Årsmelding 2019
for
Staal Jørpeland IL
som består av gruppene:
Fotball, Håndball, Friidrett, Ministaal og Superstaal

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 hovedstyret - Staal Jørpeland IL

Overordnede mål og strategier
De enkelte gruppene har avgitt sine årsmeldinger under.
Styret har videreført overordnede mål for 2019:
- Antall medlemmer
Ihht medlemsregisteret (aktive utøvere talt 1 gang) har antall medlemmer minket med 5,88% fra 2018. Noe av årsaken til
dette er at både b- og c-lag i senior fotball ble lagt ned, samt antall 6-åringer som begynte i idrettslaget i 2019 var
vesentlig lavere enn tidligere år.
- Redusere frafall
Noen tiltak er gjort for å prøve å redusere frafallet mest mulig:
-

-

-

Det er ansatt trenerveileder i både håndball- og fotballgruppa
Begge disse gruppene har opprettet hver sin «rekrutteringsansvarlig». Disse vervene skal også ha fokus på
frafall, hvor en del av oppgaven går ut på å gjøre spørreundersøkelser fra ungdomsavdelingen etter sommerens
cuper og endt sesong
Jenteansvarlig er kommet inn i fotballstyret
Flere personer fra Staal har jobbet på for at ny hall skal bli realisert. Det er vedtatt at Strand kommune skal bygge
ny flerbrukshall, hvor vi regner med at bedre fasiliteter og kapasitet vil redusere frafallet. Hallen skal være klar i
2021
Planlegging av å oppruste Jørpeland Stadion med kunstgress-bane som kan brukes året rundt, og dag og kveld,
samt friidrettsbaner startet opp i november 2019. Målet er å få realisert dette seinest våren 2021.

- Trenerutvikling
Trenerutvikling for å sette ekstra fokus på viktigheten av å øke den faglige trenerkompetansen i klubben. Styret ser dette
som viktig for at vi skal ha best mulig kvalitet i treningene og på den måten også bedre kunne ivareta alle utøvere, også
dem som ønsker å nå langt med sin idrett. Både fotball- og håndballgruppa har p.t ansatt trenerutviklere i ca 20%-stilling.

Alle 4 seniorlagene holder jevnt godt nivå og er uendret fra 2018:
Håndball damer:
Fotball herrer:
Fotball damer:
Håndball Herrer:
generasjonsskifte)

3.div
3.div
2.div
3.div (søkt seg ned til 4. div for sesongen 2019-2020 p.g.a

Det er styrets oppfatning at alle gruppene i klubben driver godt, og at det i all hovedsak drives i tråd med klubbens visjon
om «å skape idrettsglede og begeistring», i overenstemmelse med våre verdier «handlekraft, engasjement, respekt», for
oppfylle klubbens «oppdrag» (se forsiden).
Det gode arbeidet i gruppene gir etter styrets oppfatning et godt utgangspunkt for årene som kommer.
Styret vil likevel oppfordre flere medlemmer til å engasjere seg i alle nivåer i idrettslagets drift, da vi trenger flere
for å få bedre fokus på de viktige fellesoppgavene vi har.
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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 dette 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. David Eie trådde av som gruppas trenerveileder sommeren 2019. Christian Knapp tar over denne rollen fra
01.01.2020. Håndballgruppa engasjerte Stig Olaf Melberg som trenerveileder fra oktober 2019.

Bredde
Styret mener at klubben først og fremst legger til rette for at alle medlemmer skal få et godt tilbud uavhengig av alder og
nivå. Vi gir etter styret sin mening et godt tilbud til både bredden og dem som vil ekstra mye. Flere grupper har opplevd at
vi får nye aktive fra andre klubber i Ryfylke, spesielt i alderen over 10-16 år, som ønsker et tilbud. Styret mener dette er
veldig positiv.
For enkelte aldersbestemte lag i håndballgruppa, i friidrettsgruppa og i Superstaal er ikke tilgangen på foreldretrenere like
stor. Det har høy prioritet at også disse treningsgruppene får et godt tilbud, og trenere honoreres derfor i en viss grad der
det er behov for dette.

Hovedfokus for styret 2019
De viktigste fokusområdene for styret i 2019:

-

Jentesatsing: Helge Sel går inn som jenteansvarlig i fotballstyret. Et samarbeid med MIL ble opprettet i fjor hvor
det skal fokuseres på å hindre frafall og sikre rekruttering på jentesida.

-

Anlegg: Etter mye om og men har det blitt bestemt at Strand kommune selv skal bygge den nye storhallen. Dette
ser hovedstyret på som veldig positivt, da det er gunstig at idrettslaget slipper å forplikte seg økonomisk for store
beløp. Styret har også satt av penger til å oppgradere Jørpeland Stadion. Dette blir et samarbeidsprosjekt med
Strand kommune.

-

Struktur i idrettslaget:
- Det er laget utkast til ny sportsplan som skal behandles på årsmøtet i 2019.
- En samling av personer fra ulike styringsgrupper i idrettslaget samlet seg høsten 2019 på Sanitas i Årdal for å få
på plass en virksomhetsplan. Forslag til virksomhetsplan er på plass og vil bli behandlet på årsmøtet i 2020.
- Styremedlemmene har alle fått klarere rollebeskrivelser.
- For at alle seniorlag og trenere skal være korrekt uniformerte, har styret vedtatt å fortsette praksisen hvor det vil
bli supplert etter hvert som nye lagledere/spillere tilkommer.
- Styret har utarbeidet en innstruks som skal gjelde i alle ansettelsesprosesser i idrettslaget.

-

Det ble på årsmøtet vedtatt at Ministaal skal starte opp i 2019. Dette som et prøveprosjekt, hvor tanken er at våre
yngste, nye medlemmer skal bli presentert for alt idrettslaget har å by på. Vi mener at allsidig trening er veldig
viktig for utviklingen til barn og unge. Elin Aasheim Rossemyr er ansatt som prosjektleder.
Det har i høst vært et evalueringsmøte. Et nytt evalueringsmøte er satt opp i januar 2020, og endelig avgjørelse
for veien videre for Ministaal vil bli tatt på årsmøtet 2020.

-

100-års jubileums-markeringen.
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Fra styreleder:
Styret har hatt 8 møter og behandlet 63 saker siden forrige årsmøte. På årsmøtet i 2019, ble det valgt 3 nye
styremedlemmer, og en ny vara. Ambisjonen vi satte for året om å få inn en ungdomsrepresentant i styret, viste seg å gå
bra. Det nye styret har bragt inn nye måter å tenke på, samtidig som det var en «stamme» igjen som tok vare på
kontinuiteten i hovedstyret. I årsmøteperioden har vi både fått vedtatt at det skal bygges ny storhall, for så at dette ble satt
på spill i budsjettet, til at det igjen ble vedtatt at kommunen skal bygge ny hall igjen. Dette har tatt en tung bør av styrets
skuldre. Nå bretter vi opp ermene, for å gjøre det vi kan for å ruste opp det resterende idrettsanlegget. Det er under
planlegging et nytt og oppdatert friidrettsanlegg rundt dagens hovedgress. Her planlegges også gresset å byttes ut med
kunstgress, noe som vil gi ett stort løft i forbindelse med kapasitet.
I årsmøteperioden er det også lagt ned en del arbeid for å lage en virksomhetsplan for Staal. Vi ønsker at vi ved å få
bedre fasiliteter for alle idrettsgrenene, også vil få ett løft i antall medlemmer på sikt.
Som alltid må vi trekke frem alle de frivillige som står på uke inn og uke ut for å kunne tilby barn og ungdom en aktiv og
trygg fritid. Takk til dere alle! Som tidligere år har vi også i årsmøteperioden som har gått hatt noen lønnede ansatte både
for barn, ungdom og seniorer samt på renhold og daglig ledelse. Til alle dere, takk for innsatsen!
Til slutt vil jeg få takke alle de som bidrar med inntekter til idrettslaget. Både sponsorer og de som er støttemedlemmer,
grasrotgivere og de som kjøper lodd og lignende.

Sponsorgruppa har i 2019 bestått av:
-

Rune Harestad – sponsorleder og har med seg i ”ledergruppe”:

-

Holger Austvoll

-

Colin Adams

-

Børge Oanes

I tillegg har vi med andre som skal bistå med salg av sponsorpakker:
-

Trond Sandvik

-

Vidar Larsen

-

Jan Moe

-

Solveig Østerhus
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ØKONOMI
Årsresultat 2019 med budsjettforslag for 2020
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(Godkjent av hovedstyret via mail)
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Årsrapport Staal Håndball 2019

Rekruttering og Frafall
Antall spillere fra 6-12 år går markant ned for første gang på flere år. Vi merker også frafallet spesielt for guttelagene fra
13 år og oppover, og for seniorlagene. Dette har allerede gitt oss utfordringer vedr. rekruttering til seniorlag, og disse
utfordringene vil fortsette i årene som kommer. Vi valgte å ta Senior Herrer fra 3. divisjon til 4. divisjon i forkant av
2019/2020 sesongen grunnet veldig lav snittalder på gruppa.

2016
2017
2018
2019
2020

Kvinner
Menn
Sum
Kvinner
Menn
Sum
Menn
Kvinner
Sum
Menn
Kvinner
Sum
Menn
Kvinner
Sum

6 - 12 år
110
105
215
112
79
191
82
119
201
81
118
199
68
97
165

13 - 19 år
89
46
135
83
42
125
36
67
103
23
42
65
14
54
68

- 34

+3

Endring 2019-2020:

20 -> år

Total
14
15
29
12
13
25
20
30
50
21
22
43
14
5
19

213
166
379
207
134
341
138
216
354
125
182
307
96
156
252

- 24

- 55

Samarbeid med andre klubber
For inneværende sesong har vi følgende samarbeidsavtaler med andre klubber:





Jenter 13: Staal og MIL har samarbeidslag i denne årsklassen med 2 lag i serie-spill
Gutter 15: 3 spillere fra Staal spiller på samarbeidslag med Sola
Jenter 16: 2 spillere fra Staal spiller Bring-serie for Ålgård
Senior Damer: Samarbeidsavtale med MIL

Sonesamlinger/bylag/regionslag
Staal har spillere med på sonesamlinger for J14 (3 spillere) og G15 (2 spillere). I tillegg har vi en spiller fra G15 som har
vært på bylagssamling og er innkalt til regional landslagssamling

Turneringer
I 2019 valgte vi Dyreparken Håndballfestival som felles turnering for Staal Håndball, denne arrangeres i Kristiansand
etter skolestart i august. I tillegg har vi hatt lag med i Kongeparken Cup, Stord Håndballfestival og Sandnes Sparebank
Cup.
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Trenerutvikler
Stig Olaf Melberg ble høsten 2019 engasjert som Trenerutvikler for Håndballgruppa, foreløpig på et 1-års engasjement.

Dommere
Klubben har i dag 9 dommere som dømmer på ulike nivå fra aktivitet serie til seniorspill, i tillegg har vi 3 nye som har
startet i inneværende sesong. Vi trenger flere dommere og jobber kontinuerlig for å rekruttere flere dommere

Økonomi
Økonomien i Håndballgruppa er god med et overskudd for året 2018 i overkant av 400.000 kr. Det er ikke et mål å gå
med så stort overskudd, men kostnadsfokus, generelt mindre aktivitet samtidig som inntektene holder seg noenlunde
stabilt er årsakene til dette. Samtidig har vi også mindre reiseaktivitet på seniorlagene som merkes økonomisk.

Klubbhuset
Klubbhuset er et prosjekt i regi av NHF der målsettingen er å redusere frafallet i alderen 13-19 år. Håndballgruppa i Staal
har ikke maktet å starte denne prosessen, dette bør absolutt settes på dagsorden

Treningsfasiliteter
Håndballgruppa har de siste årene fått på plass ett bra styrkerom i Strandahallen som kan disponeres av alle lag i
Håndballgruppa.
Superparken på Tau skulle være et kjært tilskudd for mer treningstid, men har ikke blitt det. Først og fremst er det
klisterforbud i hallen som betyr at lag fra 15 år og oppover ikke kan bruke hallen. Når vi i tillegg kun har fått tildelt sene
treningstider så betyr det at den ikke er aktuell for Håndballgruppa. På toppen av alt er åpningen forsinket for bruk
utenom skoletid, og hallen har p.t. (januar) ennå ikke åpnet.
Strand Kommune har vedtatt å bygge ny Idrettshall i tilknytning til Strandahallen med forventet byggestart sommeren
2020. Dette gir Håndballgruppa store muligheter både i forhold til disponible treningstider, samt økt engasjement og
rekruttering.

Håndballstyret
Fra og med høsten 2018 så har styret bestått av Henning Livastøl (leder), Arve Siem, Signe Bay Schultz, Siv Berge, Line
Brekke, Erik Ødegård og Merete Livastøl. Merete Livastøl forlot styret sommeren 2019, og fra januar 2020 går Henning
Livastøl og Erik Ødegård ut av styret. Per nå er ikke ny leder på plass.

Jørpeland, 6. mars 2020
Henning Livastøl
Avtroppende leder Staal Håndball
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ÅRSRAPPORT- STAAL JØRPELANDS FOTBALLGRUPPE 2019.
Mål. Resultater og evaluering:
Fotballgruppa fullførte sesongen med 39 lag i kretsserien som er på nivå med tidligere
oppnådde resultater. I tillegg 7- og 8 åringer som har deltatt i lokale cuper.
Styret mener vi har tilstrekkelig med kvalifiserte trenere og ledere i forhold til dagens
aktiviteter.
Utdanning:
Staal Jørpeland, fotball mener at dersom vi skal utvikle oss som klubb så går veien
gjennom utdanning.
I løpet av sesongen har vi hatt følgende på utdanning:
- 2 personer som har tatt UEFA B.
- En som har tatt UEFA B spillerutvikler.
- En har tatt ”Uefa Elite Youth A Licence”.
- 5 personer tatt Grasrottrener 3 høsten 2019.
- 3 personer har tatt Grasrottrener 2 våren 2019.
- 5 Personer har tatt Grasrottrener 1 gjennom VIKINGAVTALEN.
- 2 har tatt Fotballederkurs 2
- 2 har tatt fotballederkurs 3.
Frafall spillere over 8 år – de som har rapportert inn.
Aldersklasse

Jr. Elite
J 17
J 15
J 14
J 11
A-lag
G 16
G14
G08
G09
Sum
rapportert

Antatt
spillere
startet
25
10
14
30
15
31
33
13
27
37
235

Antall sluttet

3
1
5
1
7
4
1
3
25
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Nye spillere Antall
i året
spillere
fullførte.
1
23
10
13
1
25
2
16
2
25
4
33
13
5
31
2
36
17
225

Vedr. A-laget var det 2 som meldte overgang til annen klubb i løpet av året – begge er
tilbake i 2020. Videre var det 3 som flyttet grunnet studier og flere (7 stk) ble tatt opp
fra egen jr.stall i løpet av sesongen.
Prosentvis var det et frafall på 11 %, men sett i forhold til antall som fullførte i forhold til
antall startede var 96 %. Dvs frafall på 4 %.
Vi hadde hele 39 lag i kretsserien i tillegg til 7 og 8 åringene (jenter og gutter) som
deltok i turneringer i Ryfylke. Vi hadde ingen frafall i aldersbestemte lag, men måtte
trekke vårt rekrutteringslag før sesongen startet i 2019. Rekrutteringslaget er påmeldt i
2020 sesongen.
Antall spillere på krets/elitelag/landslag.
- En på landslag J 15
- 6 stk. på kretslag J 15.
- 3 på G 14 på Kretslag.
- 1 på landsdelslag J 14
- 3 på Kretslag J 14.
Målsetningen er å ha 2 jenter og 2 gutter på kretslag hvert år.
I tillegg debuterte 8 spillere fra J 15 i 2. Div. kvinner i 2019.
Staal I.L. Fotball ble sertifisert som KVALITETSKLUBB på 100 års jubileumsfesten i
oktober.
Dette stiller store krav til fotballgruppa framover – både m.h.p. lederutvikling/utdanning
og spillerutvikling.
Annet fra fotballgruppa:
- Det er gjennomført 2 fotballskoler i løpet av sesongen.
- Vi hadde FERIEFOTBALL i juni som var et tilbud til gutter og jenter i skoleferien.
Ca 30 personer deltok på dette.
- Lagene har deltatt på ”faste Cup’er” som Kvia Cup (vinterserien), Sør Cup, Dana
Cup samt cup’er i Ryfylke.
Det bemerkes av Jr. Elite gikk av med seieren i Dana Cup for første gang i lagets
historie.
Også J 15 gjorde seg bemerket med 3. plass i Adidas Cup som er regnet som
uoffisielt NM for aldersbestemte spillere.
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Fotballstyret vil også i år berømme den store entusiasmen og samholdet
foreldre, trenere og ledere klarer å skape på disse turneringene.
- Som tidligere år arrangerte vi også ASAP cup for aldersbestemte spillere. Totalt
sett et meget vellykket arrangement.
- A-lag Herrer.
Da vi startet opp i januar var det en tropp på 10 spillere og flere som var med i
2018 hadde takket for seg og flere var på skadesiden. Sportslig ledelse anså det
som svært viktig å holde plassen i 3 div. både med tanke på Ryfast som vil gjøre
det lettere å dra til andre klubber i Stavangerregionen og det var vist seg at de
lag som har gått fra 3. til 4. div. får det svært vanskelig å rykke opp igjen. Det ble
derfor vedtatt å forsterke stallen med 2 polakker og dette har vist seg å være
avgjørende for at vi til slutt endte på en 8. (av 14) plass på tabellen med 34
poeng og fortsatt spill i 3. div. Kontrakten med trener Fannar B. Gunnolfsen gikk
ut etterdenne sesongen og den ble ikke fornyet.
Vi tar også med at vi har benyttet hele 14 spillere fra egen jr. stall i årets sesong,
noen som sikkert er rekord av klubbene i 3. div. og høyere. Det er dermed lagt et
meget godt grunnlag for fotballens videre framgang på Jørpeland.
- Damelaget.
Også vårt Damelag i 2. div. hadde en kronglete start med et meget ungt lag. I
løpet av våresesongen (12 kamper) hadde vi kun 1 seier og lå på nedrykksplass.
Heldigvis kom flere tilbake fra skolegang og fødselspermisjon og dette styrket
laget slik at vi vant alle de 5 siste kampene og sikret plassen med god margin
selv om dette ikke ble klart før siste kamp.
Også her gjorde de yngst på 14 og 15 år en meget imponerende innsats.
- Forholdet til MIL.
Det er etabler samarbeid på flere områder. Nevner i så henseende felles jentelag
for J 17, felles dommerutdanning, felles lederutdanning og samarbeid på enkelte
cupdeltakelse.
- Jentesatsingen har fortsatt som i 2018 og vi har oppnådd imponerende
resultater både i bredde (behold spillere) og topp med bl.a. 3. plass i uoffisielt
NM for 15. åringer.
Har nå etablert samarbeid med Klepp Elite på damesiden og selv om avtalen
ikke formelt er signert trener nå flere av våre jenter jevnlig med Klepp sine
Elitespillere, noe vi tror vil være med å styrke jentefotballen ytterligere.
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- Økonomi.
I starten av året hadde fotballgruppa en egenkapital på ca. Kr. 1,4 mill. Med bakgrunn i
tynn A-lagsstall i begynnelsen av sesongen og viktigheten av å beholde plassen i 3.
div. ble det besluttet å forsterke laget med 2 polske spillere – keeper og en utespiller ( i
tillegg til Daniel Chiac som kom i 2019. Dette medførte at vi budsjetterte med et
underskudd (bruk av egenkapitalen) på kr. 302.000,-. Det reele underskuddet ble på
kr. 274.000,-. Det ble notert at overførigen fra ”hovedkassen” ble betydelig høyere enn
budsjettert, men kontingenten sviktet med ca kr. 120.000,-, mye grunnet bortfall av B
og C lag. Videre ble utgiftene til drakter høyere da vi kjøpte drakter til alle 7-åringen +
at G 19 Elite fikk nye drakter som et resultat av sponsoravtalen med Byggmakker. Det
nevnes også at postene 6510 (Spillerutgifter) og 7140 (Reisekostnader m/kvittering) sprakk
med 200 000,- i økonomidelen.
Også budsjettert utgift til turneringen hadde en svikt – mye forårsaket av manglende
kostnadskontroll.
Det er budsjettert med et regnskap i balanse i 2020.
- 100 ÅRS JUBILEUM.
Fotballgruppa var sterkt delaktige å klubbens jubileumsarrangementer i 2019.
Nevner jubileumskamp mot Viking 12. juni der Vikings stilte med fult lag mot et
Staallag som var forsterket med flere ”utflyttede” Staalspoillere. Kampen endte
med knepent tap for Staal foran ca 1000 tilskuere. Videre jubileumsarrangement
på Holmen 16. juni der nørmere 1.900 deltakere møtte opp og sist men ikke
minst jubileumsfesten i Klippen 19. oktober.
- Styret og utvalg.
Fotballstyret har bestått av Børge Oanes (leder), Bård Hansen (leder
barnefotballen og kvalitetsklubb), Oddbjørg Langvik (leder ungdomsfotball og
frafallsansvarlig), Johar Mæhle (jr. lag),
Jan Jansen (leder SU herrer ), Holger Austvoll (leder S.S. Damer) og Helge Sel
(jentefotball).
Takker alle for nok en god sesong i fotballen.
Jørpeland 11/3-2020
Børge Oanes
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Årsberetning for Staal IL friidrett 2019.
Friidretten har nå 30 registrerte utøvere i alderen 6 – 16 år.
Vi trener hver torsdag og ser ikke behov for å utvide treningstilbudet slik det er i dag. Vi startet året med trening i
Strandahallen. Etter påske startet vi utetrening på Tau stadion. Der trente vi sammen med Midtbygden. Etter høstferien
tok vi i bruk Strandahallen igjen. Nytt av året var at vi samarbeidet om inne treningen med MIL. Dette samarbeidet fører til
at vi har flere trenere å spille på, og flere aktive utøvere på treningene.
Vi har hatt 4 lokale stevner dette året. Ett inne i Stranda hallen i mars, dette var et nissestevne der vi inviterte med oss
mini Staal og MIL. Ute har vi hatt 2 kretsstevner og Strandamesterskap.
Vi har avholdt 3 styremøter dette året hvor leder fra MIL friidrett var med på det ene.
Vi vil også neste år ha utendørs trening på Tau, da det ikke er tilrettelagt for dette på Jørpeland.
i forbindelse med 100 års jubileet hadde vi aktiviteter på Jørpelandsholmen. Vi hadde øvelser som kast med skumspyd,
lengde uten tilløp og start i startblokker. Det var en flott mulighet til å vise fram friidretten og hva vi holder på med.
Ryfastløpet var en stor oppgave for oss i året som var. Det krevde en del planlegging og forberedelser. En ekstra takk til
Svein Terje Fjelde og Ingvald Førland som tok ansvar for hver sine oppgaver under organiseringen på Solbakk. Videre vil
jeg benytte anledningen til å takke alle frivillige som bidrog til den flotte løpsfesten vi hadde på Solbakk. Det hadde ikke
gått uten dere.
Jeg vil takke trenerapperatet for en god innsats i året som har gått. Dere har vært med på å gi en god og trygg trening,
med god bredde i øvelser og tilbud.

Vennlig hilsen
Anne C Jørpeland
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Årsmelding for Ministaal - 2019
Startet opp med 43 barn, men har hatt en del frafall gjennom året slik at vi nå ikke er mer enn ca. 25 stk. Det er nok flest
gutter, men ikke langt fra 50/50
Startet opp med 1 trening inne i Strandahallen fra påske til sommerferie, dette for at det ble signalisert fra foreldregruppa
om at en dag før skolestart var nok. Samtidig som apparatet rundt fikk kjørt seg litt inn. Vi hadde 6 stasjoner med en
rotasjon hvert 10ende minutt. 2 handball øvelser, 2 fotball øvelser og 2 friidrettsøvelser. Før sommeren hadde vi en
evaluering der trenerne ikke syntes at det fungerte, det var for mange øvelser og for lite fokus. Linn Anita Larsen ble med
for å hjelpe med treningsopplegg og skape engasjement rundt konseptet ministaal. Etter sommeren til november var det 2
treningsøkter inne i strandahallen med handball, fotball og friidrett på hver trening. Det ble gjennomført en
spørreundersøkelse blant foreldre og trenere hvor vi fikk inn 20 svar. Svar på undersøkelsen er delt med daglig leder og
styreleder. På evalueringsmøtet i november ble det endringer på treningsopplegget rundt ministaal. Elin Aasheim
Rossemyr gav seg på dette tidspunktet som koordinator for Ministaal og Roar Fjermestad tok over. Treningene ble
splittet, slik at vi den ene dagen i uka hadde kun fotball, og den andre friidrett/håndball.
Trenere: Det har vært litt utfordring med å skaffe trenere, da det ikke fantes foreldre som hadde erfaring med spesielt
friidrett og håndball. Vi har allikevel fått til et bra opplegg synes vi selv, og trenerne som har bidratt er;
Merete Alsvik
Ane Fjelde
Anita Ellefsen Hus
Solveig Sel
Andreas Hetle
Espen Andersen
Sven Norland
Arild Jørpeland
Roar Fjermestad

Deltatt på 3 fotballcuper(Asapcup, Ryfylke trelast og Hjelmelandcup) og 3 Handballturneringer(Jørpeland, Forsand og
Hjelmeland.) samt eit friidrettstreff arrangert av Staal.

Planen for 2020 er at vi avslutter Mini Staal og starter med separate treninger innenfor hver idrett.
Jeg har forstått at det også skal skilles på kjønn.

Årsmelding fra Superstaal 2019
Vi er 15 medlemmer i år.
Vi har fortsatt våre ukentlige hovedtreninger på tirsdag- og torsdag kveld.
Trenere i år er Serine Oftedal, Nora Eie og Thea Andersen
Vi har som vanlig deltatt i Superlekene på Sandnes.
Idrettsglede på høyt nivå!!
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ÅRSMELDING FOR STAALTUN 2019
Husutvalget har dette året bestått av ni medlemmer, inkludert daglig leder Rune Harestad. Alle har fått tildelt ulike
ansvarsområder. Disse ansvarsområdene er delt inn i økonomi, utleie, renhold, kiosk, vedlikehold og HMS. Husutvalget
har møte ca hver måned.

Kiosk

Kiosksalget ble i år på 88591 kr. Det resulterte i at vi havnet 18000 kr.over budsjettet.
Åpningstidene for kiosken har vært tirsdag og onsdag fra klokken 17.30-20.00. I tillegg har kiosken vært åpen ved Alagskamper for damer og herrer og på Cup kamper.

En ansvarlig fra husutvalget stod for største delen av innkjøpet på Rema 1000.
Kiosken har også dette året vært drevet på dugnadsarbeid fra foreldre fra fotballgruppen.

Utleige av Staaltun

Klubbens lag og utvalg har i 2019 brukt huset flittig til møter, kveldsmat og andre sammenkomster. I løpet av året har
huset også vært utleid ved 40 anledninger til ulike arrangement som ikke har vært i klubbens regi:

Bryllup

02

Dåp

01

Konfirmasjon

02

Barneselskap

14

Selskap/Fest

17

Møter

02

Julebord

02

Antall utleiger

40
15

Dette har gitt klubben leieinntekter på kr. 82.650 kr
38,4 % av utleiene 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.
To hovedutvasker på dugnad vår og høst, fordelt mellom hhv fotball (J13/g13) og håndball/friidrett. De nevnte
fotballgruppene er forventet å stille med 10 personer hver til dugnaden, håndballen likeså, og friidretten 5 personer.
Vi klarte ikke å få nok foreldre til å stille på høst dugnaden, så den ble kun delvis utført.
-Emelie Sandvik var vikar for Tatjana i hennes ferie.

Ellers er det skiftet ny krane til vask på hovedkjøkken.
Vannbereder er reparert.
Ventilasjonsanlegget i underetg er fikset.
Fått opp skilt som viser vei til toalett ute.
Lås til toalett ute er fikset.

HMS RAPPORT FOR 2019

• Brannvernrunde utført av Tor Gunnar Lauvsnes januar 2020 gav følgende punkter som vi må ta
stilling til:

1.

Sikre at slukkemidler blir sertifisert ila 1.kvartal 2020

2.

Brannvesenet hadde ingen inspeksjon i 2019.

3.

Husstyret gjennomfører en brannøvelse på neste møte, Vi sender dokumentasjon til brannvernleder TGL i etterkant.
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4.

Årlig intern kontroll ble gjennomført 27 des 2019 av brannvernledser.

5.

Elektrokontroll. På dette punktet er det mange underpunkter, der de fleste bør fikses av godkjent elektriker:

6.1 Stolpe 1 nord v/Staaltun, avklippet kabel.

6.2 A Uterminert ledning i tak ved bod i hovedetasjen

6.2 D Defekt deksel taklampe kjøkken

6.2 E og F Bruk av skjøteledninger på kontorer oppe og nede. Her bør det ses på hvilke behov som
eksisterer og eventuelt få elektriker til å legge opp nye punkt/utvide til firerpunkt eller lignende.

6.2 G Defekt deksel lysarmatur garasje

6.2 H Varmekabel i garasje som ikke er hensiktsmessig forlagt eller mekanisk sikret

6.2 I Løs armatur i tak i garderobe 3

6.2 J a – f Manglende lys i nødlys

NB! 6.2 K Etter at observerte mangler ved nødlysanlegget er utbedret må det bekreftes at hele
nødlysanlegget er testet på nytt og fungerer.

6.3 Visuell kontroll av sikringsskap (mekanisk/elektrisk skade ++)

6.3 A Manglende og løs tildekking i sikringsskap kjeller (hvis dette er «alvorlig» bør det rettes opp

Husstyret tenker at flere av punktene er gjengangere vi bør fikse, så vi ønsker at det eventuelt
innhentes anbud fra elektrikerfirmaer for å få jobben gjort.
Noen punkter har vi ordnet opp i selv, helt eller delvis:
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6.2 B Sofagrupper som står tett inntil panelovner i salene. Vi har lagt ut melding på FB-siden til
idrettslaget der vi henstiller alle brukere om å sjekke at sofaene ikke står inntil ovnene når de forlater
huset. Alternativt kan en montere bøyler på panelovnene som hindrer at sofaer eller annet brennbart
materiale settes tett inntil.

6.2 C Kjøleskap i bod (brukt av FFO) er tilkoblet med skjøteledning. Problemet er midlertidig løst ved at
kjøleskapet er frakoblet og flyttet.

8.1 Tennvæsker og whitespirit på diverse lager er fjernet

8.2 Hjertestarter:Frode Vadla Risa sier at så lenge det blinket grønt lys hvert 5. sekund var alt OK. Irene
sjekker om pads er ok på dato.

8.3 Timer ble satt inn i strømuttak på dugnadsrommet slik at kaffetrakter kobles til denne ved bruk.

8.4 Lysbryter betjenes enkelt gjennom den ene hyllen i skapet.

8.6 Manglende nødbelysning/rømningslys/skilt I teknisk rom/utstyrrom I kjeller. Rommet blir veldig
mørkt dersom døren går igjen og det er lett å bli desorientert. Dersom prisen ikke er altfor høy bør en
kanskje vurdere det?

8.7 Manglende dekklokk veggbokser i sal.

Jørpeland, 20.02.2020
Wenke Eskedal
Husutvalget
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