom og når vi må dele gruppa pga størrelsen. Trener til nå har vært Karsten
Pedersen.
1.13 Ledelse, administrasjon, økonomi og sport:
1.14 Ledelse:
HBU har i 2015 bestått av:
Avdelingsleder:

Oddgeir Slettli

Sportslig leder :

Karsten Pedersen

Økonomileder:

Bjørn Harald Berg

Informasjon/miljø:

Chris Tandy (måtte fratre sommeren 2015 / ikke erstattet).

Utstyr og materiell:

Kjell Arne Bakkemo

Arrangement/dugnad: ikke bekledt
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Målsettingen for 2015 var å samle lagene i en felles ledelse og administrasjon, samt få HBU
sterkere integrert i HIL. Avdelingsleder har representert HBU i HILstyret, som styremedlem i
HIL. Viktig at leder HBU også for fremtiden inngår i HILstyret. Videre var det et mål om å få
samlet lagene i HBU i en avdeling med en overordnet ledelse og administrasjon, for å sikre
lagene mht økonomi, materiell og utstyr, treningstider/fasiliteter, og ikke minst sportslig
utvikling og retning.
1.15 Administrasjon:
Mye av den «daglige driften» i lagene utføres av laglederne og trenerne (foreldregruppen).
Disse har støttet seg til HBU ledelsen i spørsmål rundt økonomi, treningstider/fasiliteter, og
faglige spørsmål rundt treningsinnhold og gjennomføring, når det har vært nødvendig.
Økonomileder har hatt ansvaret for oppdatering av medlemslisten for HBU, og sørge for
riktig registrering i FIKS. Odd Tore Liland har påtatt seg oppgaven om administrering av
politiattestene i HBU ( nå også for hele HIL). En viktig oppgave, som er ivaretatt på en sikker
og god måte. Kjell Arne Bakkemo har ansvaret for mønstring, innkjøp og fordeling av
materiell- og utstyr til lagene. En særdeles viktig funksjon i HBU, som sikrer at lagene til
enhver tid har riktig og funksjonelt materiell/utstyr.
1.16 Økonomi:
HBU har fått på plass en økonomistruktur i avdelingen, som tilfredsstiller kravene fra NIF og
NFF. HBU har en driftskonto, samt at hvert av lagene har en lagskonto. All pengestrøm går
gjennom driftskontoen (inn/ut) , og med kontering til riktig lag/post i regnskapet. Det er kun
økonomileder og avd.leder som har disponeringrett på kontoene i HBU (For detaljert
informasjon, se økonomiske retningslinjer for HBU, utarbeidet i 2015). Den økonomiske
driften av HBU (felleskostnader lagene/avdeling) baserer seg på inntekt fra treningsavgiften,
internlotteri, dugnadsoppdrag (kun ett i 2015 – varetelling OBS) og tildelte gaver/støtte fra
bank og off.midler (idrettsråd). I 2015 ser det ut til at HBU går med et lite overskudd (se
regnskap). Det er ikke meningen at HBU skal gå med stort overskudd, men at midler benyttes
til aktivitet og kompetanseheving i tillegg til faste poster som treningsleie, materiell og utstyr.
1.17 Sport:
Karsten Pedersen har hatt rollen som sportslig leder i HBU. Intensjonen med denne rollen har
vært å påse at fotballaktiviteten som drives i HBU er i tråd med klubbens målsetting og
verdier, samt gi trenerne i HBU faglig veiledning og støtte i aktiviteten. Karsten har videre tatt
ansvaret for rekruttering og oppstart av nye aldersgrupper i HBU. Sist er oppstart av
HIL2012, nå i februar 2016. Karsten har uttrykt ønske om å fratre som sportslig leder i HBU,
og kun konsentrere seg om rekruttering og oppstart av nye årsklasser, og drifte disse inntil
støtteapparat og trenere er på plass.
HIL, som klubb bør ha en trenerkoordinat som kan følge opp også trenerne i HBU, og sikre at
treningene er i tråd med, og utføres etter de ambisjonene og retningslinjene som klubben har
satt. Sannsynligvis er dette en viktigere funksjon enn en egen sportslig leder i HBU.
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1.18 Oppsummert:
2015 har vært et «klubbutviklingsår» for HBU. Det er blitt bygd en organisatorisk struktur,
hvor HBU nå er representert i HILstyret, samt at det er etablert «fellestjenester» for lagene
mht ledelse, administrasjon, materiell, økonomi og sport. For 2016 anbefales det en styrking
og videreutvikling av disse «fellestjenestene», samt få på plass en arrangementskomite, som
kan skaffe dugnader, og ivareta styring og fordeling av disse, og øvrige arrangementer i HBU.
De fleste av lagene i HBU drives godt av et dyktig trener/støtteapparat, og engasjerte foreldre.
Likevel finnes det en del utfordringer i enkelte lag mht støtteapparat og trenere. HBU har
mange barn med innvandrerbakgrunn. Dette er en berikelse for klubben, men gir også en del
utfordringer mht språk og kultur. HBU skal være god på integrering, og i denne sammenheng
bør HBU vurdere om det bør etableres en funksjon som integreringskoordinat, som kan være
et bindeledd mellom klubb, mottak, kommunen, spiller og foreldre. Sikre at alle får et godt
tilbud, nødvendig utstyr, økonomisk støtte, og bidrar iht forventninger og forpliktelser.

2 HIL Akademiet
HIL akademiet fikk sin oppstart igjen i 2015 etter flere år i dvale og null aktivitet. Med ny log
og klart definerte mål startet akademiet opp med spillerforum, der Tom Høgli holdt foredrag
og et trenerforum med Børje Sørensen. Begge aktivitetene var meget vellykket, med godt
oppmøte fra våre naboklubber.
Målet til HIL akademiet er å skape en arena for inspirasjon, motivasjon og engasjement, hvor
resultater gir større og bedre spillerutvikling, trenerutvikling og klubbutvikling.
HIL akademiets lørdagstreninger startet opp i medio september og endte opp med 10 lørdager
før jul. Vi hadde over 50 deltakere og disse kom fra Kvæfjord, Landsås, Brage Trondenes,
Harstad damefotball, Medkila, SMIL, Kilkam, SOIF og HIL. Alderen var spredd fra 7 år og
opp til 13 år. De fleste deltakerne var gutter(tre jenter).
Som en stolt og viktig samfunnsaktør, og som en av de store artistokratene i Nordnorsk
fotball, skal vi i HIL tilrettelegge for utvikling, erfaringsutveksling og samarbeid mellom
trenere, spillere, foreldre og klubbene i Sør Troms og Hålogaland.

3 HIL senior
3.1 HIL A – 2.divisjon

Den sportslige innledningen til sesongen 2015 kunne knapt vært mer utfordrende for Harstad
IL. Etter å ha berget 2. Divisjonsplassen høsten 2014 var det klart at flere av lagets sentrale
spillere samt trenere gjennom sesongen ikke ville være med i 2015. Trenerjakten kom sent i
gang og det skulle vise seg meget vanskelig å få på plass en tilfredsstillende trenerløsning.
Løsningen som klubben tilslutt landet på skulle imidlertid vise seg å være meget god.
Narvikgutten Stian Johnsen ble hentet fra sin stilling som spillende trener i Hardhaus til
Harstad får å trene HIL. Stian fikk etterhvert med seg Svein Are Andreassen som assistent og
Inge Takøy som keepertrener.
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Siden flere av spillerne som var sentrale i 2014 sesongen nå var borte ble spillerstallen
betegnet som svært tynn, og de fleste mente at forsterkninger var avgjørende for å berge
plassen i 2015. I lys av klubbens økonomiske situasjon var det ikke aktuelt å hente spillere
utenfra som ville pådra klubben økonomiske forpliktelser. Resultatet ble at vi ga tillit til de
spillerne som var igjen samt at vi fikk inn litt rutine ved blant annet Torkild Nilsen og Runar
Normann (høstsesongen).
Etter en kort treningsvinter og varierende resultater i treningskampene startet sesongen 18.
April hjemme mot Holmen. Uavgjort 0-0 ble resultatet. De fremmøtte på Harstad stadion fikk
se ett ungt HIL-lag som skulle slite i innledningen av sesongen.
Her følger HILs resultater i vårsesongen.

Etter en treg start på sesongen skal det gis ros til spillere og trenere for at de beholdt roen og
fortsatte å jobbe videre med det de hadde tro på. Resultatene skulle komme utover høsten.
Etter en vårsesong som plassert HIL i nedrykning striden samt exit i 1. Runde av NM-cupen
(tap 0-3 for Finnsnes) skulle høstsesongen bli mye bedre.
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Her er HILs resultater høsten 2015

HIL tapte kun 1 av de 10 siste kampene og endte på en flott 8.plass. En imponerende
prestasjon sesonginnledningen tatt i betraktning. Laget benyttet totalt 29 spillere i løpet av
sesongen. Av disse kommer 22 spillere fra HIL eller andre klubber i Harstad.
Støtteapparatet rundt HIL A bestående Rino, Pål, Jon-Rune, Janco, Børge og Dag-jøran
leverte på øverste hylle gjennom hele sesongen. Støtteapparatet ble av trenerne trukket frem
som en av de viktigste suksessfaktorene for lagets gode resultater i 2015.

3.2 HIL B – 4.divisjon

HIL B spilte i 4.divisjon. Laget bestod av særdeles unge gutter med hovedvekt på spillere født
i 1999, 98 og 97. Laget fikk en meget god sesong og endte på 5.plass og ble det beste laget fra
vårt området. B-lagets spillere, sammen med et fåtall A-spillere deltok i Junior NM. Der ble
HIL slått ut av TIL. Vi tapte 3-2 i en meget spennende kamp på Harstad Stadion. TIL kom for
øvrig til semifinalen!
Lasse Øvre var trener frem til sommeren. Rune Olsen overtok og ledet laget på høsten.
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Inge Linquist har vært rundt laget hele tiden og fungert som både lagleder og keeper-/assisten
trener. Videre har John Andersson vært materialforvalter, samt at Espen Bornø, Hroar
Halsebø, Petter Kullseng og Steinar Hustad har hatt mindre roller rundt laget.

3.3 HIL C – 5.divisjon

HIL C har spilt i 5.divisjon, samt i G16 klassen. Laget bestod av spillere som i hovedsak var
født i 2000 og 1999. I tillegg var enkelte spillere født i 1998 med på laget. Laget har hatt flere
trenere gjennom året, deriblant Karsten Pedersen, Eirik Risbøl og Fredrik Stenstrøm, men det
er i all hovedsak Karl Erik Arnesen og Oddgeir Olsen som har ledet og trent laget. De har
gjort en formidabel innsats for våre yngste gutte og juniorspillere. All honør til disse to. Frode
Skarsem har gjort en meget god jobb som lagleder og kampleder for juniorlaget i seriespillet.
HIL G16 deltok også på turnering i Piteå. Her tok laget en bronsemedalje. Laget bestod i
hovedsak av HIL spillere født i 2000, men vi hadde med gjestespillere fra Landsås, Medkila
og Svolvær.

3.4 HIL Oldboys

HIL Oldboys fortsatte sin imponerende rekke av triumfer ved å ta sitt 6 strake nord-norske
mesterskap. Nord-norsk mesterskap for Oldboys ble holdt i Svolvær i september. Det samme
laget imponerte kanskje enda mer i Romjulen da de spilte seg frem til finalen i Medkilas
tradisjonsrike jule cup i Harstadhallen. I finalen ble de slått av ett lag bestående av spillere fra
HILs A-lag. Turneringa hadde 31 herrelag påmeldt. Gamlegutta hadde i finalen en snittalder
på 43 år.

3.5 Harstad Tigers

Harstad Tigers består av ca 25 personer og det er stort sett 20 som møter opp på hver trening.
Treningene gjennomføres hver tirsdag i Hålogalandshallen. Tilbudet gjelder stort sett hele
året, med felles ferie i juli. Tigers gjennomfører også felles sammenkomster på HIL huset og
arrangerte tre samlinger i 2015.
I 2015 deltok tigers på landsturneringen på Lillehammer. Her stilte HIL med tre lag. Et lag
var et rent damelag (3`er fotball). Turneringen med opphold og reise kostet ca 180.000 kroner.
Kostnadene knyttet til reisen ble hentet inn ved egenandel, sponsing og ved loddsalg.
Videre har tigers deltatt på Funn cup i Narvik og de har spilt to treningskamper mot Mjølner.
Harstad Sparebank har vært en god samarbeidspartner og sponsor for Harstad Tigers.
3.6 Kretsmestere

HIL og FK Landsås hadde et samarbeidslag for spillere født i 01-02. Harstad/Fk Landsås
hadde et samarbeidslag i G14-7`er serien. Laget hadde en fantastisk sesong og kronet
samarbeidet med en KM tittel.
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3.7 Representasjon

Robin Lorentzen var fast på G-16 landslaget. Knut Jørgen Evensen var også en del innom det
G16 landslaget.
Videre hadde vi Sher Day Htoo AhPah, som var på regionssamling og i utfordrergruppen til
G-15 landslaget.
3.8 Øvrig representasjon

Hugo Kjelseth har representert klubben i ulike fora. Hugo er styremedlem i
divisjonsforeningen og har også representert klubben på forbundstinget. Hugo er også
medlem i Hålogaland fotballkrets sin kontrollkomitee.
Videre er HIL medlem Knut Bjørklund leder av Troms idrettskrets, noe han har vært i flere år.

4 Økonomi
Sesongen 2015 har vært særdeles krevende for HIL å håndtere. Nytt styre tiltrådte 5/2-15 og
måtte bruke noe tid på å sette seg inn i klubbdriften samt få en oversikt over status og hvilke
utfordringer som ventet. HIL hadde en forpliktende nedbetalingsavtale med Harstad
kommune som la sterke føringer og begrensninger for klubbens likviditet, noe som sammen
med et innledningsvis tøft sponsormarked medførte at styret valgte å sette full stopp på
aktiviteter som kamphelger med overnatting samt at det på spillersiden ble lagt sterke
begrensninger ift. avtaler og generell pengebruk. Tæring ble satt etter næring.
For å lykkes med økonomistyringen utarbeidet styret et likviditetsbudsjett hvor alt av kjente
utgifter og inntekter ble lagt inn, inklusive skatter og avgifter, og ut fra dette ble det jobbet
hardt og kreativt for å dekke inn de negative gapene som en visste lå der. Det var i
utgangspunktet 2 likviditetskritiske perioder for HIL i 2015 ut fra likviditetsprognosen medio
mars; uke 19 og uke 41/42 fram til uke 51/52. Ved at en fikk utsettelse på april-avdraget fra
Harstad kommune, klarte en å skyve et par uker på første kritiske periode. Slik fikk en kjøpt
tid og fant en midlertidig løsning på overtid som medførte at en slapp kaste inn kortene og
trekke A – laget fra videre spill i Oddsenligaen.
Ved å gjøre en grundig jobb med økonomistyringen, samt å være åpen på de utfordringer som
klubben stod overfor, søkte en å synliggjøre at HIL er en ansvarlig klubb som tok tak i nevnte
utfordringer og løste dem.
Utover våren/sommeren opplevde HIL en endring i «stemning på byen», og ift.
markedsarbeidet begynte en å få noe mer uttelling. Dette sammen med en formidabel sommer
og høstsesong fra A-laget ga uttelling i form av økt økonomisk støtte. Sammen med et
vellykket lotteri, fotballskole og oppstart Akademi, bidro dette til å gjøre høsten noe lysere.
Likviditetsskvisen i uke 41/42 kom, men noe mildere enn prognosen tilsa i mars, og da en
fikk momskompensasjonen og noe sponsormidler rett før jul, fikk en gjort opp siste

HARSTAD IL
ÅRSBERETNING 2015
utestående. Klubben har for øvrig hatt tett dialog med sine løpende leverandører i 2015 slik at
misforståelser ikke skulle inntreffe, og for å vise ansvar ift den tillit klubben var gitt.
Driftsresultat 2015 ble kr.295 954, og årsresultat etter finans ble kr. 287 942. Sum
driftsinntekter var kr 3 677 374
Tallene i seg selv er solide, men går en inn og ser bak tallene framstår disse ytterligere solide.
HIL har i 2015-regnskapet kostnadsført skiltreklame 2 ganger. 2014- regninga kom, sammen
med regning for hall-leie desember, for sent ift. regnskapsavslutningen, og ble tatt på 2015dette utgjorde alene 85 000 kroner eks. mva. Videre var det en spilleravtale som ikke var
kostnadsført i 2014, og hvor forpliktelsen derfor ikke var i inngående balanse, som medførte
at en tok både utbetaling og kostnadsføring på 2015 – denne utgjorde 21 750 + arb.avgift.
1 109 – sum: 22 859. Totalt er altså 2015 – regnskapet belastet med kr.107 859 som tilhørte
2014. Videre er det foretatt en rydding på fordringssiden og justering på leverandørgjeld, hvor
det er nedskrevet/tapsført kr.103 103 i fordringer, og motsvarende nedjustert og derav
inntektsført 38 700 ifm rydding leverandørgjeld – netto 64403. Summa summarium viserer
underliggende korrigert drift et resultat på 468 216. Korrigert resultat etter finans er kr.
460 205. Budsjett 2015 la opp til et overskudd på 479 184 etter finans.
I tallene ligger det største budsjettmessige avviket på reiser til kamp. Her var det i
utgangspunktet forutsatt tidlige bestillinger, men litt for dårlige rutiner medførte at en ikke
fikk trykket på knappen raskt nok til å hente ut de beste prisene på vårsesongen, og avviket
ble totalt på 120 000 inklusive en del ekstra ifm cupfinaleseminar etc som ikke var forutsatt.
For 2016 er reiser bekreftet i boks. Ellers nevnte fordringer på i overkant av 100 000. På
baneleie er det hentet inn 40 000 (dette er nevnte justering lev. gjeld.), samt at det på lønn og
godtgjørelser er hentet inn 240 000. Ellers er det i all hovedsak god styring på driften.
Inntektene var i sum budsjettert til 3 583 000, og kom inn knappe 94 000 over.
Ift klubbens høye kortsiktige gjeld, herunder leverandørgjeld, er utviklingen også positiv.
Totalt, inklusive nedskriving leverandørgjeld, har HIL gjort opp kortsiktig gjeld rett i
overkant av 420 000. IB 2016 for leverandørgjeld utgjør i underkant av 1,19 mill. kroner,
hvorav Harstad kommune er største kreditor. Leverandørgjelda vil, hvis en ikke kommer opp
med en løsning på den, tynge klubbens drift de nærmeste 4-5 årene, og vil således medføre en
økt risiko for at klubbutvikling og kvalitetsløft blir skadelidende. I dette ligger også økte
utfordringer i å rekruttere nye/flere frivillige – gitt de økonomiske utfordringer som ligger
foran. Videre er klubbens EK sterkt negativ med vel 0,75 mill. kroner. I utgangspunktet, med
den leverandørgjeld HIL har, kan en stille spørsmål ved hvorvidt grunnlaget for videre drift er
til stede. Flere kreditorer er, forståelig nok, utålmodige, og der dialogen med løpende
leverandører har væt god, har det vært noe mer utfordrende å få til tilsvarende god dialog med
en del av kreditorene – naturlig nok. Hittil har HIL ikke lykkes i å få til finansieringsløsninger
som medfører at en kan gå i dialog med kreditorene om betalingsavtaler. Dette må på plass
senest innen utgangen av mars 2016, men det igjen betinger at nytt styre viderefører den jobb
som er påbegynt, både ift klubbutvikling og ikke minst økonomistyring og marked.
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Får en til dette, vil en også kunne prioritere å utvikle klubbens sportslige profil og
derigjennom satsing på et tidligere tidspunkt enn en kanskje så for seg for bare kort tid siden.
Oppsummert et bra økonomisk år for HIL hvor driften i all hovedsak gikk i tråd med
budsjettert. Kudos til hele organisasjonen for god disiplin og lojalitet til de styringssignaler
som ble gitt av nytt styre innledningsvis.

5 Marked
Markedsutvalget i Harstad IL 2015 har vært ledet av Lars Nyborg. Planen har vært å
rekruttere flere personer inn i et fast utvalg slik at oppgaver kunne fordeles. Fra sommeren av
har Rolf Olsen, Harald Berg, Hugo Kjelseth, Marius Stamnes og Ronald Walquist hatt meget
gode bidrag. Andre som har bidratt er Tor Magnus Nilsen, Tore Gullholm, Rino Hansen og
ikke minst de øvrige i styret.
I første halvår ble det forsøkt avholdt møter med for å knytte til seg nøkkelpersoner i
markedsarbeidet uten at man lyktes så godt man hadde håpet. Parallelt ble det lagt planer for å
kunne legge et langsiktig løp med tanke på flere og langsiktige sponsorer.
Markedsstrategien for 2015 var
1) Oppfølgning av eksisterende sponsorer for re signeringer, herunder med presentasjon
av klubbens nye linje og informasjon om økonomien i klubben. Kartlegging av nye
sponsorer og gjennomføring av møter.
2) Definering av inntektsprosjekter som loddsalg, fotballskoler, salg av HILavisannonser, skiltreklame, kampsponsorer og kamparrangement
 Tom Fossheim har hatt ansvar for kamparrangement. Nok et år har han gjort en
strålende jobb sammen med sine ildsjeler. Det har vært variabelt oppmøte fra de ulike
lagene i HIL på kamparrangementet.
 Hugo Kjelseth har hatt ansvar for kampsponsorarbeidet.
 Loddsalget har Grethe Holm hatt ansvar.
 Sesongkort salget var skuffende, men vi har lært og står bedre rustet i 2016
Våre største og viktigste sponsorer i 2015 har vært Harstad Tidende, Biltrend, Sparebank1
Nord- Norge, Statoil, Harstad Elektro, Hålogaland Kraft og Seaworks. Det ser ut til at vi
beholder de samme sponsorene kommende sesong med en moderat vekst eller på samme nivå.
Det ble invitert til to sponsormøter i 2015 med beskjedent oppmøte. Dette skal forbedres i
2016.
Vi har hatt få mindre sponsorer, som gir oss et potensiale, men sett i sammenheng med salg av
annonser i HIL- avisen, vises det et stort potensiale her.

HARSTAD IL

ÅRSBERETNING 2015

Harstad Tidende ble vår nye hovedsponsor og blir også draktsponsor på brystet i 2016.
Samarbeidet med HT har vært svært godt. Det må trekkes frem avtale om utgivelse av 6 HILaviser som innstift i Harstad Tidende. Dette har vært kostnadsfritt for klubben, og i tillegg har
vi solgt profilannonser i HILavisen. Dette har gitt klubben sårt ekstra inntekter.

På leverandørsiden har vi hatt avtaler med Berg Hansen reisebyrå, Nordic Eiendom, Thon
Hotel, Advokatfirma Finn, Gosh Scanmark og Averdi regnskapsfirma.
På utstyrssiden har vi jobbet videre med G-sport hvor vi har en langsiktig avtale som vi
ønsker å utvikle videre. Det ble på høsten inngått en ny avtale med Diadora etter en grundig
prosess.
Arbeidet har vært preget av at klubben har lyktes med å snu vinden i byen. Det har vanket
svært gode og oppmuntrende tilbakemeldinger fra sponsorer og leverandører. Dette gir
grobunn for optimisme. Derimot har det vært vanskelig å jobbe med langsiktige prosesser
med gjensidig gode avtaler når klubben har vært i en økonomisk vanskelig situasjonen.
Mange ganger har man følt at klubben ikke har hatt tid til fullføre lange prosesser i frykt for å
gå tom for penger til daglig drift.
Klubben har erfart at sponsormarkedet er tøft, med tanke på at det kreves profesjonalitet og
seriøsitet. Dette mener vi klubben er på god vei til å innfri forventningene til. Inntektene for
2015 i sponsormarkedet er likevel under forventning noe som har vært skuffende. For å bedre
inntektene er en rekke nye prosjekter og «produkter» planlagt og det er lovende. Utfordringen
er for liten bemanning og for få hender til å sette ideene ut i livet.

6 HIL avis
I 2015 satte vi i gang produksjon av HIL avisen. Dette var i et samarbeid med Harstad Tidene.
Hensikten vår med å utgi HIL avisen, var å få en mulighet til å fortelle om alt det positive som
skjer i klubben. Videre var målsettingen at vi skulle tjene penger på dette, i form av
annonsesalg. HIL avisen har etter styrets vurdering vært en stor suksess. Vi gav ut 6 aviser og
fikk frem mye av det gode arbeidet klubben jobber med. Vi fortsetter med HIL avisen i
fremtiden og håper at denne skal bidra til å informere byen om klubben, skaffe oss ekstra
inntekter og bidra til at klubbens omdømme bygges opp.
7 Informasjon / Kommunikasjon / Sosiale medier
HIL hadde i flere år en av de beste hjemmesidene i norsk fotball, men i de siste årene har ikke
dette blitt fulgt godt nok opp. Hjemmesiden blir sporadisk oppdatert og mye av den statiske
informasjonen som ligger der, har godt ut på dato. Arbeid med en ny hjemmeside har høy
prioritet i 2016 og vi trenger flere frivillige som vil jobbe med dette.
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8 Anlegg
Seaworkshallen, klubbhuset og vaskeriet eies fortsatt 100 % av HIL, gjennom vårt heleide
datterselskap Harstad IL Eiendom AS (tidligere navn var Fotballutvikling Harstad AS).
Klubbhuset (HIL huset) er et viktig samlingspunkt og er meget etterspurt. HIL huset har blitt
brukt mye i 2015 og det er stadig flere klubber og lag som ønsker å benytte seg av disse
fasilitetene.
Seaworkshallen fikk i 2015 et kraftig løft. Nytt kunstgress, ventilasjon, nytt lys og kledning
har gitt klubben en ny fantastisk hall. Hallen er neste fullbooket og er virkelig blitt en hall der
våre yngre spillere kan utvikle sine ferdigheter. En stor takk rettes til HIL eiendom, med Rune
Tøllefsen, Bjørn-Harald Berg og Jim Madssen. Takket være disse tre, har vi fått en fantastisk
hall. HIL`s seniorspillere bidro i stor grad med dugnadstimer til å få realisert hallen.
9 Dugnad/arrangement:
Arbeidet med isolering av Seaworkshallen samt legging av nytt dekke var et stort løft for
dugnadsånden i HIL. Rydding av hallen, fjerning av reklame og fjerning av det gamle
kunstgresset med underlag ble utført på en glimrende måte av mange dugnadsvillige HILsjeler. Dette var et konkret arbeid med god arbeidsledelse, og det fikk fram positiv arbeidslyst
hos alle som deltok.
Statoils Legodag i Seljestadhallen ble et flott og stort arrangement med mye unger og foreldre
til stede. Våre frivillige var effektive hjelpere under rigging på fredagskvelden, og nedrigging
lørdag. Et viktig element for trivselen under arrangementet var kantinedrifta med
matservering, og her var HILs mange frivillige positive bidragsytere. Det ble både laget
matpakker til deltagerne, samt servert frukt og drikke.
Lotteriet ble godt gjennomført med deltakelse av alle lagene i HIL. Resultatet ble godt på
grunn av god oppfølging av de ulike ansvarlige i lagene, og i siste omgang med god
oppfølging av de enkelte loddselgerne.
Kamparrangementene ble supert gjennomført av den «faste staben», men det hendte ved noen
anledninger at frivillige fra lagene ikke møtte til avtalt tid. Her kan man enkelt kvalitetssikre i
framtiden.

10 Inkludering
Her framstår HIL som den beste klubben i byen. Vår inkludering gjelder våre mange unge nye
landsmenn med flyktningebakgrunn, men også våre mange unge med særskilte behov.
Harstad Tigers har gjennom HILs arbeid framstått som gode ambassadører for Harstad.
Det må likevel trekkes fram at kostnadene ved deler av denne inkludering ikke kan dekkes av
HIL alene. Selv om HIR og Troms fylkeskommune har bidratt økonomisk må vi nok bli
flinkere til å søke etter nye bidragsytere. HIL er avhengig av at alle betaler i framtiden, og vi
må prøve å få til en ordning slik at også de under fattighetsgrensa fortsatt kan delta i
klubbaktivitet.
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Sluttord
Styret vil takke alle ansatte, tillitsvalgte, aktive og støttespillere for innsatsen og gode
prestasjoner i 2015. Hardt og målrettet arbeid viser seg å gi resultater. Til tross for lavt
budsjett har vårt førstelag gjennomført en meget god sesong og våre yngre spillere viser at det
er mulig å komme på landslag, samt spille i 2.divisjon.
Styret hadde tre prioriteringer for 2015. Prioritet en var å utvikle klubben og starte arbeidet
med kvalitetsklubbprosjektet. Prioritet to var å drifte klubben økonomisk forsvarlig og ikke
pådra oss ny gjeld, samt starte nedbetaling av gjelden. Prioritet tre var å sikre videre spill i
2.divisjon. Alle tre områder har blitt oppnådd på en særdeles god måte, men alt kan gjøres
bedre og det er viktig at alle sammen bidrar minst like mye i 2016, som man gjorde i 2015. Vi
må fortsatt jobbe målrettet med å få flere inn i ulike utvalg og få flere til å bidra med å få HIL
godkjent som kvalitetsklubb. Målet vårt er i første omgang å gjøre klubben gjeldfri. Dette
skal gjøres samtidig med at vi har stor fokus på å utvikle egne spillere. I 2015 ansatte vi
trenere for alle lag i HIL senior avdeling. For 2016 og fremover er målet å ansette trenere for
våre barn og ungdom. Dette skal bidra til at vi får barn som er med mest mulig, lengst mulig
og blir best mulig. Vi skal jobbe steinhardt for at vi i 2017 fortsatt er på allnorsk nivå og at vi
i stor grad har spillere som kommer fra Harstad. HIL`s visjon om at vi skal skape fotballfeber
skal forsterkes og HIL sine spillere, uansett årgang skal preges av våre verdier som er
prestasjonsvilje, mot, humør og respekt.

Harstad den 25.februar 2016

Styret i Harstad Idrettslag

Frode Henriksen, Styreleder,

Lars Nyborg, Styremedlem

Grethe Antonsen Holm, Styremedlem
Espen Solemdal, Styremedlem,

Pål Mathisen, Økonomisk rådgiver

Oddgeir Slettli, Styremedlem

