ÅRSBERETNING IL Sverre Fotball - 2017.
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON.
Styret har bestått av følgende personer:
Styreleder:
Sekretær:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Regnskap og økonomisk rådgivning:

Eirik Johannessen/Tor Strand.
Therese Granås.
Hans Petter Myhrås (tom. september -17).
Elin Børve.
Leif Bjarne Wiborg.
Espen Leirset.
Per Jarle Bolkan.
Roy Palmar Huse.
Håvard Holmen.
Ivar Næss.

Oppmøte på styremøtene har vært bra. Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter, og det er blitt behandlet
48 hovedsaker.
Sportslig Utvalg har hatt følgende medlemmer:
Roy Palmar Huse (sportslig leder), Arne Egil Landrø og Andreas Vavik (tom. oktober -17).
Utvalget gir råd om, og legger føringer for den sportslige aktiviteten i klubben i tråd med gjeldende
Sportsplan.
Levanger Cup-komiteen for 2017 har fra IL Sverre Fotball bestått av:
Per Jarle Bolkan, Leif Bjarne Wiborg og Unni Flått.
Levanger Cup ble i 2017 arrangert for 30. gang i et noe mindre format enn tidligere grunnet endret
banekapasitet ved Moan. Styret takker LC-komitéen for god innsats. Den gode dugnadsinnsatsen fra
foresatte i 2017 var også denne gangen god, og styret takker spillernes foresatte for ”en god klubbånd” og
innsats.
SPONSORER.
Takket være våre gode sponsorer har vi fått realisert vår «store drøm», Leva-Fro Arena Elberg. Vi retter en
stor takk til følgende sponsorer/samarbeidspartnere (alfabetisk rekkefølge):
DNB Bank ASA - Elman as - Fagmøbler as - G-Sport Levanger as - Innherred as - JKE as – Kvam Agentur
as - Kvitvang Fjellspregning - Leva-Fro as - Levanger Bygg as - Myhr El-Consult as - Nordic Property
Group as - NorEngros Ødegaard Engros as - Norske Skog as - NTE as – Retura IR - Sveberg Rør as - Toyota
Hell Bil Levanger as - Ytterøykylling as.
PRISER OG UTMERKELSER FOR SESONGEN 2017.
Sverre-skipet:

Offentliggjøres på det årlige møte.

REPRESENTASJON/KURS.
Vi har vært representert på tre klubbforumsøter i regi av NFF Trøndelag.
Klubben har også i 2017 hatt bra representasjon i Trener C-Utdanningen og også fått utdannet en ny trener
med B-lisens. Dette er svært gledelig og vil bety mye for klubbens sportslige utvikling.
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SPORTSLIG UTVALG.
Sportslig utvalg har i 2016 hatt en god, krevende og svært aktiv sesong og klubben takker for den betydelige
innsatsen som er nedlagt.
Arbeidet som gjøres av klubbens trenere og lagledere er rett og slett imponerende, og klubben vil forsøke å
stimulere til videreutdanning til de som måtte ønske dette.
For de yngre lagene er rekrutteringen god. Når denne delen av barnearbeidet drives så godt, følger også som
oftest gode sosiale og sportslige resultater. Styret vil vi gi en kjempehonnør til alle trenere, lagledere og
andre frivillige som gjør det mulig å drive barne- og ungdomsfotball for en ikke helt ubetydelig andel av
Levanger kommunes fremadstormende innbyggere, i alt 511 spillere i 2016 fordelt på i alt 53 fotballag!

Merknad [RH1]: Må oppdateres med
2016 tall

Tabellresultater seriespill 2016 ungdomsfotball (høst):
Lag
J13/1
J13/2
J14/1
J14/2
J15/1
J15/2
J15/3
J17/1
G13/1
G13/2
G14/1
G14/2
G16/1
G16/2
G19/1
G19/2

Spillform/ div.
7er 2. div
9er 2. div
9er 1. div
9er 2.div
9er 1.div
9er 2.div
9er 1.div
11er 2. div
7er 2. div
9er 2. div
9er 1. div
9er 3. div
11er 1. div
11er 3. div
11er 2. div
11er 3. div

Tabellplass høst
2.
(10 lag)
3.
(8 lag)
3.
(9 lag)
4.
(10 lag)
7.
(10 lag)
6.
(10 lag)
2.
(5 lag)
5.
(9 lag)
8.
(9 lag)
2.
(10 lag)
4.
(10 lag)
7.
(10 lag)
10.
(10 lag)
8.
(9 lag)
7.
(8 lag)
7.
(10 lag)

Sluttspill

IL Sverre Fotball har hatt stor representasjon til cuper og turneringer.
I Storsjøcupen kom J14 på 2. plass i A- sluttspillet og J13 vant B- sluttspillet.
Med smått og stort har klubben i sesongen 2016 hatt 53 lag i aksjon. Medlemstalet og rekrutter ingen til
fotballavdelingen er stabil. I 2016 var det i alt ca. 511 betalende spillere i klubben.
Antallet jente-/ og guttespillere er stabilt (40 % jenter og 60 % gutter).
IL Sverre Fotball har en god sportsplan som skal gjelde som en rettesnor i den videre utvikling av klubben
både sportslig og sosialt. Sportsplanen ble sist revidert den 28.10.2013.
Styret håper at utviklingen og ”stå på viljen” for IL Sverre Fotball fortsetter, i alle ledd, også i årene
fremover.
IL Sverre Fotball har blitt tatt opp av NFF Trøndelag som prosessklubb for å bli Kvalitetsklubb 1 som vi
håper vil være med på å utvikle klubben videre sportslig og organisatorisk slik at klubben blir en tydelig
premissleverandør for alle lagene i IL Sverre.
DOMMERE.
Klubbdommerkurset ble avholdt i april 2016 ved kursleder Arnstein Wekre med i alt 23 deltagere. Klubben
vil arbeide aktivt med å få utdannet flere klubbdommere og spesielt rekrutteringsdommere. 1 rekruttdommer
ble i 2016 utdannet fra vår klubb. Så langt som mulig vil vi støtte aktuelle rekruttdommerkandidater
økonomisk i forhold til kurs og utstyr, da dette må være en høyt prioritert oppgave.
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Merknad [RH2]: Må oppdateres med
2016 tall

BANER.
IL Sverre Fotball har i sesongen 2017 benyttet følgende baner/løkker:
Leva-Fro Arena Elberg, Momarka KG, Høgberget KG, Fabritius KG, Moan KG og Gress samt Leira KG.
Daglig vedlikehold av LFAE har blitt utført på en meget god måte av John Hermann Johansen, mens
vinterdrift av banen (brøyting og salting) er besørget av Stein Cato Flått.
ANLEGG.
Momarka KG (Halsteinbanen) og Høgberget KG ble etablert høsten 2014 med velforeningen i Momarka
som hovedaktør og med klubben som samarbeidspartner, 2 veldig fine anlegg som blir flittig brukt også
utenom organisert fotball gjennom klubben.
I tillegg har vi et fint anlegg, Fabritius KG, et anlegg som ble åpnet høsten 2014. Her er det mye ros å få fra
nærmiljøet hvor det visstnok yrer av fotballspillende liv. John Hermann Johansen har sørget for at det er
ryddig på og rundt anlegget.
Leva-Fro Arena Elberg har i 2017 blitt oppgradert med gresslegging rundt banen, etterfylling av 15 tonn
granulat, dyprensing, asfaltering av uteområde og nye innbytterbenker (sponset av Elman as). Klubbhuset
har fått to nye ytterdører og «gressklippergarasjen» har blitt oppgradert til utstyrsrom samt et rom for
treningsutstyr.
ØKONOMI.
Likviditeten gjennom året har vært god og vi har etter beste evne forsøkt å bruke pengene fornuftig.
Betalingsmoralen blant lagets medlemmer har også vært god. Takket være en stor innsats fra Per Jarle
Bolkan og Nær Engros Levanger as har omsetningen og fortjenesten ved kioskdriften ved Leva-Fro Arena
Elberg økt betraktelig.
Vi har lagt bak oss et år med gode inntekter i form av baneutleie og rest-sponsorater av Leva-Fro Arena, og
dette er inntekter vi ikke kan forvente i år, noe som tilsier at vi bør ha et «ekstra godt øye» til, og med
økonomistyringen. For øvrige økonomiske resultater og vurderinger viser vi til årets regnskap og budsjett.

AVSLUTNING.
Styret mener sesongen 2017 totalt sett har vært god. Som tidligere nevnt kan vi aldri få rost det frivillige
apparatet nok, og håper at samme entusiasme og pågangsmot blant spillere, trenere, lagledere, foresatte og
tillitsvalgte vil fortsette fremover. Styret vil arbeide for å tilrettelegge forholdene slik at vi også i fremtiden
skal nå vårt hovedmål, som er å gi alle spillerne en aktiv og givende fritidsaktivitet, både sportslig og sosialt
på våre nye og godt oppgraderte kunstgressbaner. En stor takk til våre hovedsponsorer: DNB Bank ASA,
Leva-Fro as, G-Sport Magneten Levanger as og Adidas. Takk også til alle bidragsytere, og sist men ikke
minst, tusen takk for innsatsen til både trenere, ledere og styrerepresentanter, både til de som fortsetter videre
og som nå som nå forlater oss.
Levanger 28. februar 2018.

Eirik Johannessen - Tor Strand - Hans Petter Myhrås - Therese Granås - Elin Børve – Espen
Leirset – Per Jarle Bolkan - Roy Palmar Huse – Håvard Holmen
Tor Henry Svarvaa 16.02.17
(med forbehold om skrivefeil)
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