Årsmelding 2015
for
Staal Jørpeland IL
som består av gruppene:
Fotball, Håndball, Friidrett og Handicap

Vår visjon:
«Vi skaper idrettsglede og begeistring!»

Våre verdier:
«Handlekraft, Engasjement, Respekt»

Vårt oppdrag:
Vi skal:
•
•
•
•

gi et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom,
gi barn og ungdom trygge rammer for utvikling av gode holdninger, sosiale ferdigheter og følelse av
mestring,
være den viktigste møteplassen på Jørpeland,
være den sportslige spydspissen i Ryfylke.
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Årsmelding Styre
Medlemsmasse
Aktive utøvere (kan være aktive i
flere grupper)
Fotball

Håndball
20 20 20
14 13 12

20
15

Friidrett
20 20
14 13

20
12

20
12

20
15

Sum
20 20
14 13

0

0

135

55

139

151

0

0

0

452

338

318

299

2

1

1

5

321

286

353

351

9

7

7

2

184

164

143

108

843

953

909

146

169

148

20
15

HC
20 20
14 13

2015

2014

2013

20
12

20
15

6 – 7 år

55

50

79

95

62

2

40

36

18

3

20

20

0

8 – 12 år

284

216

240

220

158

100

53

53

10

22

25

26

13 – 16 år

189

165

207

187

116

110

135

135

14

10

10

24

17 år og over

137

114

105

79

34

41

26

25

4

2

5

2

20
12

Aktive utøvere

Sum aktive
utøvere
Sum registrerte
lagledere
Påmeldte lag i
seriespill

665

545

631

85

95

107

48

48

581

370

253

254

249

46

37

60

72

11

8

8

7

109
2

47

39

50

35

4

8

10

10

3

4

2

3

139

29

32

32

(Aktive utøvere og lagledere kan være aktive i flere grupper.)

Totalt antall registrerte medlemmer (ihht idrettsregistrering i
medlemssystemet)
Aktive
2015
2014
2013
Kvinner 6-19 år
317
316
353
Kvinner over 19 år
32
31
33
Menn 6 - 19 år
430
407
408
Menn over 19 år

2012
330
31
410

85

74

62

51

Sum aktive

864

828

856

822

Støttemedlemmer

150

144

120

120

(Hvert medlem er talt en gang uavhengig av hvor mange grupper man er aktiv i. Nytt system for medlemsregistrering er implementert i 2013, som har
ført til økte kontingentinntekter sammenlignet med tidligere år.)
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Overordnede mål og strategier
De enkelte gruppene har avgitt sine årsmeldinger under.
Styret har videreført overordnede mål fra 2014:
- Antall medlemmer
Ihht medlemsregisteret (aktive utøvere talt 1 gang) har antall medlemmer økt med 4,35% fra 2014. Antall medlemmer har
økt betydelig i alderen 6-12 år som mye skyldes bedre kontroll og registrering i medlemssystemet.
- Redusere frafall
Vi ser dessverre at der er nedgang i alle gruppene menn og kvinner i alderen 13-19 og 20-25 fra 2014. Dette er noe vi må
ha ekstra fokus på i årene framover og avdekke hva som er årsaken til at medlemmer slutter i klubben.
- Talentutvikling
Klubben ”leverer” stadig unge talenter til andre klubber i regionen, både innenfor fotball, handball og friidrett.
Aldersbestemte lag hevder seg også i regionen. Flere lag i håndball og fotball er i øverste nivå og leverer gode resultater.
- Nivå på seniorlag
Alle 4 seniorlagene holder jevnt godt nivå og er uendret fra 2014:
Fotball herrer: 3.div
Fotball damer: 2.div
Håndball Herrer: 2.div
Håndball damer: 2.div

Det er styrets oppfatning at alle gruppene i klubben driver godt, og at det i all hovedsak drives tråd med klubbens visjon
om «å skape idrettsglede og begeistring», i overenstemmelse med våre verdier «handlekraft, engasjement, respekt», for
oppfylle klubbens «oppdrag» (se forsiden).
Arbeidet i gruppene og i styre, gir et styrets oppfatning et godt utgangspunkt for årene som kommer.
Styret vil like vel oppfordre flere medlemmer til å engasjere seg i styre og i ledelse i klubben, da vi trenger flere
for å få bedre fokus på de viktige fellesoppgavene i klubben!
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Trenerutvikling
Trenere (ofte foreldre) er og vil alltid være den viktigste resursen for å skape et godt tilbud i klubben på alle nivåer.
Tilstrekkelig med lagledere på treningene er avgjørende for å kunne gi et godt tilbud sammen med engasjerte trenere.
Styret mener at den valgte strategien med å satse på å utvikle og heve kompetansen på lagledere/trenere er den viktigste
nøkkelen for å holde frafallet nede i alle grupper.
Videre mener styret også vil være den viktigste faktoren med tanke på talentutvikling, og for å opprettholde klubben sin
status som den sportslige spydspissen i Ryfylke.
Styret er godt fornøyd med kvaliteten på lagledere og oppmenn, og er imponert over det engasjementet som legges ned
hver dag, år etter år.
Styret har gjort vedtak på at den enkelte gruppe anbefales å engasjere egen trenerutvikler istedenfor å ha en felles for
alle gruppene. Bakgrunn er at vi mener det er lettere å skape engasjement innenfor egen gruppe, og klubben har ikke råd
til å ha en trenerutvikler i full stilling.
Klubben ansatte Pål Fjelde på slutten av året i rollen som trenerutvikler for aldersbestemte lag i fotballen.

Bredde
Styret mener at klubben først og fremst legger til rette for at det alle medlem skal få et godt tilbud uavhengig av alder og
nivå. Vi gir etter styre sin mening et godt tilbud til både bredden og det som vil ekstra mye. Flere grupper har opplevd at vi
får nye aktive fra andre klubber i Ryfylke, spesielt i alderen over 15-16 år, som ønsker et tilbud. Styre mener dette er
veldig positiv.

Trygge rammer
Ved å satse enda mer på utvikling av dyktige trenere, ønsker klubben å gi trygge rammer for at barn og ungdom skal få
en god sosial- og sportslig utvikling i klubben. Videre har styre i 2013 jobbet med en organisasjonsplan og sportsplan som
skal være med å klargjøre hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.

Hovedfokus for styret 2015
Fokuset for styret i 2015 har hovedsakelig vært økonomi og drift av klubben. Vi ansatte Rune Harestad etter vedtak på
årsmøte om å ansette en klubbsekretær. Målet med denne stillingen er avlaste styret og gruppene med administrative
oppgaver, samt å ha fokus på arbeid med sponsorer og annet inntektsbringende arbeid for klubben. Styret er veldig
fornøyd med den jobben Rune har gjort, og han tar stadig flere roller og oppgaver ettersom han har blitt mer kjent med
drift av klubben.
Mye har vært gjort for å få etablert en sponsorgruppe for å jobbe med sponsorkontrakter for 2016. Dessverre har det vært
utfordrende å få medlemmer til gruppa, men etter god jobbing fra gruppelederne og sponsorleder fikk vi i siste halvdel en
godt fungerende gruppe. Den har bestått av:
-

Rune Harestad (overtatt etter Nils Tore Hølsbø) – sponsorleder og har med seg i ”ledergruppe”:
Holger Austvoll – Damer fotball
Colin Adams – HC gruppe leder
Børge Oanes – fotballgruppe

-

I tillegg har vi fått med andre som skal bistå med salg av sponsorpakker:
Eirik Larsen – fotball gruppa
Jan Moe – fotball gruppa
Magnar Melberg - håndballgruppa
Einar Omland - fotballgruppa
Anita Austigard - friidrett
Trond Sandvik – Fotball gruppa
Kjell Hansen - æresmedlem
Roald Tvedt – fotball leder
Ole Kristian Risa – styreleder
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Sponsorgruppa arrangerte på høsten en Boligmesse på Staaltun der våre sponsorer ble invitert til å ha stand. Dette ble
holdt på en fredag ettermiddag i forbindelse med seriekamp for fotball herrer. Oppmøte var veldig bra, og det er allerede
planlagt en utvidelse for 2016 der en flytter arrangementet til Strandahallen og kjører den hele helga ifbm ASAP Cup. VI
håper det vil gi klubben ekstra inntekter samtidig som det kan gi positiv respons til våre sponsorer og handelsstanden
generelt.
Gruppa har jobbet godt og fått inn 86% av budsjett for 2015.
Dugnadsarbeid har også vært et fokusområdet og er den største inntekts-”sekkeposten” på hele 1 755 161. Medlemmene
har vært aktive og respondert på tiltak. Dette har gitt klubben flere hundre tusen i ekstra inntekter hovedsakelig pga av
17.mai arrangement, Strandadagene og julelotteri. Styret takker medlemmene for dette engasjementet.
Styret har hatt 2 møter med kommunen. 1 møte var en presentasjon av ny flerbrukshall og det andre var en presentasjon
av Staal og idretten i Strand sin utfordring. Her møtte rådmann, oppveksleder, bygg&anleggsleder, kulturleder og
anleggsansvarlig i kommunen. Møte var positivt og resulterte i faste oppfølgingsmøter med anlegg ansvarlig 2 ganger i
året. I tillegg har hallgruppe og styreleder hatt 1 presentasjon for formannskap ang ny flerbrukshall og 1 møte med Høyre
der vi har vært invitert for å fortelle om våre utfordringer. Målet har vært å synliggjøre Staal sin innsats for lokalmiljø og
våre økonomiske og driftsmessige utfordringer med idrettsanlegget.
Generelt har styret jobbet aktivt med å effektivisere styrearbeidet og løfte blikket på strategisk styring og utvikling av
klubben. Dessverre har økonomi og enkeltsaker gjort dette noe utfordrende. Styret vil fortsette med dette arbeidet som et
av fokusområdet for 2016.

ØKONOMI
RESULTAT
Resultatet i 2015 viser et overskudd på kr 118 511, sammenlignet med et budsjettert overskudd i 2015 på kr 207 000, og
et overskudd i 2014 på kr 1 315 977.
INNTEKTER
Inntektene i 2015 er totalt kr 26 479 høyere enn budsjettert i 2015, og kr 186 796 høyere enn inntektene i 2014. Det er
spesielt dugnad og tilskudd som gjør at vi klarer å nå budsjett i 2015. Kontingentinntektene sammenlignet med 2014 er
også økt for å finansiere en klubbsekretær.
Resultatet er betydelig lavere og skyldes at kostnadene er normalisert etter noen vanskelige år, ansettelse av
klubbsekretær og at vi har måttet ta igjen noe av det vi har utsatt tidligere år, som drakter, mål og utstyr.
Kontingenten for ble økt for 2015 for å få ansatt en klubbsekretær til å avlaste styre. Klubbsekretæren startet i 100%
stilling høsten 2015, og styremedlemmene strålende fornøyde med effektene av denne ansettelsen. Styre forventer at
styremedlemmene og utvalgsledere vil få mer tid til å styre og øke kontinuiteten ved at de som tar ansvar sitter lenger i
posisjonene. Utover bedre informasjon og noen man kan kontakte, betyr ansettelsen ikke at medlemmenes generelle
dugnadsarbeid vil bli mindre, men at kontingenten forventes å kunne holdes lav fremover.
Budsjettert kontingentinntekt i 2016 er basert på at samme prinsipp videreføres også i 2016. Det vil si at det er en pris pr
årsklasse hvor den aktive får rabatt i form av å kunne være med på flere aktiviteter i klubben til samme pris.
Alle sponsorkontrakter var utgående pr 31.12.2014, og utfordrende tider gjorde at vi ikke kom helt i mål med
sponsorbudsjettet i 2015. Styret har gjennom sponsorgruppen i 2015 og hittil i 2016 jobbet hardt med å få reforhandlet
nye avtaler for perioden 2016-2018. Budsjettert sponsorinntekter er kr 905 000 i 2016 sammenlignet med oppnådd kr
859 000 i 2015.
Tilskudd og offentlig støtte er redusert som følge av lavere tilskudd fra Strand kommune og momskompensasjon fra
staten (note 1).
Dugnadsinntektene er økt fra 2014 og omtrent på budsjett. Økning fra 2014 skyldes hovedsakelig at Staal har tok på seg
å arrangert 17.mai i 2015, og styre har takket ja til 17.mai i 2016 også etter å ha blitt forespurt om dette.
Styret har ikke lyktes med å finne dugnadsansvarlige(e) som kan ta på seg dette ansvaret med å koordinere
dugnadsaktiviteter på overordnet nivå for klubben, og å sitte i styret. Styret oppfatter imidlertid at dugnadslysten rundt
lagene og i gruppene er upåklagelig, men at det også her faller mye på de samme personene.
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Styret ser på foreldrene spesielt, men også andre medlemmer, som den viktigste resursen vi har i klubben, og at klubben
har et stort potensiale hvis enda flere engasjerer seg arbeid for fellesskapet. Hvis vi lykkes med å få med flere vil
medlemmene også få bedre kvalitet og mer kontinuiteten i styre og administrasjon, ved at oppgaver blir bedre fordelt.

KOSTNADER
Varekostnadene knytter seg til hovedsakelig til kiosksalg og premier i forbindelse med arrangementer som 17.mai,
turneringer og idrettsskoler.
Ingen i styret eller de som sitter i ledelsen i gruppene har i 2015 mottatt noen form for godtgjørelse for dette arbeidet.
I 2015 er det i den enkelte gruppe utbetalt lønn og godtgjørelse til trenere på seniornivå. Styret og gruppene kan imidlertid
velge å betale lønn til trenere eller støtte trenere som ønsker å ta kurs, hvis styre eller gruppen finner dette formålstjenlig.
Utover lønn til trenere på seniornivå, skyldes økningen i 2015 at det ble ansett en klubbsekretær 100% høsten 2015.
Økningen i budsjett 2016 skyldes at det i tillegg til klubbsekretær, renholdspersonell og trenere, har ansatt Pål Fjelde
(Bryne FK) som trenerutvikler, som er i henhold til overordnet strategi for å drive godt barne og ungdomsarbeid i klubben.
Trenerutvikler dekkes innenfor fotballgruppas budsjett.
Andre driftskostnader var i 2014 på et kunstig lavt nivå som følge av de økonomiske utfordringene årene før, og førte til et
etterslep på innkjøp av utstyr. Dette etterslepet er stort sett tatt igjen i 2015, men har ført til en overskridelse av budsjettet.
BALANSE
Egenkapitalen er pr 31.12.2015 er positiv med kr 1 335 104, sammenlignet med en positiv egenkapital på kr 1 216 593 pr
31.12.2014. I budsjettet for 2016 er det lagt opp til et overskudd på kr 10 000.
Langsiktige gjeld kr 650 000, består av restlån tatt opp på grunn av økonomiske utfordringer tidligere år, og vil bli
tilbakebetalt i 2016.
Likviditeten på tidspunktet for avleggelse av regnskapet er tilfredsstillende, hovedsakelig takket være gode inntektstiltak
og kostnadskutt iverksatt i 2014 og god kontroll på driften i 2015. Det er nå enda bedre driv i sponsorgruppen, som er helt
avgjørende for økonomien til alle gruppene i klubben.
BUDSJETT 2016
Budsjetterte inntekter for 2016 er det som styret og gruppene mener er realistiske å oppnå i kommende år, basert på at
det er inntekter som vi har klart å oppnå tidligere år, hensyntatt forventede endringer i markedet og planer.
Budsjetterte kostander 2016 er basert på utgiftene i 2015, justert for antatte endringer og prioriteringer gjort av styre, samt
prioriteringer den enkelte gruppe har gjort basert på klubbens- og gruppenes mål.
Jørpeland, den 9.mars 2016
Colin Adams
Styremedlem handikap

Heidi Bowitz
Styremedlem håndball

Roald Tvedt
Styremedlem fotball

Ole Kristian Risa
Leder

Liv Åse Gaard
Styremedlem Staaltun

Hege L Sandvik
Styremedlem økonomi
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Svein Haugan
Styremedlem friidrett

ÅRSMELDING FOTBALL-GRUPPEN
Mål, resultat og evaluering:
Minimum som
skal begynne
hvert år

Frafall i
alderen over
8 år

Frafall i
alderen over
16 år

Antall spillere på
Team Rogaland /
Kretslag fra 13 år

Egne nye
spillere inn
i A-stall

Spillere fra Staal i
toppserien

Resultatmål for Alag

Jenter

25 stk

0%

0%

2 hvert år

3

1 fra 2014

Gutter

25 stk

0%

0%

2 hvert år

3

1 fra 2014

Øvre halvdel i 2.div
Rykke opp til 2.div
(senest 2017)

Jenter

22 stk (17)

Snitt ca 10%

Snitt ca 20%

3 (6)

3 (3)

Gutter

33 stk (32)

Snitt ca 10%

Snitt ca 20%

4 (4)

7 (1)

Mål 2015-2017

Oppnådd i 2015:
Birte Svines(Klepp),
Elin Norland (Røa)
Mathias
Bringaker(Viking FK),
Pål Fjelde(Bryne)

Målet ble ikke nådd
med 9.plass i 2.div.
Målet ble ikke nådd
med 9.plass i 3.div.

Evaluering:
Minimum antall barn som skal begynne hvert år: Målet ikkje nådd for jenter, men potensialet er der. Klubben har
gjennomført felles informasjonsmøter for alle gruppene i 2015 og 2016, hvor alle foreldrene til barn som skal begynne på
skolen på Jørpeland er invitert, for å gjøre klubbens tilbudet kjent for flere.
Frafall i snitt i alderen over 8 år: Målet er ikke nådd. Satser videre på trenerutvikling gjennom JWS Akademiet som ble
etablert 1.1.2013, for å gi et bedre tilbud gjennom utvikling og oppfølging av trenerne i klubben. Har ansatt Pål Fjelde
(Bryne FK og tidligere trener for G13 i Bryne) som trenerutvikler høsten 2015, som skal ha fokus på utvikling av trenere i
alderen 6-12 år (barnefotballen).
Frafall i snitt i alderen over 16 år: Målet er ikke nådd. Positivt på guttesiden med 1 juniorlag for gutter, i tillegg
rekrutteringslag bestående av juniorer, samt A- og C-lag (og et veteranlag) i 2015. Alle er med på å forhindre frafall. Som i
2015 klarer vi på damesiden ikke i 2016 å stille juniorlag, da damene går fra 16 årslaget direkte til damelaget. Vi tilbyr
både et bredt og spisset tilbud på guttesiden, men klarer ikke det samme på damesiden enda.
Antall spillere på Team Rogaland / Kretslag fra 13 år: Målene for 2015 er oppnådd, og følgende har vært innom
kretssystemet på ulike nivå og landslag i 2015:
Helene Fosse Næss (2002), Karina Hjelmervik Hinna (2002) og Andrea Barka (2001).
Ruben Sandal (2000) og Sander Opromchop (2000), Ørjan Bjørlo (2001) og Bendik Nag (1999).
Egne nye spillere inn i egen A-stall: Målene er nådd for damer og herrer.
Spillere fra Staal i toppserien: Målene er nådd for damer og herrer. Mathias Bringaker har signert kontrakt som alagsspiller i Viking. Tar med Pål Fjelde som gikk fra Viking til Bryne, og har fått mye spilletid. I tillegg har klubben før 2015
sesongen avgitt 3 etablerte spiller til 2.divisjon. Disse spillerne har over tid vist at mye egentrening og riktige prioriteringer
gir resultater for dem som vil. Ellers har det vært flere henvendelser fra lag i høyere divisjoner til seniorspillere i Staal.
Resultatmål plassering 2.div for A-lag damer: Målet ble ikke oppnådd i 2015.
Resultatmål plassering 3.div for A-lag herrer: Målet ble ikke oppnådd i 2015.

Strategi for å nå resultatmålet i fotball om «flest mulig- lengst mulig- best mulig»
1. God informasjon (Flest mulig- lengst mulig)
Tiltak:
• Informasjon i klassene på skolen angående tilbudet på Staal Jørpeland ved skolestart og i januar/februar før
sesongstart.
• Regelmessige foreldremøter (minimum 2 stk per år, plan for året, evaluering av året som gikk)
• Trenerforum
Evaluering:
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•
•
•
•
•

Det er gjennomført informasjon på Resahaugen skole. Annonsert i Strandbuen og på nettet i 2015. Det er også
avholdt informasjonsmøte nå i 2016.
Stort sett alle lag gjennomfører foreldremøter i oppstarten av sesongen.
Trenerutvikler er ansatt høsten 2015, som vil gjøre det lettere å være trener i klubben.
Det er gjennomført trenerforum, men ikke så mange som vi ønsket. Noe varierende frammøte!
Det er gjennomført trenerkurs (UEFA C trenerkurs, 4 deler) i 2015, som ble gjennomført siste gang i 2013.

2. Treningskultur (Flest mulig-best mulig)
Tiltak:
•

•

•

Økt kvalitet på øktene
o Differensiering (og hospitering for å komplimentere differensieringen) og tilrettelegging på treningene som
premiss for alle økter på alle alderstrinn.
o Spill med få spillere, liten flate og mot mål som prinsipp for aktivitet fra 6-16 år!
o Fravær skal registreres og etterspørres.
Egentrening
o Alltid tilgjengelig utstyr for egentrening ute på kunstgresset: smålagsmål, trampolinevegg, etc.
o Alltid ledig bane (feks. 5-er banen) til egentrening.
o Merking av småbaner på nytt kunstgress.
o Hjemmelekser på websiden
o Gi eldre ungdommer i oppdrag å være forbilder og eksempler for andre
Øke aktivitetsnivået og allsidighet
o Føre oversikt over samlet antall treninger (aktivitetsnivå) der mann roser høyt antall og allsidighet (håndball
og friidrett)
o Når friidretten har sin felles trening er det treningsfri i barne og ungdomsavdelingen!
o 2 timer to ganger per veke defineres som egentreningstid (felles for hele ungdomsavdelingen)
o Felles frivillig økt innen hurtighet, spenst og styrke lørdager for alle avdelingene

Evaluering:
• Det arbeides godt med å videreutvikle forståelsen av hva differensiering er og hvordan en kan organisere og
gjennomføre i sin årsklasse, blant annet tema på trenerforum.
• Egentrening generelt utenfor lagene synes å ligge på samme nivå – noen få vil mer.
• Jobber med oppmøte for jentene, synes ikke å være den samme kultur for egentrening hos jenter. Johar Mæhle
har startet åpne fellestreninger fredag ettermiddag for flere jenteklasser i 2015, og Ole Næss har startet og drevet
målrettede keepertrening med flere årsklasser.
• På guttesiden gis det tilbud om ekstratrening til de som blir vurdert som best fra 12 år gjennom
«Ryfylkesatellitten», men det mangler et ekstratilbud for de som ikke er plukket ut til å være med her.
• Det er ikke etablert utstyr og ledige baner på hverdager men det lar seg gjøre å få låne utstyr for dem som vil, på
den andre siden er det normalt en ledig flekk og utstyrsrommet er sjelden låst.
• Det er ikke kommet igang med opplegg på webben.
• Det er ikke etablert felles økt med friidretten med fokus på styrke, spenst og hurtighet.

3. Felles forståelse og samstemthet blant trenere og lagledere (Flest, lengst, best)
Tiltak:
• Trenerforum
• Minimumskrav til trenerutdanning
• Oppfølging av trenere gjennom mentorordning
Evaluering:
• Trenerforum er gjennomført, men ikke etablert godt nok som fast møtefora.
• UEFA C trenerkurs er gjennomført i 2015.
• Mentorordningen er etablert, men har ikke fungert. Forventer at trenerutvikler løser dette i 2016.

Diverse fra fotballgruppa
Organisasjonen og ledersituasjonen – Fotballen er i ferd med å sette organisasjonen, hvor «Fotballstyret» har det
overordnede sportslige og økonomiske ansvaret for fotballgruppa, som ledes av fotballeder. Fotballstyre vil da bestå av
representanter fra de ulike sportslige utvalgene (SU), etter en deling høsten 2015. Tanken er at de sportslige utvalgene
skal ta beslutninger om sportslige saker, hvor disse også har hver sitt budsjett og hver sitt økonomiske ansvar vedtatt av
et samlet fotballstyre:
• SU senior/jr herrer,
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•
•

SU Senior/jr damer, og
SU barn og ungdom

I tillegg er det en administrativ gruppe, kalt «Fotballgruppa»(innført i 2013), som sikrer at noen tar ansvar for viktige
oppgaver i klubben (som å finne ungdomsleder, barneleder, medlemmer til sponsorgruppen, felles innkjøp, fair-play,
dommerlister, dugnadsfordeling, kampoppsett etc). Det er faste årsklasser som har ansvar for disse oppgavene fra år til
år. I 2015 er det mest synlige:
• Organisert ukentlig rydding av anlegget av klubbens lag.
• Nye drakter til ungdomsavdelingen og deler av barneavdelingen, som fortsetter i 2016. Alle lag har fått påfyll av
nye baller, og vil få dette også i 2016.
• Fotballgruppa kjøpte i 2015 flere 7er og 5er mål, slik at vi er greit dekket med mål.
• Vi må beregne en del vedlikehold på mål som følge av slitasje på grunn av høy aktivitet og vindforholdene på
anlegget.
• Klubbdommerkurs avholdt og dommerliste er sendt ut, vil bli oppdatert for 2016. Trenger sårt flere
kretsdommere!!!
Økonomi – Resultatet for fotballgruppa i 2015 ble ett underskudd på kr 500, mot et budsjettert overskudd i 2015 på kr
47 000. Det er budsjettert med kr 88 000 i underskudd i 2016. Fotballgruppas bokførte andel av egenkapitalen er pr
31.12.2015 positiv med kr 425 000, og består hovedsakelig av bankinnskudd.
Trenersituasjonen – Inn mot 2016 har alle lag trenere, og spesielt de yngste lagene har greit med foreldre rundt lagene.
Vi opplever generelt over tid at det er vanskeligere å få trenere og foreldre med rundt lagene fra 15-16 år, og da spesielt
på jentesiden. Viktig å jobbe for at vi får frem trenerkapasiteter til både junior og senior lagene i årene som kommer. SU
barn og ungdom er veldig fornøyde med at Pål Fjelde (Bryne FK) sa fra seg treneroppgaver for G13 i Bryne, for å bli
trenerutvikler i Staal. Eivind Danielsen og Jostein Karlsen vil sammen med SU barn og ungdom jobbe sammen med Pål
for å lage et godt opplegg for trenerne i klubben.
Det er planlagt trenerforum med Alf Ingve Berntsen (hovedtaler på cupfinaleseminaret 2015) 17.mars 2016, og en
samling for keepertrenere med Kurt Hegre i slutten av mars 2016.
Anlegg – Fotballgruppa drifter 2 store gressbaner og 2 store kunstgressbaner som Strand kommune eier, og har i mange
år mottatt kr 40 000 pr år for å drifte disse. Strand kommune betaler for klipping av gressbanene og strøm til flomlysene.
Anlegget benyttes på dagtid av to barneskoler og en ungdomsskole. Resten av driftsutgiftene og arbeid med banene
dekkes av klubben på dugnad. Arne Alsvik fra anleggsgruppa, fotballeder og Ole Kristian Risa (styreleder) har hatt flere
møter med Strand kommune og politikere gjennom 2014 og 2015, for å få forhandlet frem en ny driftsavtale. For 2016 har
forventes en økning i driftstilskuddet på ca kr 100 000. Dette arbeidet vil fortsette i 2016.
•
•
•
•
•

Nytt stadion ur er montert.
Ny speakerbu er på plass (selv om vi hadde håpet å få til tribune).
Arne Alsvik og Oddvar Barka har startet arbeidet med å skru på plass stolene fra Viking stadion på vår tribune nå
i 2016.
Lysene på TF-banen arbeides det med å få skiftet ut, og kommunen sjekker hvilken kvalitet som skal velges og
omfang.
På grunn av skolebruksplanen er det mye spennende som skjer på anleggsfronten fremover, og det er viktig for å
kunne driver godt ungdomsarbeid når vi skal bli mange flere på Jørpeland.

Banekapasitet – til tross for 4 store fotballbaner på Jørpeland ser vi at det i perioder blir trangt på anlegget, og det er
stort presset på treningstider i fotballhallen på Tau. Dette skyldes at vi blir flere aktive, samt det våte klimaet på Jørpeland
gjør at gressbanene stenges i perioder av året. Planlagte kamper og treningsaktivitet på 4 baner må presses inn på 2
kunstgressbaner. Disse forholdene gjør det vanskelig å avvikle 375 hjemmekamper i løpet av en sesong, i tillegg til å
gjennomføre treningsøkter for 22 treningsgrupper som trener fra 1 til 5 treningsøkter pr uke. Til tross for at det er lite som
lukter bedre enn en nyslått gressbane på sommeren, så må fotballstyre vurdere om det skal jobbes for å få etablert
stadion som kunstgressbane. Vedlikeholdet koster omtrent det samme, men brukstiden er enormt mye høyere!
SU senior herrer – Etter å ha mistet flere gode spillere til 2.div etter 2014 sesongen, klarte SU å overtale Eivind
Danielsen til å ta over som hovedtrener i 2015 etter Oddbjørn Fiskå, som av hensyn til familie og jobb valgte å gi seg.
Eivind fikk først med seg Eirik Jøssang og Øyvind Hompland som assistenttrenere, før Glenn Bjørlo overtok
assistenttrenerrollen etter sommeren 2015. 2015 ble en krevende sesong, hvor det en periode var fare for nedrykk.
Før 2015 sesongen bestemte SU at det beste av klubbens 2 juniorlag, skulle flyttet opp som rekrutteringslag i 4.div i
2015. Dette for å unngå at 4.div laget ble en «salderingspost» mellom en tynn a-lagstropp og 2 juniorlag. Det ble et tøft år
med bratt læringskurve både for juniorene i 4.div, og for de juniorene som fikk prøve seg på a-laget. Ingar Bergeland,
godt hjulpet av Jan Roar Holta deler av sesongen, gjorde en god jobb og endte på 9.plass. Hallgeir Hinna (UEFA B9

trenerlisens) har overtatt rekruttlaget foran 2016 sesongen. Spesielt gledelig her er det at Staalkjempen Sindre Fjelde
fortsatt bidrar på rekrutteringslaget, og er med på å utvikle morgendagens Staalkjemper. Dette har vi i SU dessverre ikke
klart å kommunisere klart nok ut til alle spillerne som velger å trappe ned i andre klubber etter mange år i 3.div. For å nå
målsetningen om opprykk til 2.div, trenger vi å beholde alle resurser noe lengre.
SU senior gjennomførte en målprosess høsten 2015, og har vedtatt nye hovedmålsettinger for A-lag herrer: Staal
Jørpeland skal rykke opp i 2`dre divisjon senest innen 2017. Staal Jørpeland skal være trygt etablert i 2`dre divisjon i øvre
halvdel av tabellen senest innen 2019. Klubben skal være en foregangsklubb i Ryfylke.
SU klarte å bli enige med portugiseren Antonio Silva (UEFA A-trenerlisens, tidligere spillerutvikler og trener i Sandnes Ulf)
om å overta som hovedtrener etter Eivind Danielsen, som etter planen gav seg etter sesongen. Antonio får med seg Ingar
Bergeland (UEFA B-trenerlisens) som assistenttrener og Ronny Fjermestad som keepertrener.
I etterkant har Fotballtinget vedtatt (februar 2016) at ingen rykker opp fra 3.div i 2016, laget må bli blant i 4 beste i
3.divisjon for ikke å rykke ned til 4.divisjon, samtidig vil 8 lag fra 2.divisjon i 2016 rykker ned til 3.divisjon.
SU senior damer – Erik Danielsen rykket opp fra assistenttrener i 2014 sesongen, og tok over som hovedtrener etter
Helge Malmberg. Jan Roar Holta kom fra stillingen som juniortrener og ble med som assistenttrener. Årets serie var tøff
og tett, som forventet med mange gode lag. I puljen var det også fire 2-er lag som har sitt A-lag i Toppserien. Damelaget
hadde en målsetning om å ende på øvre halvdel i 2.div, om å slippe inn færre mål og score flere enn i 2014 sesongen. Vi
skulle presse høyt hjemme og være kynisk borte. Dette klarte laget delvis, og fikk 30 poeng som er det meste vi har tatt i
2. divisjon. I løpet av året forsvant 10 spillere, og vi måtte i løpet av høstsesongen bruke flere spillere fra jenter 2000, og
hente hjem spillere som gikk på skole andre plasser i landet.
Jan Roar Holta har tatt over som hovedtrener for 2016 sesongen, og det er flere støttespillere rundt laget. Som i 2015 vil
trener Helge Kjellevold og jenter-2000 bli viktige for damelaget i 2.div. I tillegg har en gjeng med erfarne damelagsspillere
funnet frem skoene i vinter, og bidratt til en større treningsgruppe. Damelaget har ved hjelp av sine erfarne spillere bidratt
til å løfte de yngre spillerne.
Staal ASAP-Personal Cup – gikk av stabelen i september 2015 med rekorddeltakelse og totalt ca 160 påmeldte lag.
Dette arrangementet oppfyller klubbens visjon om at «vi skal skape idrettsglede og begeistring!», og bidrar i tillegg godt
økonomisk. Uten en suveren arrangørgruppe ledet av Arve Aanestad, og velvillige foreldre er det ikke mulig å dra et så
stort arrangement i land. Planleggingen av cupen i 2016 er allerede i gang.
Turneringer:
o Lyndal-cup for 11 og 12 åringene – Sosialt godt opplegg.
o Sør Cup (tidl. Plussbank) for 13 og 14 åringene – Sosialt godt opplegg. Ingen topp plassering for G13, J14 og G14 i
2015, ellers mange gode resultater og plasseringer av alle lag.
o Dana cup for 15 og 16 års lagene, samt juniorlagene – God oppførsel, og sosialt godt opplegg. Mesteparten bodde
på samme skole, og spillere med familie utgjorde ca 260 i 2015.
Disse turneringene ligger fast slik at vi kan etablere rutiner og utvikle turneringene til å fungere optimalt. Vi mener at
progresjonen også bidrar til å beholde spillere fram til 16 års laget og juniorlaget, ved at man får nye opplevelser.
Fotballskolen – Johar Mæhle og Ole Næss: Fotballskolen for 9-12 åringer gjennomført siste helg i januar 2015, er
gjennomført januar 2016. Begge årene var fulltegnet. A-lagspillere fra både herre og damelag var instruktører for ca 130
barn (83 gutter, 39 jenter og 16 keepere), som hadde en flott treningshelg!
Jamie Carragher Soccer School – Gunnar Sandal, Henning Livastøl, Jan Jansen og Roald Tvedt koordinerte og
administrerte fotballskolen i juni 2015, som ble gjennomført med profesjonelle trenere fra UK. Deltakere var barn og
ungdom i alderen fra 6 år opp til 15 år. Alle trenerne var proffesjonelle, hvorav en av trenerne var ansatt i trenerteamet til
Everton i Premier League, en annen tidligere proff og landslagstrener, resten hadde jobbet ved fotballakademier som
trenere.
Ryfylke satellitten – Intensjonen er at talent fra Ryfylke gjennom dette samarbeid skal bli motivert til å trene ekstra og
videreutvikle gode treningsholdninger. Trenere har også mulighet til å hente tips og motivasjon fra treningene som
gjennomføres fredager i Ryfylkehallen.
Talentgruppen – (Ingar Bergeland m.fl) egen talentgruppe i 2015 hvor spillere som vil mer i klubben, får tips av lokale
trenerkapasiteter, til hvordan man bør planlegge og gjennomføre treningshverdagen for å bli god. Ikke startet opp og
videreført i 2016.
Årsmeldingene fra lag – De fleste lag har rapportert inn egen årsmelding via Google Documents spørreskjema.
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Årsmelding Håndballgruppa
Medlemmer: Håndballgruppa hadde i 2015 336 registrerte medlemmer.

Nye spillere
Minihåndball 6-8 år:
Barn/unge 9-16 år:

Frafall

31
17

Senior Dame:

Senior Herre:

Egne spillere
inn på senior

2

6
20

6

5

2

3

Spillere fra Staal
til andre klubber
Martha BarkaLerøyserien Sola,
Ivar, Lauvsnes,
Mats Jansen og
Thomas
Laugaland –
Bringserien Sola.
Fanny Vervik,
samarbeidsavtale
med Sola HK,
Spiller på Sola i
Lerøyserien og
Staal senior,
trener med Solas
A-lag
Sindre H Svines,
2 år i Sandes,
kom tilbake til
Staal i høst, men
er tilbake i
Sandnes.

Rekruttering og Frafall
I februar 2015 ble det holdt et felles foreldremøte for årets førsteklassinger. Dette la et godt grunnlag for å rektrutere trenere til
håndballgruppa, og førsteklassingene kunne starte opp på et mye tidligere tidspunkt enn før. Vi hadde flere foreldre og spillere klar
til sesongstart enn tidligere.
Det er et jevnt tilsig av nye spillere også opp i aldersgruppene, men også en god del frafall. Veldig mange av spillerne spiller både
håndball og fotball, og en del av frafallet kan begrunnes i økt treningsmengde i fotball og problemer med å kombinere begge deler.
Det har i de siste årene vært stor vilje blant trenere fra begge hold for å legge til rette for begge deler, men enkelte velger å
prioritere kun en idrett når de begynner på ungdomskolen. Vi ser en antydning til at frafall til fotball fra håndball er størst blant
guttene, mens det blant jentene ofte er omvendt.
Vi prøver å være obs på frafall knyttet til økonomi, og har bedt oppmenn om å følge dette opp. Men denne gruppen kan være
vanskeligere å oppdage. Dette er en utfordring som vi må jobbe med fremover.
Sonesamlinger/bylag/regionslag/
To spillere var med på Bylaget for 2015, disse var Martha Barka og Amalie Larsen. Fanny Vervik deltok på regionslaget SørVest som
vant NM for regionslag i 2015.
I tillegg har spillere fra 13 år og oppover deltatt på sonesamlinger.
Flere av de aldersbestemte lagene har hevdet seg de siste årene og dermed spilt i regionserien. Etter sesongen 2014/15 var J15
regionsmester, G15 og G14 hadde plassering midt på treet.
For sesongen 2015/16 var 4 lag påmeldt regionserien. G16 trakk sitt lag rett før sesongstart, da 1 spiller sluttet og 3 spillere fikk
tilbud om å spille i Bringserien sammen med Sola. G15 trakk sitt lag rett før jul 2015 pga sportslige resultater og færre spillere. I
ettertid ser man at G15 og G16 burde vært slått sammen før sesongstart og meldt opp i breddeserien i stedet for Regionserien.
Seriespill
Begge seniorlagene beholdt i 2015 plassene sine i 2. divisjon. Begge lag fikk også i løpet av 2015 nye trenere. For damelaget er
Raymon Reianes hovedtrener, og Stig Olaf Melberg og Tom Barka assistenttrenere. For herrelaget tok Geir Viken etter Ivar Melberg.
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Etter sesongen 2014/15 la 5 av de etablerte damespillerne opp. Dermed er det mange nye unge som har overtatt. I løpet av
høstsesongen 2015/16 har 6 spillere fra 16års laget prøvd seg på damelaget i seriespill. Også på herresiden har det vært mange nye
lovende spillere og i høstsesongen 2015/16 var det flere av 16 åringene som fikk sin debut på seniorlaget.
I sesongen 2014/15 hadde vi lag i alle årsklasser fra mini (6år) til 16år, bortsett fra G01 og G03. så også i sesongen 2015/16. Selv om
G16 fikk en trøblete start der de måtte trekke Regionslaget, fikk vi stablet på beina et sammensatt lag, med en god del overårige
spillere på disp. Disse fikk generelt lite spilletid på seniorlaget og fikk dermed spilletid her. G16 har fungert som et rekrutt/B-lag i
sesongen 2015/16.
Trenerkurs/opplæring
Aktivitetslederkurs for trenere Minihåndball september 2015
Håndballtrenerkurs modul 1 planlagt høsten 2015 men utsatt til februar 2016
Dommere
God rekruttering på dommersiden. I november 2015 var det 29 unge fra 12-16år som tok banekamplederkurs. I tillegg har vi 16
dommere som dømmer på ulike nivå fra aktivitet serie til seniorspill.
Turneringer:
Umbro cup: årets høydepunkt for mange. Lag fra 10år-16 år deltar. 10-11 åringer spiller uten sluttspill, fra 12år spilles det med
sluttspill. Dette er en turnering som er felles for alle. Dette er en sosial turnering som de fleste Staal lagene prioriterer. Veldig mange
foreldre er også med her.
J15 vant finalen i A-sluttspillet i 2015.
Håndballgruppa betaler cupavgift for inntil to turneringer i året. Etter dette må lagene dekke cupavgift selv.
Utover Umbro, er det flere lag som har deltatt på Dyreparken cup, Petter Wessel, Sandnes Sparebank cup og Kåsen
Romjulsturnering. Staal Jørpeland Håndball viser igjen i de fleste av disse turneringene med gode resultater i sluttspillet.
Diverse fra håndballgruppa:
Det ble i samarbeid med Viking Håndball arrangert håndballskole i vinterferien i 2015. Dette var veldig vellykket og nærmere 50
barn i alderen 6-12 år deltok. Dette ønsker Staal å fortsette med også i 2016, men står da alene som arrangør.
Det ble høsten 2015 etablert et sportslig utvalg i håndballgruppa. Utvalget består av Gunnar Havrevold – sportslig leder, Geir Vikensenior, Tom Barka/Stig Olaf Melberg –ungdomsgruppa, Arve Siem- barnegruppa/mini.
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ÅRSMELDING FRIIDRETT-GRUPPEN
Friidrettsutvalget
Friidrettsutvalget I 2015 har bestått av Svein Haugan (leder), Berit Årvik (innkjøp), Ingvald Førland
(sportslig ansvar), Harald Rosså (informasjon) og Anne Carr(Hallansvarlig)
Trenere
Ingvald Førland, Svein Haugan, Anne Carr, Miret Årvik, Solveig Haugan og Morgun Grammeltvedt
Antall aktive medlemmer På treningene har det i gjennomsnitt vært 20 barn på torsdager og 12
ungdommer på tirsdager. Det er trening 1 gang pr. uke for 1. - 4. klasse og 2 ganger pr. uke for 5.
klasse og oppover.
Frafall i % Nåsituasjon: Vi har mistet noen barn til andre aktiviteter som kolliderer med treningstider.
Frafallet blir tydeligst i utesesongen, da mister vi alltid en del barn. Mange kommer imidlertid til igjen
når innetreningen starter på høsten. Litt reduksjon i antall utøvere i forhold til tidligere år, men med få
trenere har vi ikke gått veldig aktivt ut da vi pr dags dato har nok med å serve de vi har.
Utvikling av enkeltutøvere på toppnivå
Mål: Å få fram minimum 1-2 utøvere i norgeseliten. Resultat 2015
Tidligere Staalgutt Mike Lubsen er i Norgestoppen på 400 meter. Han springer for en byklubb.
Manglende anleggsforhold gjør det vanskelig å satse på sprint/baneløp og lengde. Anlegg må
utvikles før målet kan nås og at vi ikke mister utøvere til andre klubber. Høyde og kast kan det evt.
satses på. Har noe aktive utøvere, men lite stevnedeltakelse dette året. Klart å hevde oss i KM og er
stolte av det.
Stevner 2015
Stilte med 4 utøvere på KM og fikk et par kretsmestere i sin klasse noe vi er fornøyde med. Har også
stilt på andre stevner og klart å hevde oss i de grener vi har stilt opp i.
Andre aktiviteter
I desember var vi samlet i Staaltun til årsfesten med medaljer, bingo, pølser og brus. Svømmehallen
ble leid i mars som vanlig, og mange benyttes seg av tilbudet med fri bading sammen med hele
familien for å styrke det sosiale.

Utfordringer fremover
Nytt friidrettsanlegg Det har ikke blitt jobbet noe spesielt med anleggssituasjonen pga avventende
situasjon i forhold til ny skolebruksplan. Det er imidlertid sett litt på alternativer til full oppgradering av
anlegget. Kunstedekke på en langside eller halvsirkel kan være et godt alternativ i en periode. Dette
vil gjøre det mulig å trene sprint, gode forhold for kast og høyde med tilløp. Håper dialogen vi har
med kommunen nå kan få fart på å få på plass et skikkelig friidrettsanlegg. Vi er også i samtaler med
MIL om å få til noe sammen på Tau. Friidretten har samlet opp en god egenkapital som evt. kan
benyttes til fremtidig investering.
Trenere
Noen av de eldste jentene bidrar nå på treningene og har ansvaret for den minste aldersgruppen. Vi
ser det som veldig positivt at de unge dras inn i klubbarbeidet og håper å kunne ta vare på disse
noen år fremover. De tre aktuelle jentene var på et kurs i trener- og lederutvikling i februar 2015.
Svein Haugan og Ingvald styrer sammen treningsopplegget på tirsdagene for de eldre
aldersgruppene.

Takk til alle som har vært med og bidratt i 2015!
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ÅRSMELDING ANLEGGSGRUPPEN OG HUSUTVALGET (Staaltun)
Husutvalget har dette året bestått av ti medlemmer, inkludert klubbsekretær Rune Harestad. Alle har fått tildelt ulike
ansvarsområder. Disse ansvarsområdene er delt inn i økonomi, utleie, renhold, kiosk, vedlikehold og HMS. Husutvalget
har møtetidspunkt første mandag hver måned. Husutvalget har også dette året søkt om midler til å dekke inventar og
utstyr, men fått avslag. Det ble brukt kr. 30.000 av budsjetterte midler til inventar/ utstyr til innkjøp av stoler, vi har nå 100
stoler. Målsettingen er å søke på ny i 2016. Drift av Staaltun har i 2015 blitt lagt inn i klubbens årsbudsjett.
Kiosk
Dette året innførte husutvalget «Sunne valg» på Staaltun. Dette innebar å bytte ut usunne kioskvarer med sunnere
alternativer. Vi har fått positive tilbakemeldinger på tiltaket fra foreldre, og ønsker å fortsette med dette til neste år. Det har
vært to ansvarlige for kiosken, en foretok bestillinger fra Tine og en annen foretok innkjøp på Rema 1000. Kvitteringer for
frukt ble samlet inn, siden Bama har gode tilbakebetalingsordninger til idrettslag. Det ble opprettet en facebookside ved
navn Staaltun Kiosk, hvor vi la ut informasjon om kiosken, dugnadslister, kioskinstrukser og linker til sunne
matoppskrifter. Vi har fått mye positive tilbakemeldinger på denne siden, og ser at det er en god måte å nå ut til våre
medlemmer.

Kiosken har også dette året vært drevet på dugnadsarbeid fra foreldre fra fotballgruppen. Åpningstidene for kiosken har
vært mandag, tirsdag og onsdag fra klokken 17.30-20. I tillegg har kiosken vært åpen ved A-lagskamper for damer og
herrer. Selv om det ikke alltid er så mye fortjeneste i ukedagene, tror vi allikevel det er viktig å ha et åpent klubbhus for
ungene med voksne tilstede.

Utleie
Klubbens lag og utvalg har i 2015 brukt huset flittig til møter, kveldsmat og andre sammenkomster. I løpet av året har
huset også vært utleid til arrangement som ikke har vært i klubbens regi.
Staaltun har i 2015 vært utleid ved 35 anledninger: 2 bryllup, 3 konfirmasjoner,
16 barneselskap, 9 selskap på dag/kveld, 2 møter, 2 julebord og 1 utpakking/salg.
Dette har gitt klubben leieinntekter på kr. 72 000.
60% av utleien var til personer som har verv i Staal.
Renhold
I arbeidsavtalen mellom Staal Jørpeland og Tatjana er det satt av 16 timer i uken til renhold av Staaltun, fordelt på 3
ukedager. Tilbakemeldingen fra henne er at hun trives med å vaske i Staaltun. Dialogen mellom oss går som regel
gjennom sms da hun vasker på dagtid.

•
•
•
•
•
•

Vi har hatt to vaskedugnader (vår og høst) fordelt på fotball, friidrett og håndball. (20+5+10). Opplever
positive foreldre som stiller opp.
Det er blitt bestilt inn toalettpapir/tørkepapir og rene matter to ganger fra RRB i 2015.
Tatjana tok ut fem uker sammenhengende ferie i 2015.
Hun har vært hjemme med sykt barn fire dager i 2015.
Vi har leiet Tatjana inn ekstra en gang i forbindelse med flere arr. i Staaltun samme helg.
Hun fikk blomster til jul av Staal Jørpeland.
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HMS
Det er utarbeidet HMS-perm som skal inkludere dokumentasjon som er relevant for emnet. Denne permen
videreutvikles og oppdateres ihht erfaringer, innspill og kommentarer fra relevant personell. Oppdatering forventes
også i 2016. HMS perm skal normalt stå på kontoret på Staaltun, men kan i enkelte perioder være hos
brannvernleder ifm oppdatering.

Status for 2015:
1. NOHA hadde ikke anledning å komme på årlig inspeksjon på slukkemidler i desember. NOHA bekreftet at kontroll vil
finne sted på et senere tidspunkt, men dato ble ikke spesifisert. Dette må følges opp.
2. Brannvesen var på kontroll i desember. Rapport ikke mottatt, men muntlig tilbakemelding:
•
•
•
•
•

•

Det er ikke gjennomført brannøvelser, og vi må få et system på dette. Avventer rapport.
Det ble stilt spørsmål med løsning mht brannceller i hovedetasje og dør i gang mellom kiosksal og inngangsparti. Dette
skal brannvesenets inspektør sjekke opp. Avventer rapport.
Spørsmål om mulige frost/frysning på hovedvanninntak i kjeller. Avventer rapport.
Problemer med branntetning av branncelle for HVAC teknisk rom på loft er endelig akseptert.
Tidligere har det vært problemer med delvis sperring av rømningsveier, og tiltak har vært vurdert. Intern kontroller og
brannvesenets inspeksjon har ikke avdekket at dette er et problem nå, og videre aksjoner anses ikke nødvendig. Må
likevel følges opp ifm utleie og arrangementer.
Tidligere vært rot og brennbart materiell i teknisk rom i kjeller. Intern kontroller og brannvesenets inspeksjon har ikke
avdekket at dette er et problem nå, og videre aksjoner anses ikke nødvendig, men må være oppmerksom på
problemstilling.

For øvrig ble det diskutert de anbefalte utbedringene fra 2012 som hovedstyret tidligere er bedt om å vurdere,
kommentere og tilbakemelde. Ref. kopi fra HMS rapport 2014.
Ønsker en skriftlig tilbakemelding.

3. Har tidligere gjort avtale med Ingvald Førland v/Strand Videregående skole om at de kan utføre elektro arbeid ihht
faglige retningslinjer og i samarbeid med el. installatør.
•

I 2016 planlegges det gjennomført el.inspeksjon i Staaltun, og vil be Ingvald om å utføre denne inspeksjonen.
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Arrangementsgruppen
Arrangementsgruppa har i 2014 bestått av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arne Alsvik - Anleggsleder
Børge Oanes - Leder A-kamp arr
Magnar Oanes - Speaker
Harald Moe - Vikarierende speaker
Walter Jacobsen - ansvarlig loddsalg hjemmekamper
Stig Martiniusen - “Før kampen” og reporter/hjemme og bortekamper / twitter
Oddvar Barka,Jarle Seljeskog, Ingvar Haukali - Banemannskap kamp/arr + diverse vaktmester oppdrag
Håkon Norland, Eirik Barka, Harald Haualand har bidratt med rigging av lydutstyr samt drift av A-kamp arr

Anlegg:
Sentralidrettsanlegget er stort og klubben klarer ikke drifte dette bare ved hjelp av dugnad. Det er tatt iniativ overfor
kommunen som anleggseiger for å finne løsning på dette uten at noe enda er på plass. Det er tross dette også i år lagt
ned et betydelig timetall av frivillige både med diverse vedlikeholdsoppgaver og ikke minst med å klargjøre for og
gjennomføre A-kamper gjennom hele sesongen. Det er merket gressbaner foran kamper. Det er utført vanning av baner
ved behov samt mindre reperasjoner av baner og mål. Måltavla ble før seriestart 2015.
Ellers er det ryddet opp i stoler som skal monteres på stadion og ryddet i sponsorskilt rundt på anlegget.
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ÅRSMELDING HANDICAP-GRUPPEN
Gruppen ble opprettet i 2012 og ledes av Colin Adams - antall aktive er 11 utøvere. Treningene følger skoleruten og vi
starter i august og har treninger hele året. Tilbudet er pr i dag fra 12-15 år
Gruppen trener hver mandag i gymsalen på Jørpeland Ungdomsskole. Gruppen har to faste trenere som er elever ved
idrettslinja på Strand videregående skole
I juni 2015 deltok alle utøverne på Superlekene i Stavanger svømmehall og Sandneshallen. Deltok da i svømming,
lengde, 100m, 400m og håndball.
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