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Årsmøte Snertingdal Fotball 2015 

Snertingdal skole 

Søndag 08. mars 2015 kl. 17.00 

 

 

 

 

 

 

Saksliste: 

1 Åpning 

2 Godkjenning av innkalling 

3 Godkjenne frammøtte representanter 

4 Valg av dirigent 

5 Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokoll 

6 Godkjenning av saksliste 

7 Framleggelse av årsrapport/ regnskap 2013 

8 Behandle og godkjenne årsrapport/ regnskap 2013 

9 Innkomne saker/ forslag 

10 Vedta budsjett for 2014 

11 Valg, oppnevnelse av revisor 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Snertingdal Fotball 
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Sak 7 

Årsberetning/regnskap 

Snertingdal Fotball 

2014 

 
 

Gjelder for perioden 1. januar – 31. desember 2014. 

 

 

Snertingdal Fotball er et idrettslag organisert av Snertingdal IF allianseidrettslag 

Klubbnummer idrettens database: KL05020065 

Gruppenummer idrettens database: GR05020065260 
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Styret har bestått av følgende personer fra 01. januar – 02. mars 2014 

Leder: Marius Holmen    2 år - Ny 

Nestleder: Kai Øverstad    1 år - Ny 

 

Kasserer: Ingebjørg Felde    1 år - gjenvalg 

Sekretær: Unni Slettaløkken Engen  1 år - gjenvalg 

 

Styremedlem: Trond Lyng   2 år – Ny 

Styremedlem: Tom Egil Sollien   2 år – Ny 

Styremedlem: Tore Ulvesveen   1 år - gjenvalg 

Styremedlem: Morten Sakshaug   1 år - Ny 

Varamedlem: Øyvind Strand   2 år – Ny 

 

Styret har bestått av følgende personer fra 8. mars 2014  

Leder: Marius Holmen    1 år - Gjenvalg 

Nestleder: Morten Sakshaug    1 år - Ny 

 

Kasserer: Sonja Aaslund    1 år - Ny 

Sekretær: Sølvi Jægersborg   2 år - Ny 

 

Styremedlem: Trond Lyng   1 år - gjenvalg 

Styremedlem: Tom Egil Sollien   1 år - gjenvalg 

Styremedlem: Gjermund Grøterud   2 år - Ny 

Styremedlem: Jan Erik Boday   2 år - Ny 

Varamedlem: Øyvind Strand   1 år - gjenvalg 

Revisorer 

Knut Ivar Onsrud 

Øystein Holmen 
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Valgkomité 1. januar til 10. mars 

Leder: Chris André Lehre Moen   1 år 

Medlem: Arvid Ulvesveen    2 år 

Medlem: Gjermund Grøterud    3 år - ny 

Varamedlem: Svein Inge Kampesveen Alund 1 år 

 

Valgkomite fra den 10. mars 

Leder:  Arvid Ulvesveen   1 år 

Medlem: Tore Ulvesveen    2 år  

Medlem: Svein Inge Kampesveen Alund 3 år - ny 

Varamedlem:  

Banemannskap 

Perstugguflåa:  Trond Lyng 

Perstugguflåa:  Ole Hellebust 

Perstugguflåa:  Geir Gjerdbakken 

Skogheim:  Tom Egil Sollien 

Liabanen:  Jan Olav Valhovd 

 

Trenere/lagledere:  

A-lag:  Egil Skiaker, hovedtrener 

A-lag:  Marius Holmen, oppmann 

G19:  Egil Skiaker, hovedtrener 

G19:  Morten Sakshaug, Oppmann 

G16:  Kai Øverstad, trener 

G16:  Tom Egil Sollien, lagleder 

J14:  Jan Tore Alund, trener 

J14:  Steinar Aaslund, trener 
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J14:  Turid Ulvesveen, lagleder 

J14  Marit Grøterud, lagleder 

G13:  Rolf Arild Martinsen, trener 

G13:  Tom rune Engen, Trener 

G13:  Unni Slettaløkken Engen, lagleder 

G12:  Gunhild Landgraff, trener 

G12:  Line Kristin Hansen, lagleder 

G11:  Remi Jensen, trener 

G11:  Jan Andre Aaraas, trener 

G11:  Jorunn Børresen, lagleder 

G11:  Aina Kvernsveen, lagleder 

G10:  Gjermund Grøterud, trener 

G10:  Valborg Ringsveen Volden, trener/lagleder 

G9:  Marius Holmen, trener 

G9:  Ragnhild Flesvik, lagleder 

J9:  Tore Ulvesveen, trener 

J9:  Hege Ulvesveen, lagleder 

J9:  Bodil Ulvesveen, Lagleder 

J9:  Sonja Åslund, lagleder 

G8:  Espen Brobakken, Trener 

G8:   Pål Sviund, lagleder 

G7:  Ole Hellebust, Trener 

G7:  Lillian Paulsrud, lagleder 

G6:  Vidar Tomter, lagleder 
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Møter/representasjon/kursdeltagelse 

Styremøter i SIF Fotball 

Det er i perioden avholdt 9 styremøter. 

 

Styremøter i SIF allianse 

Marius Holmen og Gjermund Grøterud har møtt på styremøter i SIF Allianse.  

 

Årsmøte 

Ble avholdt 02. mars 2014 på Snertingdal skole. 

 

Klubbdommerkurs (IØFK) 

Klubbdommerkurs ble arrangert mandag 31. mars 2014 på Snertingdal Skole. Det var 7 

deltagere på kurset. 

 

Barnefotballkveld  

Barnefotballkvelden ble arrangert mars 2014 på Lindheim. 15 trenere og lagledere i 

barnefotballen i Snertingdal deltok på kurset. 

 

 

Deltager på tinget til Indre Østland Fotballkrets (Lillehammer 7-8. februar 2014) 

Leder SIF Fotball, Marius Holmen 

Sekretær Unni Slettaløkken Engen 

 

 

Informasjonsmøte for trenere og lagledere 

Det ble avholdt informasjonsmøte på Tones matbar lørdag 26. april 2014. ca. 15 stk. møtte 

opp. 
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Medlemsutvikling 

Aktivitetstall 

Årstall Gutter/menn Jenter/damer Totalt 

2009 110 23 133 

2010 133 41 174 

2011 138 47 185 

2012 104 50 154 

2013 70 45 115 

2014 104 44 148 

Medlemstall 

Årstall Gutter/menn Jenter/damer Totalt 

2009 132 54 186 

2010 166 77 243 

2011 171 92 263 

2012 151 110 261 

2013 109 94 203 

2014 144 104 248 

 

 

 

Aktivitet 

 

Basar/kick-off 

Det ble avholdt kick-off  i april 2014.  
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Avslutning/basar 

Fotballavslutning på Snertingdal Skole søndag 5. November 2014 med premieutdeling, 

underholdning, loddsalg og salg av kaffe og kaker. Gratis mat til barna. På basaren kom det 

inn ca 40 000,- 

  

Medlemsfest 

20. oktober 2013 var det fotballfest på Skogtun, det var ca. 50 stk. som kom på festen. Vi 

håper at vi kan øke antallet neste år  

 

Sportslig 

 
Det var påmeldt 12 lag i seriespill i 2014. I tillegg trente G6 og var med i Knøtiaden på 

høsten. Her er litt av hva lagene har vært med på. 

 

J-9 

Årets lag har bestått av 10 jenter med godt humør og vært treningsvillige. Vi har trent 1 dag 

samt spilt 1 kamp pr. uke. Totalt er det spilt 14 seriekamper, hvorav 5 er vunnet. Jentene har 

vært med på MIX Cup i Søndre Land hvor både store og små koste seg i finværet. Knøttiaden 

2014 var nok årets høydepunkt med masse folk og stor stemning samt godt spill av jentene. Vi 

hadde også en uformell avslutning på sesongen i lavvoen i nærmiljøanlegget hvor det ble 

grillet/ - lekt i ca. 2 timer. Årets oppmenn har stort sett vært Hege og Bodil, de har også vært 

flinke jenter. Undertegnede stiller også som trenere sesongen 2015, Tormod Ulvesveen har 

sagt ja til å være ”teknisk” trener. 

 

G-9 

Her har det vært en kjempegod gjeng med gutter som har hatt det moro både på fotballkamper 

og på treninger. Framgangen fra de spilte som G8 er stor! Vi har spilt jevnt med mange av 

lagene, og det viktigste er at gutta har det gøy sammen.  

Vi startet sesongen med 11 gutter. Et par frafall så endte høstsesongen med 9 spillere. I høst 

har vi også vært på Knøttiaden på Gjøvik Stadion. Alltid stas å være på cup!  

Trener for guttene dette året har vært Marius, men hjelp av Stian og Kristian. Oppmann: 

Ragnhild. Og tusen takk til alle foreldrene til gutta som har stilt opp til dugnad på 

hjemmekamper og ellers. Uten dere hadde det ikke vært lett å holde hjulene i sving 

Takk for i år, og satser på at 2015 blir også et år med mye fotballglede. 
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G-10 

Laget har bestått av Fredrik Ruud, Ingeborg Nordstad Bråten, Sigurd Grøterud, Marte Søreng 

Engen, Viktor Ringsveen Volden, Sina Alund og Even Fougner. I tillegg har Eskil 

Brobakken, Tormund W. Øversveen og Aksel Holmen spilt kamper for G10 når vi har hatt 

forfall.  

Ved siden av serien, har vi deltatt i Søndre Land Cup i juni og Bendit Cup på Moelv i 

september.  

Det har vært mange jevne kamper denne sesongen. Spillerne har jobbet jevnt og trutt, og har 

vist veldig god innsats. Mange har vært fornøyde med framgangen i forhold til egne 

ferdigheter, og har hatt smilet på lur på tross av litt motgang. Slik skal det være!  

Tusen takk til de som har støttet opp om laget denne sesongen! 

G-11 

Da er vi ferdige med årets sesong! Vi har i år vært 10 spillere og hatt trofaste og flinke trenere 

i Bjørn Remi Jensen og Jan Andre Aaraas. I seriekampene har det vært masse bra innsats fra 

guttene, de jobber og står på i hver eneste kamp, og det er masse fine prestasjoner ute på 

banen. De er en fin gjeng å ha med å gjøre både på og utenfor banen. Det ble deltakelse på 

bare en cup i år, Bendit cup på Moelv nå i høst. Her spilte gutta 3 kamper, igjen super innsats 

og i strålende varmt høstvær hadde vi en trivelig dag på Moelven, mange foreldre var også 

med denne dagen, så det var sosialt og artig! Etter ei lita pause har gutta nå startet å trene 

igjen en dag i uka, og kommer til å fortsette med det utover vinteren.  

Vil takke både spillere, trenere og foreldre for nok en bra sesong, spillerne utvikler seg stadig 

og det er mange engasjerte foreldre som er med på kamper og stiller opp når det er behov! 

G-12 

Nå er enda en fotballsesong for ivrige fotballspillere på G 12 slutt. Sesongen sett under ett har 

vært veldig bra. «Oppstarten» vår og høst starter stort sett med et skikkelig tap i første kamp, 

men etter at spillerne blir «varme i trøya» og får « landet lagspillet» igjen kommer seierne og 

humøret. G 12 har i år merket at tempoet i kamper er høyt og at det i noen kamper har vært få 

innbyttere . Det betyr at spillerne må yte 150 % gjennom hele kamper uten pause og det 

kjennes på kroppen, men slik blir det i lag med få spillere. Den positive siden av dette er at 

spillerne får mye spilletid og utholdenhetstrening. G 12 spillerne fortjener en stor takk for 

innsatsen de har gjort både på trening og kamper i år. Oppmøtet har vært bra . G 12 ønsker å 

takke Kristoffer Ødegård og Patrick Brobakken fra G 13 som har hjulpet G 12 under enkelte 

kamper i denne sesongen.  
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På høsten deltok følgende spillere på Sonefotballskole i Aurdal: Vegard, Jon, Anders KF, Amund og 

Victoria. Med eksterne instruktører og spillere fra andre klubber har denne gjengen fått med seg 

erfaringer som kommer laget til nytte i neste sesong. Takk til foreldre som stilte opp med kjøring til 

Aurdal! Når det gjelder neste års sesong skal spillerne over i gruppa ungdomsfotball og laget ønsker 

primært å spille 9`er. Det er derfor et stort ønske om at styret i fotball legger til rette for samarbeid på 

tvers av lag, slik at 9`er spill kan gjennomføres i og med at nåværende G 12 ikke har så mange spillere 

å ta av. G 12 er en ivrig og flott gjeng med mange gode kvaliteter både spillemessig og 

holdningsmessig . Det hadde vært ønskelig å finne en trener med gode faglige fotballkvalifikasjoner 

slik at laget løftes videre i årene framover. Ønsker herved å takke alle foreldre som til stadighet stiller 

opp med kjøring, dugnader og som heiagjeng gjennom en fotballsesong. Videre retter jeg en stor takk 

til Line Hansen og Bjarne Kvamme for innsatsen de gjorde for og med laget i høstsesongen etter at 

trener brakk lårbeinet. Ønsker dere alle en god og fredelig jul, med forhåpentligvis en del snø som 

oppfordrer små og store til «vinteraktivitet». 

J-14 

Fotballsesongen er atter en gang forbi og J-14 har spilt 6 kamper i vårsesongen og 7 kamper i 

høstsesongen.  

Jentene har spilt 7 ‘er fotball i år også. De har møtt mange tøffe motstandere, så det har blitt 

en del tap igjennom sesongen. Men jentene har også vist at de kan være veldig gode og har 

gått av med seieren mot både Raufoss og Biri. De spilte uavgjort mot N.Land, og det er jo 

alltid moro å få til slike resultater mot våre naboer.  

J-14 har deltatt på to turneringer i år Sandarcup og Ringebuturnering. Det må sies at J-14 er 

ett typisk turneringslag. De reiste til Sandefjord med 10 spillere og fikk til meget gode 

resultater. De vant mot Tollnes i A-sluttspillet .Tapte 2-1 i kvartfinalen mot Moelv, hvor 

motstander fikk ei scoring i siste minutt i ekstra omgangen.  

I Ringebuturneringa ble de også slått ut i siste minutt i Bronsefinalen med 1-0 til Ringebu 

Fåvang 1, og jentene ledet med antall cornere.  

Ser ut som de fleste på J-14 har tenkt til å fortsette neste sesong. Det er kjempefint for Dere er 

en kjempefin gjeng med store muligheter.  

Vi vil få takke spillere og trenere for mye moro og kjempeinnsats i sesongen som har vært. 

G-16 

G16 har i år som ifjor hatt en imponerende sesong, og laget har bestått av spillere i alderen 

13-17 år, ei jente inkludert, for å være best mulig rustet.  
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I serien har vi vunnet 12 og spilt en uavgjort på femten kamper. I vårsesongen endte vi på delt 

1.plass da tre lag hadde 24p. I høstsesongen endte vi på andreplass. Laget har gjennom 60 

treninger vist stor glød og iver, og har i ca 30 serie- og cupkamper alltid utrettet mer enn det 

vi hadde lov å håpe på ifjor høst. Tatt i betraktning lagets lave snittalder, så har gutta vist vilje 

og spilleforståelse på høyt nivå.  

Rundt juletider startet planleggingen av årets store høydepunkt, deltakelse i Norway Cup. For 

å finansiere dette deltok både foreldre og aktive på dugnader, både på egen hånd, men også 

sammen med G19 som også deltok i Norway Cup. Flere titalls-tusener ble samlet inn i vinter 

og vår. Og den siste uka var vi endelig på plass og klare til dyst på Ekeberg-sletta. Med flere 

sentrale spillere borte, så var ikke de sportslige ambisjoner så veldig høye. Vi håpet å vinne en 

kamp og unngå sisteplass i puljen. Etter en nervepirrende kamp mot Frigg3 klarte vi nettopp 

dette, da Joakim Svehagen ble matchvinner. I første sluttspill-kamp hadde vi troa på å utrette 

mirakler, men etter å ha fått utvist en spiller og avsluttet 1.omgang med straffe-mål imot, så 

sank nok forventningene. I tillegg mistet vi tidlig i andre omgang to viktige spillere med 

skade....Gutta fightet imidlertid helt inn og ble kronet med scoring. Derfor føltes det litt bittert 

da vi fikk det avgjørende målet imot, sekunder før slutt. Laget hadde fortjent bedre etter en 

enorm innsats. Uansett et eventyr å delta på, og en opplevelse for de alle. Unni Slettaløkken 

Engen laget daglige artikler på SIF sin hjemmeside om Norway Cup eventyret.  

Forøvrig har det gjennom sesongen blitt lagt ut kampreferat på klubbens hjemmesider.  

Disse artiklene ligger fortsatt tilgjengelig på www.snertingdal-if.no  

Norways Cups beste spiller ble, kåret av spillerne selv, Daniel Aleksander Baksetersveen, 

som var med som gjestespiller. Årets målkonge i serien ble Tomas Pedersen med 14 mål. 

Årets spiller ble Alexander Rønningen Stensrud. 

G-19 

For første gang på 17 sesonger klarte vi å stille juniorlag i 2014. Laget startet opp med 

treninger høsten 2013 og deltok i kvalifisering til elite på senvinteren 2014. Det ble litt for tøft 

og laget deltok i 1. divisjon i sesongen. Der gjorde de det meget godt og vant pulja på 

vårsesongen. Også høstsesongen var meget bra, selv om det ble noen tøffe kamper mot 

slutten. Laget stilte også i Norway-cup, der det ble et surt tap i første A-sluttspillskamp. 

Trener for sesongen var Egil Skiaker og oppmann Morten Sakshaug. 
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A-lag 

Med nesten rent juniorlag, var målet å rykke opp til 4. divisjon. Det klarte laget med glans, 

med en uavgjort og resten seier. Egil Skiaker var trener også for A-laget, mens Marius 

Holmen var hjelpetrener og oppmann. 

 

 

Regnskap 2013/ Budsjett 2014 
   

Regnskap og budsjett kommer i egne papirer på årsmøtet. 

 

  

 

Årsmøte Snertingdal Fotball 11. mars 2012 

Sak 9 – innkomne forslag 

 
Ingen forslag innkommet. 

 

 

Sak 10 Vedta budsjett for 2014 

 

Sak 11 

Valg, oppnevnelse av revisor 

 
Valgkomiteen har følgende forslag: 

Styret SIF Fotball 

 

Inget forslag foreligger når årsmøtepapirene skrives, egne papirer kommer på årsmøtet. 

 

Revisorer 

Øystein Holmen 

Knut Ivar Onsrud 

Revisorer velges for 1 år. 

 

 

 

 

Styret har følgende forslag til ny valgkomité 

Leder: Tore ulvesveen      1 år  

Medlem:       2 år 

medlem:       3 år 

Varamedlem:       1 år 


