IL Averøykameratene
Saksliste - Årsmøte Averøykameratene 2020

Sted:

Bruhagen barneskole

Tidspunkt:

Onsdag 25 mars 2020 kl. 18.00 Gjennomføres så snart som praktisk mulig
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4.
5.

6.
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9.
10.
11.

Åpning
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Behandle årsberetninger
a. Styrets årsberetning
b. Senioravdelingen
c. Junioravdelingen
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle forslag og saker
Fastsette medlemskontingent
Vedta budsjett 2020
Behandle organisasjonsplan
Foreta følgende valg:
a) Styremedlemmer og varamedlemmer til styret
b) Revisorer
c) Valgkomité med leder og to medlemmer og 1 varamedlem.

12. Avslutning

Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 8.april.

Styret IL Averøykameratene
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Sak 5 - Årsberetning 2019
Sak 5a: Hovedstyret IL Averøykameratene
1. Styrets sammensetning

Styret har i 2019 hatt følgende medlemmer:
Leder:
Nestleder:
Sportslig leder:
Bane/anlegg:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem

Morten Ramsøy
Tommy Vebenstad
Roar Berge
Frank Hoset
Thomas Raake
Beate Naalsund
Claudine Skaret

Varamedlemmer:

Nils Øksenvåg
Lena Vollan

Revisorer:

Linda Nordahl Sandvik
Trond Bjørshol

Valgkomite:
Nils Øksenvåg (leder)
Silje Røsand
Ragnhild Lystad Karlsen

-----------------------------------------------------------Daglig leder og FIKS ansvarlig: Ann Elin Hjelset
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Aktivitet i styret:
Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 33 saker i 2019.

2.

Regnskapsføring:
Averøy Regnskapslag har vært regnskapsfører for klubben i 2019.

3.

Organisasjon:
Klubben har 225 aktive medlemmer fra 5 år og oppover til seniornivå dame og herre. Det er 62
støttemedlemmer tilsluttet klubben.

4.

Styret, komiteer og andre tillitsverv utgjør i alt 56 personer.
Klubben har en person ansatt som daglig leder i 50% stilling.

Drift av klubben:
IL Averøykameratene er en breddeklubb som målsetter å ha et godt tilbud til jenter og gutter mellom 5
og 60 år. Pr dato har vi tilbud til alle årsklasser.

5.

6.

Økonomi:

De siste åra har klubbens budsjetter variert mellom 1,9 til 2.2 millioner kroner. Budsjettet for 2020 vil
ligge på ca 2.2 millioner kroner, men utbruddet av Coronavirus vil mest sannsynlig påvirke budsjettet
både på inntektssiden og utgiftssiden. Daglig leder og styret vil følge utviklingen tett og gjøre tiltak
fortløpende for å styre økonomien i balanse.
Medlemskontingenten har ikke vært endret på 4 år. På grunn av prisøkning de siste åra foreslår styret å
øke medlemsavgiften.
Alle treårige sponsoravtaler er fornyet med virkning fra 01.01.2020 til 01.01.2023. Generalsponsor de
neste tre årene er Sparebanken Møre. Øvrige hovedsponsorer er; Gjensidige Nordmøre og Romsdal, NEAS,
Betonmast Røsand, Lerøy, Intersport/Umbro og Caverion
Bådalsbanen ble solgt 1. februar 2020. Etter at meglerhonorarer var betalt satt vi igjen med 380 000
kroner. Disse pengene er satt på egen konto og skal brukes til fornyelse av anlegg (hall-prosjekt/andre
anleggs-prosjekt). Beløpet fremkommer derfor ikke i driftsbudsjettet for 2020.
AK-bussen er dyr i drift og koster i gjennomsnitt 100 000 kr pr år. Utover faste kostnader som periodisk
vedlikehold og forsikringer har det de siste åra påløpt større kostnader pga motorhavari, bremser og
annet. Styret vurderer fortløpende om det er økonomisk forsvarlig å beholde bussen.
-Styrehonorar.
Det har ikke vært utbetalt honorar til klubbens styremedlemmer i 2019.
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7.

Bane - anlegg:

Årsberetning Bruhagen Stadion 2019
En fin vår uten isbrann denne gangen gjorde at vi kunne starte tidlig med trening og kamp på gress. For første gang
siden kunstgressbanen åpnet for 12 år siden avviklet vi første hjemmekamp for A-laget på stadion 26. April mot
Malmefjorden.
Fra uke 17 til uke 42 ble det gjennomført 546 timer (!!) med trening og kamp. Det er over hundre timer mer enn i
fjor, altså en solid bedring. Ukeplaner ble som vanlig sendt ut og her følger ett eksempel på en travel uke

Gressmatta ble også i 2019 sand-dressert. Natursand fra Nesset sand ble påkjørt av Ø. Kormeseth tidlig i April.
Nytt utstyr på stadion er 3 stk 5`er mål. Alle kjøpt brukt. 2 av målene ble kjøpt som 7`er, men vi bygde om til 5`er for
å kunne gjennomføre miniturneringer.
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8.

Atlanterhavscupen 2019
Den 30. Atlanterhavs-cupen i rekken gikk i 2. - 3. februar.
43 lag påmeldt og 89 kamper ble gjennomført fra lørdags morgen til søndagskveld.
På søndag med finaler til slutt. Cupen hadde deltagelse for klassene G12, G13, G14 og J12, J15 og kvinner senior.
Cupen fikk ett overskudd på kr 102.156,Komite: Frank, Jorun, Agnes, Beate, Dagny, Hilde på økonomi. Gina i back up. Morten og Åge hjalp på fredag.

9.

Årsmelding basar/junioravslutning 2019

Dette arrangementet foregår i november hvert år. Da samles junioravdelingen til avslutning og basar. I forkant får
spillerne loddbok som trekkes på basaren.
Loddbøkene ble delt ut før høstferien, med innleveringsfrist 3.november. Det ble delt ut 113 loddbøker på
aldersbestemte lag. Forhåndssalget var på ca 78 000 kr. Dette er en nedgang fra i fjor.
Det ble samlet inn mange fine premier på hovedtrekningen, til sammen 39 stykk fra mange ulike bedrifter. God
oppslutning i lokalmiljøet. Vi mener å ha litt høyere verdi på premiene nå og det er det viktig å videreføre.
Åresalget gikk supert. Det ble gjennomført 4 runder med ca 55 gevinster pr runde. I hver runde ble det solgt 456 årer
(utsolgt hver runde). Det er stor pågang på åresalget og hadde vi hatt flere årer, hadde vi sikkert solgt mer også. Det
kommer inn ca 18 000kr på åresalget.
I tillegg til basarbok og åresalg har vi inntekt på salg av mat og drikke på dette arrangementet. Foresatte fra de ulike
lagene leverer kaker til salg. I år kom det inn 24 kaker/fat.
Under basaren/junioravslutningen er det også foresatte som hjelper til sammen med basarkomiteen.
Basaren er en av aktivitetene klubben får inn mest penger på, og resultatet for 2019 ble nok noe lavere enn i 2018.
Ettersom basarkomiteen ikke har tilgang på vippsinntektene, har ikke vi full oversikt over det endelige resultatet,
men det ligger også i 2019 på over 100 000 kroner.
Jorun Kronborg. Gry-Anita Føll Øksenvåg, Sonja Lønøy Bjørshol, Silje Røsand og Agnes Kvalø Veiset, Basarkomiteen
2019.

10. Annet:

•

AKademiet ble ikke gjennomført i 2019 og er ikke planlagt i 2020. Årsak til dette er manglende ressurser i
form av trenere og leksehjelpere som har anledning til å ta slike oppgaver på dagtid.
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Gjennom sesongen 2019 hadde vi rekruttdommer Anna Vebenstad som dømte ca 11 kretskamper (herav 4
seniorkamper) og kretsdommer Harald Vebenstad som dømte ca 65 kretskamper (stort sett G19, 6 div og 5 div AD).
Harald er dommerkontakt og deltar på en del møter i regi av fotballkretsen ut over de 4 – 6 faglige oppdateringer.
Alle kretsdommere må ta årlig teoritest og fysisk test.
Vi gjennomførte et klubbdommerkurs før seriestart 2019 med godt oppmøte og fint engasjement fra ungdommene.
Ledere og klubbdommere bruker en Facebookside til å skaffe dommere til kamper.
Våre klubbdommere er også spillere som spiller på mange lag gjennom en hektisk sesong. Dette medfører noen
utfordringer fra tid til annen.
Klubben og spillerne våre trenger helt klart flere voksne klubbdommere og rekruttdommere.
Under Atlanterhavscupen 2020 fikk vi muntlig OK fra 3 aktive og voksne spillere om å dømme litt igjen som
rekruttdommere. Det er svært mange i kretsen vår som helt fint kombinerer dommeroppdrag med spiller og eller
lederkarriere.
Andres Diaz Fonseca er vår nyeste kretsdommer. Han er fra Spania og jobber som sjømann. Han har
tidligere dømt på 3. høyeste nivå i Spania og har tidligere dømt for Varegg i Bergen.
Vi håper at vi får noen nye rekruttdommere i alle aldre og at vi fortsatt dekker klubbens behov for
klubbdommere gjennom de årlige klubbdommerkursene.
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Sak 5b: Senioravdelingen IL Averøykameratene
Årsberetning damelaget 2019
Spillerstall: Det har vært en stabil kjerne på 11-12 personer, som har vært med fast gjennom hele sesongen. Vi
opplevde at 3-4 faste spillere fra 2018 sesongen sluttet/naturlig pause grunnet graviditet, før sesongen 2019, så vi
var litt spent på oppslutningen. På slutten av høstsesongen opplevde vi ulike grunner til at spillere ikke kunne stille
på kamp. Men dette skyldes ikke mangel på engasjement, men sesongen ble i utgangspunktet altfor lang. Siste
kampen ble spilt i midten av oktober. Her ble vi hjulpet av tidligere spillere, som stilte velvillig opp. Dette er
selvfølgelig ikke optimalt og ønskelig, men slik ble det.
Treninger: Vi har hatt to til tre treninger per uke før sesongen startet opp. Under sesongen har vi i perioder fått til en
trening, noen ganger to treninger utover kamper. Før høsten og skolestart har oppmøtet stort sett vært godt, og vi
opplevde heller ikke å miste noen av betydning pga av skolestart. Trent stort sett på KGB, men også på gressbanen
så lenge den kunne brukes og Bruhagen Idrettshall i vinterhalvåret. Vi har brukt Bruhagen Stadion som vår
hjemmebane gjennom sesongen 2019
Cuper:

Februar – Atlanterhavscup.

Serie:

Spilte 7’er i 3 div og endte på 3 plass etter at både seriespillet og sluttspillet var ferdig. Med uavgjort,
istedenfor tap, i siste bortekamp mot Tingvoll hadde vi berget 2 plassen.

Feedback:
•

•

•

•

Damelaget har i 2019 hatt sin første sesong i kvinner 7’er, der vi har fått føle oss frem både med hensyn til
egne egenskaper og evner, men også blitt kjent med de andre klubbene og lagene både på godt og vondt.
Damene, eller også kalt jentene, er en variert gjeng med ett aldersspenn fra 17 til 43 år og mange ulike
bakgrunner, men med en felles visjon om å skape ett positivt fotballmiljø rundt kvinner i alle aldre. Vi skal ha
plass til alle, det skal være lavterskel og det skal være frivillig om du ønsker å være med å spille kamper eller
om du bare ønsker å være med på trening.
Til høsten og skolestart flyttet det mindre enn vi først hadde anslått av den faste troppen. Dette gjorde at vi
har hatt en stabil kjerne av damer hele sesongen. Vi hadde utfordringer med å stille lag til de siste kampene.
Vi hadde 14 kamper totalt, først møtte vi alle lag en gang, før topp fire spilte dobbel serie. Vi har gitt kretsen
beskjed om at vi heller ønsker å spille dobbel serie, der vi alle møtes borte og hjemme, og der vi har langt
flere kamper på våren, og mindre ferie på sommeren, slik at vi unngår å spille lenge utover høsten. Dette til
etterretning når vi i 2020 også går for å melde på lag i 7er serie.
Har gjennomført 2 spillermøter og noen sosiale sammenkomster gjennom året i klubbhuset og hjemme hos
Lena. Både sesongstart med pizza og pils, felles kveldsmat, før-kampen måltid og etter trening med visning
av tv-kampen. Damene var også sterkt representert på årsmøtet.
Alt i alt en fin sesong med mye lærdom vi tar med oss til 2020. Veldig fornøyd med å ha fått på plass ett
trener team rundt laget. Vi har tro på at vi skal klare å stille ett sterkt og positivt lag til 7er serien 2020.

Robert, Nils Arne, Lena og Anne
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Årsmelding AK-senior herrer sesongen 2019 (A- og B-lag)
Undertegnede synes det er svært beklagelig at utfallet av årets sesong ble en degradering til 5. divisjon. Det er
selvsagt udyktighet på flere områder som gjør at dette skjer, samtidig som resultater «rundt» oss i avgjørende
kamper også gikk imot oss. Uansett – tabellen lyver ikke.
Senior herrer har i år bestått av ei treningsgruppe. En slik organisering har både positive og negative aspekter. AK er
en breddeklubb, der alle må/bør tas vare på, samtidig som man selvsagt uansett nivå, må ha fokus på det sportslige.
Positive aspekter
a) organisatorisk:
- tilbud om 4 økter gjennom vintersesong (3 obl. + 1 frivillig)
- tilgang til Nordvesthallen (1 x pr. uke) + (Kårvåghallen 1 x pr. uke)
- en stor takk til Vidar Vassgård som gjorde en formidabel innsats mtp. avvikling av økter da hovedtrener ble
sykemeldt noen mnd. vinteren
- det har vært ro og stabilitet, og samarbeidet i støtteapparatet har fungert godt
(Conrad Gjendem, Kjetil Sundsøy, Vidar Vassgård, Malvin Husby)
- Stor treningsgruppe som også har omfavnet jr.spillere. Dette tilsier bl.a. et vidt spenn i ferdigheter. Ledertypene i
laget og senior generelt, har tatt imot de yngste på en veldig god måte (tålmodig).
-avvikling av kamper (A-lag) hjemme og borte har fungert godt.
-ingen i støtteapparat har hatt spesifikt ansvar for kampledelse B-lag, men mange har bidratt positivt og herav tatt
ansvar.
-garderobekultur (før og etter trening) – har ingen referanser fra forrige sesong, men blitt bedre i år? En god del
spillere har møtt tidlig og sittet igjen i gard. etter m/kaffe etc. ☺
b) Sportslig:
-godt oppmøte jevnt over gjennom hele sesongen
-mange unge har fått mye spilletid
-selv med mye motgang og lite poenghøsting, har gruppa vært tålmodig og positiv i øktene
-øktene har båret preg av øvelser omkring basisferdigheter, pasningsspill, oppspillsvarianter (rollegjenkjenning) og
spill – med det mål om å greie å holde ballen i laget i flere trekk.
-har vært på høyde med mange lag (også topplagene) spillemessig
-gjorde et forsøk på å oppnå bedre resultat i kamper ved å hente inn eldre og rutinerte spillere i siste halvdel av
høstsesongen
Utfordrende aspekter:
-muligens for stort spenn i ferdigheter blant spillerne (omfavner jr. og sr.) – noe som kan hemme effektiviteten i
øvelser og spill.
-har vært for svake foran egne bokser (effektivitet off. og markering def.)
-ulike kombinasjoner av lagdeler fra kamp til kamp avhengig av tilgjengelige spillere.
-for naivt og for mange personlige feil i starten av mange kamper – noe som har gjort at laget ofte har måttet «jage»
utligning/scoringer.
-spillerlogistikk A- og B-lag har tatt mye tid. Til tider vanskelig å få spillere med lite spilletid på A-laget med på Bkamper – spesielt til bortekamper. Dette gjelder spesielt på slutten av sesongen.
-dårlige treningsforhold på KGB-Bruhagen i vinterhalvåret
Det ble avholdt et evalueringsmøte etter sesong, der trenere, lagledere og representanter fra spillergruppa og
sportslig utvalg var til stede.
Ekkilsøy, mars 2020
Malvin Husby
Trener AK-senior 2019
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Sak 5c: Junioravdelingen IL Averøykameratene
Junioravdelingen IL Averøykameratene
Det har vært stor aktivitet i junioravdelingen i 2019 med lag for både jenter og gutter i alderen 6 til 16 år, som har
trent, spilt seriekamper og vært med på cuper. Samarbeidsavtalen gjennom Averøy Fotball for lag i
ungdomsfotballen, 13-16 år, har videreførts i 2019. Det har vært 4 samarbeidslag gjennom Averøy Fotball i 2019:
J15, G13, G14 og G16, og samarbeidet har fungert bra og vil videreføres i sesongen 2020.
AK arrangerte sammen med KBK en fotballskole på Bruhagen stadion 3. september, der barn i alderen 6-12 år fra AK,
KHF og Gry deltok. Det var over 120 barn som deltok på fotballskolen, og de spilte fotball og hadde det artig under
ledning av flere spillere fra A-laget til KBK sammen med trenere fra AK.
I 2019 startet de yngste, født 2014, med treninger allerede i løpet av høsten. Det er veldig kjekt å se at det er mange
ivrige barn som har lyst å spille fotball, 19 stk., og at det er flere foresatte som har lyst å være med å bidra rundt
laget.
Jente- og guttelag i barnefotballen
I AK og i flere andre klubber i nærområdet har det vært tradisjon med kombinerte jente- og guttelag når barna
begynner å spille fotball ved 6 års alder. Kombinerte jente- og guttelag har i stort sett fungert bra det første og delvis
det andre og tredje året. Barna har det artig sammen og de opplever mestring på sitt nivå og i tillegg er det meget
god sosial læring i det å spille sammen som jenter og gutter. Men vi har sett at det er noen jenter som velger å slutte
med fotball etter relativt kort tid, siden noen opplever det som litt for tøft når de spiller sammen med guttene.
Derfor er det startet opp et rent jentelag for jenter som er født 2011-12, og det har vært en suksess både fordi de
har det kjekt på trening og kamp, men også fordi det er flere nye jenter som har startet å spille fotball.
Når det gjelder det å ivareta jentene som har kommet langt i ferdighetsutviklingen, og som synes det er kjekt å trene
sammen med gutter, vil trenerne gjøre en kontinuerlig vurdering av muligheten for hospitering over til guttelaget.
Målsettingen for AK er å finne gode løsninger der vi kan gi et bra tilbud til alle og der barna får mulighet å oppleve
mestring og utfordringer på sitt ferdighetsnivå.
Trener- og dommerutvikling
Det er flere av trenerne i junioravdelingen som i løpet av høsten og vinteren har gjennomført grasrottrenerkurset i
regi av Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. Kurset er lagt opp med et variert program som inkluderte både teori og
praksis.
For en fotballklubb som AK er godt utdannede trenere og lagledere en av nøklene til suksess for god utvikling av
spillere både på og utenfor banen.
Klubbens dommeransvarlige, Harald Vebenstad, har gjort en god jobb med å motivere ungdommer fra klubben,
både jenter og gutter, til å stille som dommere i barnefotballen. Det ble arrangert klubbdommerkurs i 2019, og det
er noen av de som deltok på kurset som har dømt flere kamper i barnefotballen gjennom sesongen. Det planlegges
for et nytt klubbdommerkurs i løpet av våren 2020, der vi også ønsker å få med oss foresatte som har lyst til å være
med å bidra som dommere i barnefotballen.
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Bane og utstyr
Lagene i junioravdelingen har i hovedsak brukt kunstgressbanen på Bruhagen for trening og kamper i løpet av
sesongen. Bruhagen stadion ble brukt for i hovedsak trening av noen lag, men siden det var begrenset med
treningstid for lag fra junioravdelingen i kjernetiden mellom kl 17-20 og på grunn av været ble ikke gressbanen brukt
så mye som ønsket.
Det er kjøpt inn to 5er mål som har vært brukt på gressbanen og som har gjort det mulig å trene på gressbanen også
for de minste.
Behovet av å få på plass en hall for trening og kamp for lagene i junioravdelingen i AK er stort. Det er begrenset med
tid tilgjengelig i Idrettshallen på Bruhagen og i den nye hallen på Kårvåg samtidig som været i vintersesongen gjør
det vanskelig å planlegge og legge til rette for gode treninger utendørs. I tillegg viser erfaringen fra Dahle og Kårvåg,
der nye haller har blitt bygget i det siste, at det fører til mer spontan fotballaktivitet, hvilket AK som klubb ønsker
mere av.
Spillerutvikling
For en klubb som AK, der det er begrenset med spillere i hver årsklasse, vil det være en utfordring å få til en aktivitet
der alle opplever mestring på sitt nivå. Derfor er det viktig å sette dette med hospitering i system, der de spillerne
som har kommet lengst i ferdighetsutvikling får mulighet å trene og spille kamper med de som er ett eller to år eldre.
I 2019 har det vært hospitering mellom lag på både jente- og guttesiden i årsklassene G09-G16. I forbindelse med
hospitering av spillere mellom lag er det viktig at trenerne har en tett dialog med spillere og foresatte. Vi mener at
dette i stort sett har fungert bra men ønsker at det knyttes enda tettere bånd mellom trenerne i klubben for å
forenkle blant annet dette med hospitering. Det har derfor blitt gjennomført trenerforum i løpet av året med gode
tilbakemeldinger fra de som var med.
Det er flere spillere fra AK som har vært med på NEAS-akademiet til KBK i løpet av sesongen. AK har også hatt
spillere med på sonelag og kretslag både på jente- og guttesiden. Det har vært viktig for AK å ha en god dialog med
KBK for å sikre at totalbelastningen på de aktuelle spillerne har vært på et fornuftig nivå.
Sesongen 2019 har vært lærerikt og vi ser frem til et spennende 2020 sammen med alle engasjerte og positive
trenere og lagledere i klubben.

Sebastian Videhult
Juniorleder 2019
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G/J5 født 2014
Trenere: Marius Hansen, Emil Folland og Antonio Mendes
Lagledere: Kirsti Junge Hansen
Antall spillere: 19
Treninger: 1 trening hver uke på 1 time.
Cuper: Ikke vært på cup med de enda, men skal melde oss på åpningscupen på Nordlandet 17-19 April.
Seriespill/miniturneringer: Vi har ikke deltatt på noe enda.
Fokus i trening og kamp: Bli venn med ball, og lære seg det grunnleggende.
Feedback:
• Vært veldig kjekt der man ser at ungene utvikler seg og har det kjekt..
Hilsen Marius, Emil, Antonio og Kirsti
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G/J6 født 2013
Trenere: Jan Erik Hoset og Vegard Ohrvik
Lagledere: Håkon Dretvik
Antall spillere: 15
Treninger: 1 trening pr uke. Samfunnshall og Gressbanen under sommeren
Cuper: Eat-move-sleep i Kr. Sund Mars 2019, Averøycupen Oktober 2019.
Seriespill/miniturneringer: Ble kun en miniturnering. Den ble avholdt i Freihallen
Fokus i trening og kamp: Sjef over ballen og fair play og konsentrasjonsøving har vært hovedfokus.
Feedback:
• Bra oppmøte på trening gjennom hele året. Fin gruppe. Fokus på at alle skal trives og at fotball skal
være gøy.
Hilsen Jan Erik, Vegard, Håkon
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J8 født 2011-12
Trenere: Stian Leithe, Marius Junge Hansen, Bent Røsand
Lagledere: Stian Leithe, Kirsti Junge Hansen
Antall spillere: 15
Treninger: Trener 1 gang i uka, 1 time hver trening
Cuper:
Vi har vært med på Dahlecup og Frei cup.
Seriespill/miniturneringer: Vi har vært med på miniturneringer på helg. Det har fungert bra og jente har
kost seg.
Fokus på trening og i kamp: Bli venn med ballen, og ha mest mulig kontakt med ball på hver enkelt.
Feedback:
• Vært et kjekt år der man ser jentene utvikler seg og har det kjekt.
• Grasrottrenerkurs var bra.
Hilsen Kirsti, Marius, Stian og Bent
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G9 født 2010
Trenere: Knut Evert Øksenvåg, Vidar Smeby
Lagledere: Lise Brandstad Øksenvåg og Ingve Helset
Antall spillere: 16
Treninger: G8 har trent 3 ganger per uke.
Cuper:
● Kompiscup i Molde
● Åpningscup Nordlandet
● KFK-cup
● Freihallen Cup
Seriespill/miniturneringer: Ikke seriespill. Vi arrangerte en miniturnering i starten av sesongen, men
ingenting etter det
Fokus på trening og i kamp: Samspill og kameratskap
Erfaring, feedback: En god gruppe som har en fin utvikling. Påmeldt 1 lag til sjuerspill i 2020

Hilsen Knut Evert, Vidar, Lise og Ingve
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G10, født 2009
Trenere: Kurt Sivertsen, Espen Sjøli og Julia Ramstad
Lagledere: Ragnhild Lystad
Antall spillere: 12
Treninger: To treninger per uke
Cuper: Guttene har deltatt på Eat, move and sleep, KFK cup, Averøycupen, Dahlecup
Seriespill/Miniturneringer: Har spilt seriekamper mot CFK, Valsøyfjord/Halsa, Frei, Surnadal, Tingvoll.
Fokus i trening og kamp: Gode holdninger, fairplay, posisjoner på banen, å spille sammen som ett lag
Feedback, erfaring:
Har også hatt noen treninger sammen med Kårvåg Havørn som har vært veldig positivt
Hilsen Kurt, Espen, Julia og Ragnhild
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J9-10, født 2009-2010
Trenere: Thomas Raake, Silje Sæther, Lars Øksenvåg, Roar Berge, Ingrid Bævre Solli
Lagledere: Beate Naalsund og Thomas Raake
Antall spillere: 14 jenter

Treninger: Vi har hatt to treninger per uke gjennom sesongen.
Cuper:
● Mars – Eat Move Sleep cup I Kristiansund.
Seriespill/Miniturneringer: J2009 spilte seriespill i 7er serie. J2010 spilte miniturneringer 5er. 2010
modellenne var også med og spilte i årsklassen over.
Fokus på trening og i kamp: Holde ballen i spill, pasninger og mottak i medløp, sjef over ballen. Stort fokus
på egenteknikk og få spillerne til å øve hjemme, som de også har vært flink til.
Feedback, erfaring:
Har hatt stor utvikling på alle vha egenteknikk der trener har sjekket hvor flinke hver enkelt spiller har blitt
siden sist trening. Ferdighetene måles opp imot individets nivå og ikke gruppa. Alle kan bli bedre målt opp
imot seg selv..

Hilsen Lars, Roar, Silje, Ingrid og Thomas
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G11 født 2008
Trenere: Sebastian Videhult og Nils Arne Øksenvåg
Lagleder/Trener: Britt Vassgård
Antall spillere: 11 gutter
Treninger: Vi har trent to ganger per uke under sesongen og det har vært gjennomgående godt oppmøte
på trening. Under den senere delen av våren, sommeren og tidlig på høsten når været har vært brukbart
har vi også trent en del på Bruhagen stadion.
Cuper:
● Februar – Atlanterhavscup.
● Juni – Romsdals Cup.
● August - Solstrand Rival Cup. Bra cup med fine gressbaner.
● Oktober – Averøycupen. Få påmeldte lag i vår klasse, men vi fikk spilt noen kamper allikevel.
Seriespill: Vi har spilt kamper mot Dahle, CFK, KFK, Frei og Smøla.
Fokus på trening og i kamp: Fair play og grunnleggende fotballferdigheter (teknikk, pasning og spill)
Feedback: Positiv og herlig gjeng. Mye energi! Guttene har vist stor fremgang på banen. Flere spillere fra
G10 har vært med på kamper med oss gjennom sesongen da vi har hatt lite folk tilgjengelige til kamp. Det
har fungert veldig bra og guttene fungerer godt sammen.
I løpet av høsten har vi startet med treninger sammen med KHF og det har vært veldig positivt.
Vi som jobber rundt laget synes at det hadde vært enklere hvis AK sammen med kommunen kan finne en
bra løsning for lagring av ustryr (baller, kjegler og vester) ved KGB/hallen.
Vi ser frem til fortsettelsen.
Britt, Nils Arne og Sebastian

17

G12 født 2007
Trenere: Frode Ressem og Espen Sjølie fra AK, og Daniel Mork, Paul Helseth, David Mård og Harald Folland
fra KHF
Lagleder/Trener: Dagny Aandahl (AK) og Lillian Karlsen (KHF)
Antall spillere: 22 gutter
Treninger: Vi har hatt tre treninger i uka. To treninger i hallen på Kårvåg og en på KGB Bruhagen. Det har
vært svært godt oppmøte på treningene. Gruppen har hatt seks trenere, hvor man har fordelt
ansvarsområder.
Cuper:
Vi har vært på følgende cuper:
● Eide Cup
● Åpningscup,
● Romsdals cup,
● Hessa cup
● Averøy cup
Seriespill: Vi har vært påmeldt to 9'er lag. Begge lagene spilte i serien på Nordmøre. Vi hadde et mål om at
begge lagene skulle være jevngode.
Fokus på treningene og feedback:
Dette var den første sesongen vi var samlet alle lagene på Averøya, som skråstreklag. Trenerteamet brukte
mye tid på å få guttene til å bli ett lag. Vi startet året med grunnferdigheter som mottak og pasninger. Ut
over sesongen har spillerne lært sentrale elementer de forskjellige posisjonene på banen. Gjennom hele
perioden var det jobbet med ballferdigheter, og guttene ble også introdusert for enkel taktikk.
Erfaring, feedback:
Når det er seks trenere, er det særs viktig å avklare roller og forventninger gjennom hele sesongen.
Kommunikasjon mellom trenerne er viktig.

Mvh
G12
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J12 født 2007
Trenere: Are Hammervik Strand, Gunnar Ole Sandvik og Lars Øksenvåg
Lagleder/Trener: Siv G Mork
Antall spillere: 14 spillere
Treninger: Vi trener på KGB på tirsdager, Kårvåghallen på torsdag og Averøyhallen på søndager.
Cuper:
-

Atlanterhavscup
Eat Move Sleep Cup
Hessacup
Averøy Cup
Dahlecup

Seriespill: Vi har spilt I seriespill mot KFK, Dahle, Frei, Molde, Batnfjord, Eidsvåg og Elnesvågen.
Fokus på trening og i kamp:
På treningsfeltet har vi fortsatt fokus på basisferdigheter. Ut over dette har vi denne sesongen brukt en del
tid på å øve inn spillformasjoner, fremme samhandling og øke spillforståelse hos jentene. Jentene har
kommet et godt stykke videre som lag denne sesongen og innsatsen både på trening og kamp har vært
upåklagelig.

Vi ser fram til en ny sesong
Are, Gunnar Ole, Lars og Siv
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G13 født 2006, Averøy Fotball
Trenere: Thomas Sørvik
Lagleder/Trener: Silje Røsand
Antall spillere: 18, per dd. Flere kom til på tampen av sesongen, i januar 2020 startet det to gutter til.
Treninger: Tre treninger i uken, noe mindre under avvikling av seriekamper
Cuper:
● Vi har deltatt på flere turneringer, Atlanterhavscup, Slatlem cup, Orkanger cup og Dahle cup.
Seriespill: I serien stilte vi med et 9er lag og kampene ble avholdt på Mork og Bruhagen stadion.
Fokus: Fotballferdigheter og fotballforståelse
Feedback: Vi har hatt fokus på det sosiale og vi har hatt flere sosiale sammenkomster.
Alt fra Ishockey og ski på Mork, Pizzakvelder, leid svømmehallen på Bruhagen, arrangert internturnering
for G12, G13 og G12 i Averøyhallen.
Vi hadde også en felles middag for foreldre på laget hjemme hos Jorun og Åge Kronborg i Sveggen.
Vi har også vært aktive på dugnadsfronten for å samle inn penger til Storsjøcup i 2020.
Dugnader som plukking av søppel i fjæra, varetelling på Bae bua, solgt tennbriketter, flaskeinnsamling og
hadde kiosken på Mork stadion under 7Fjell.
Hilsen Silje og Thomas
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G14 født 2005, Averøy Fotball
Trenere: Håkon Dretvik, Oddmund Gustad og Sebastian Videhult
Lagleder/Trener: Edvard Larsen
Antall spillere: 16 spillere
Treninger: Vi trente 3 ganger per uke før sesongen startet og deretter 2 dager per uke gjennom sesongen.
Cuper:
● Atlanterhavscup. Vi hadde to lag på med i cupen, der det ene laget kom til finalen, men der det ble tap
mot Rival.
● Åpningscup Nordlandet. Her hadde vi et 11er lag, det laget gikk hele veien og dro hjem gjennom
tunnelen med bøtta.
● Romsdalscup. Laget kom til finalen, men det ble 2.plass etter tap mot Batnfjord/Hjelset-Kleive i finalen.
● Norway Cup – Siste uken i juli reiste vi til Oslo der vi deltok på Norway cup. Der ble det gruppeseier og
direkte kvalifisert til 32 dels-finalen. Den kampen ble spilt på tv2 banen og sendte live på Tv2sport1.
Der ble det et, i subjektive øyne, ufortjent tap mot Marikollen.
● Dahle Cup – vi stilte med 3 jevne lag.
● Aukra Cup – Vi stilte med to lag på der vi også tok en 2.plass etter å ha tapt mot arrangøren Gossen i
finalen.
● KM Futsal – vi ble nummer to i gruppen og kun målforskjell skilte oss fra en semifinale.
Seriespill: I serien hadde vi et 11er lag og der endte vi på 5 plass av åtte lag.
Feedback, erfaring: En flott sesong der vi har fått bygd samhold, glede, mestring og lag på og utenfor
banen. Det har vært en knallbra gjeng som vi har overnattet med i Oslo og på Aukra uten noe som helst tull
og tøys. I desember hentet KBK to av våre spillere, og det er mye pga at de to guttene har lagt ned en
innsats på egenhånd, men også på grunn av medspillere som har gitt de matching på trening og trenere
som har gitt de tillit og utfordringer.
Vi hadde mange skader i vårsesongen, dette vil jeg si kan relateres til at vi kun trente på Bruhagen KGB på
vinteren og våren. Når Bruhagen stadion ble klar begynte vi å trene der, samt at vi også trente på
gressbanen på Mork og på Folland. Utover høsten hadde vi ingen skader knyttet opp mot belastning.
Hilsen
Håkon
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G16 født 2003-2004, Averøy Fotball
Trenere: Dan Kronborg, Endre Aglen
Lagleder/Trener: Sonja Lønøy Bjørshol, Siv Iren Andersson
Antall spillere: 25 spillere hvorav 11 medlem i AK
Treninger: Vi har hatt to til tre treninger per uke før og etter seriesesongen. Totalt 59 treninger, hvorav tre
har deltatt på 52 av de. I snitt 60% oppmøte på trening, noe som er litt for lavt. Skyldes i stor del høstsesong
hvor en del spillere forsvant grunnet skole etc., men har også hatt en del hospitanter mer eller mindre fast
på A-lag. Trent på KGB Bruhagen, AK-banen og i Kårvåghallen.
Cuper:
•
•
•
•
•

Januar – Slatlem cup (3 lag)
April – Åpningscup Nordlandet (1 lag)
Oktober – Dahle cup. (2 lag)
November- Aukra cup
November – KM Futsal

Seriespill: 11’er lag (2.divisjons spill), 7’er lag. Totalt gjennomført 26 seriekamper, samt en rekke med
treningskamper.
Feedback:
•
•
•

OK treningsoppmøte på våren, litt dårligere på høsten. Resultatmessig har det vært OK, med 3.plass i 2.div og
4.plass i 7’er serien. Spillemessig klar fremgang på høsten, hvor vi blant annet spiller jevnt med de 2 lagene
over oss på tabell i 11’er serien.
Har også gjennomført ett spillermøte i januar 2018 og ulike sosiale arrangement.
4 spillere har trent sammen med a-laget i løpet av året, tre av de stort sett fast.

Dan
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6. Behandle regnskap i revidert forstand

I.L. Averøykameratene

Regnskap 2019
INNTEKTER
KOSTNADER
RESULTAT 2019

1 871 897
1 837 380
34 517

INNTEKTER
Medlemskontingenter
Sponsorer
Skilt- og arenareklame
Atlanterhavscupen
Basar
Grasrotandel
MVA-kompensasjon
LAM Midler
Akademiet
Seriekamper(kiosk,inngang,loddsalg)
Klubb tilhørighet MFK
SB Møre cup/Norgeshuscup/loddsalg
Dugnadsvirksomhet
Kommunale tilskudd
Averøy fotball SU
Utleie Bådalen stadion
Annen inntekt
SUM INNTEKTER

Regnskap 2019
377129
410 509
95000
157549
146253
169098
129285
135554
6285
77625
17578
0
0
41248
0
0
108784
1871897
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KOSTNADER
A-kort trenere cuper
Påmeldingsavgift cuper
Admin.kostnader inkl kjøregodtgjørelse
Årsavgifter NFF
Dommerkostnader
Egne dommere (kurs og utstyr)
Utgifter Atlanterhavscupen
Utgifter AKademidet
Utgifter Norgeshuscup
Mat og kioskvarer
Utgifter basar
Treningsleir/spillerutvikling
Bane- og halleie Averøy kommune
Bane- og halleie andre
Draktkjøp / klær
Treningsmateriell
Spillerutvikling, overganger
Trenerutvikling/fotballskole
Samarbeidsutvalg Averøy Fotball
Medisinsk utstyr
Lønn daglig leder
Avskrivninger
Kommunale avgifter
Lys/varme/vann
Inventar og utstyr klubbhus
Vedlikehold Klubbhus
Vedlikehold og utbedring bane
Regnskapshonorar
Kontorrekvisita
Møter/kurs/oppdateringer
Internett klubbhus, årsavgift postboks
Drivstoff, årsavgift og vedlikehold buss
Godtgjørelse trenere senior damer
Godtgjørelse trenere/lagledere senior menn og G19 (inkl kjøring)
Tunell og fergekort buss
Forsikringer bygninger og buss
Årsfest for alle tillitsvalgte/frivillige, velferdstiltak
Bank- og kortgebyr
Andre kostnader
Rentekostander og avdrag lån
SUM KOSTNADER
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Regnskap 2019
19700
86550
4676
121150
139588
0
55393
0
0
28695
6327
0
188805
0
103660
43889
10400
0
71974
7418
216633
20000
17804
39341
0
16233
100360
43007
6252
5620
7253
113410
0
187177
52472
23150
41500
5215
41248
12 480
1837380
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Sak 7 – Behandle forslag og saker
Sak1.
Signeringsrett: pr dato er hele styret forpliktet til å signere når klubben inngår avtaler av mange slag. Dette er
tungvint og tidkrevende. De fleste lag og organisasjoner praktiserer å gi signeringsrett til to styremedlemmer eller til
styreleder og daglig leder der det er ansatt daglig leder. Styret i IL Averøykameratene synes det er fornuftig å
forenkle dette slik at signering-retten tilfaller styreleder og Daglig leder. Eksempler der begrepet signeringsrett
inntreffer: Ved signering av låneopptak, ved kjøp og salg av eiendommer, ved kontraktinngåelse av større leveranser,
ved opprettelse av konti/bankbytte osv. Signeringsretten må overholdes selv om alle saker det signeres for allerede
er vedtatt på årsmøte.
Forslag til vedtak: IL Averøykameratene gir signatur rett til styreleder og daglig leder. Begge må signere i felleskap for
at signatur er gyldig.

Sak 2.
Sondering av fordeler og ulemper ved en sammenslåing av fotballklubbene på Averøya:
I mange sammenhenger har sammenslåing av Averøyas tre fotballklubber vært diskutert. Averøyas infrastruktur
innafor veier og skoler har endret seg mye de siste tiårene og gjør en slik sammenslåing mere aktuell. Frivillig arbeid
og drift av klubber blir stadig mere ressurskrevende. Medlemmer krever kvalitet av det tilbudet som tilbys året
rundt, forbund og samfunn for øvrig stiller stadig flere og høyere krav til driften av klubber. I sum gir dette en stor
arbeidsmengde på organisasjonens tillitsvalgte. På bakgrunn av forannevnte ønsker styrene i de tre klubbene å
gjennomføre et forprosjekt som skal sondere og evaluere fordeler og ulemper en sammenslåing kan gi. I dette
arbeidet vil selvsagt det sportslige stå i fokus, men andre effekter som økonomi, anlegg, menneskelige ressurser i
administrasjon av klubben vil også belyses. Styret ønsker at årsmøtet gir sin tilslutning at en sondering
gjennomføres.
Forslag til vedtak: Årsmøte ønsker at det utføres en sondering av fordeler og ulemper ved en sammenslåing av
Averøyas tre fotballklubber. Styret får mandat til å sette sammen en gruppe AK-medlemmer som skal representere
AK i dette sonderingsarbeidet. Sonderingene skal gjennomføres innen 1 nov 2020. Resultatet av sonderingene
presenteres for ordinært eller ekstraordinært årsmøte i AK før videre beslutninger blir tatt.
NB: pga Coronaviruset og de begrensninger dette gir på møtevirksomhet vil tidsfristene angitt i vedtaket kunne bli
forsinket.
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Sak 8 – Fastsette medlemskontingent
Styret foreslår å øke medlemsavgiften/treningskontingent

Alderstrinn

Eksisterende satser
6 - 10 år
1500
11 – 12 år
1800
13 – 16 år
2700
G19 (Junior)
3200
Damer og Herrer Senior
3200
Støttemedlem
300
Seniormedlem*/familiemedlem**
100
*Seniormedlem = pensjonist

Forslag til nye satser
1700
2000
3000
3500
3500
300
100

**Familiemedlem = foreldre til aktive utøvere.
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Økning
200
200
300
300
300
0
0

Sak 9- Vedta budsjett 2020

I.L. Averøykameratene

Budsjett 2020
INNTEKTER
KOSTNADER
RESULTAT

2 304 000
2 272 500
31 500

INNTEKTER
Medlemskontingenter/treningsavgifter
Sponsorer
Skilt- og arenareklame
Atlanterhavscupen
Basar
Grasrotandel
MVA-kompensasjon
LAM Midler
Akademiet
Seriekamper (kiosk, inngang, loddsalg)
Klubb tilhørighet MFK
SB Møre cup/Norgeshuscup/loddsalg
Dugnadsvirksomhet
Kommunale tilskudd
Averøy fotball SU
Utleie Bådalen stadion
Annen inntekt
SUM INNTEKTER

Budsjett 2020
530 000
670 000
95 000
180 000
150 000
170 000
129 000
120 000
0
40 000
15 000
100 000
0
20 000
30 000
5 000
50 000
2 304 000
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KOSTNADER
A-kort trenere cuper
Påmeldingsavgift cuper
Admin.kostnader inkl kjøregodtgjørelse
Årsavgifter NFF
Dommerkostnader
Egne dommere (kurs og utstyr)
Utgifter Atlanterhavscupen
Utgifter AKademidet
Utgifter Norgeshuscup
Mat og kioskvarer
Utgifter basar
Treningsleir / spillerutvikling
Bane- og halleie Averøy kommune
Bane- og halleie andre
Draktkjøp/klær
Treningsmateriell
Spillerutvikling, overganger
Trenerutvikling/fotballskole
Samarbeidsutvalg Averøy Fotball
Medisinsk utstyr
Lønn daglig leder
Avskrivninger
Kommunale avgifter
Lys / varme/vann
Inventar og utstyr klubbhus
Vedlikehold Klubbhus
Vedlikehold og utbedring bane
Regnskapshonorar
Kontorrekvisita
Møter/kurs/oppdateringer
Internett klubbhus, årsavgift postboks
Drivstoff, årsavgift og vedlikehold buss
Godtgjørelse trenere senior damer
Godtgjørelse trenere/lagledere senior menn og G19 (inkl
kjøring)
Tunell og fergekort buss
Forsikringer bygninger og buss
Årsfest for alle tillitsvalgte/frivillige, velferdstiltak
Bank- og kortgebyr
Andre kostnader
Rentekostander og avdrag lån
SUM KOSTNADER
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Budsjett 2020
25 000
90 000
15 000
125 000
120 000
20 000
60 000
0
15 000
20 000
12 000
0
180 000
30 000
335 000
100 000
10 000
40 000
100 000
20 000
276 000
0
18 000
30 000
10 000
20 000
85 000
43 000
10 000
20 000
7 000
70 000
20 000
140 000
50 000
40 000
25 000
1 500
40 000
50 000
2 272 500

Sak 10 – Behandle organisasjonsplan
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Sak 11 – Valg
Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Averøykameratene.
Navn i uthevet skrift er innstilt til valg, de andre er ikke på valg i perioden.
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Anne Eriksen
Stian Leite
Lise Brandstad Øksenvåg
Beate Naalsund
Frank Hoset
Claudine Skaret

2 år
1 år
2 år
1 år
2 år
1 år

Varamedlem:
Varamedlem:

Hanne Nedal
Thomas Raake

2 år
2 år

Revisor:
Revisor:

Trond Bjørshol
Linda Nordahl Sandvik

1 år
2 år

Valgkomite
Leder:
Medlem:
Medlem:

Nils Arne Øksenvåg
Silje Røsand
Ragnhild Karlsen

1 år
2 år
1 år

Tilleggsfunksjoner:
Sportslig leder:

Kjetil Sundsøy

Sportslig utvalg:
• Kjetil Sundsøy
• Håkon Dretvik
• Hilmar Sørvik
• Thomas Raake
• Vidar Vassgård
• Kenneth Meyer
• Trond Løkken
• Hanne Nedal
• Harald Vebenstad
Hall-komité:
• Morten Ramsøy
• Nils Arne Øksenvåg
• Eskild Røsand
• Tommy Vebenstad

Sak 12 - Avslutte møtet.
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