Styrets beretning for 2010
Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av
Leder:
Nestleder/Økonomi:
Styremedlem(Politiattest):
Styremedlem(Klubbhus):
Styremedlem:
Styremedlem
Varamedlem/Repr. fotball:
Varamedlem//Repr. håndball

Manfred Vonlanthen
Tron Eivin Øvrebø
Sonja Hauan
Ros Mari Nødland
Arild Slettebø
Eirik Nielsen
Geir Støle
Stian Flørenæs

Medlemmer og kontingent
Ved årsskiftet hadde idrettslaget offisielt 875 betalende medlemmer. Dette er en
betraktelig økning i forhold til de 816 medlemene som var registret i 2009.
Styre påpeker at kun betalende medlemmer har dannet grunnlaget for offentlig støtte til
idrettslaget.
Fordelingen blir som følger:

Dette betyr i praksis at vi har ca. 44 % kvinnelige medlemmer i klubben. Dette er en
økning på ca.10 % siden i fjor.
Det er blitt gjortbetydeligjobb med å holde medlemsregisteret oppdatert, samt å ta i bruk
SR-Banks medlemsnett-tjeneste.Selv om at dette har gitt nye muligheter for oppfølging
av medlemmene og bedre interkontroll, så har dette dessverre også gitt noen
utfordinger.
De
størrste
utfordringene
har
vært
ifm.
utsendelse
av
medlemskontingentene for 2010, der en feil i systemet (utenfor FGI’s påvirkning) har ført
til at kontingenter har ikke blitt sendt ut, eller sendt flere ganger. I løpet av 2011 skal det
nye, nettbaserte administrasjonsverktøyet i nettløsningen ” 123klubb” tas i bruk for å
forbedre medlemsadministrasjonen ytterligere.

HMS arbeid på klubbnivå
Med bakgrunn i at FGI blir stadig større, vokser også behovet for en mer strukturert og
gjennomført HMS strategi. Hovedstyret har gjennom arbeidet med oppdatering av FGI
håndboken identifisert behovet for å se på HMS prossedyrene i klubben. Dette spesiellt
p.g.a kravene som stilles til FGI som fulltids arbeidsgiver. Dette erbeidet fasiliteres av

Sonja Hauan, og skal videreføres i 2011. HMS prossedyrene og regelverket skal bli en
del (eller erstatte deler av)FGI håndboken

Ny nettløsning for klubben
FGI har investert i en ny nettløsning for klubben som skal erstatte dagens løsning. I
tillegg til klubbadministrasjon og medlemsregisteret, så skal dette nye systemet også gi
mulighet for trenere og tillitsapperatet til å organisere treninger, dugnader, distribuere
nyheter etc.
Det er etablert en gruppe som skal drive implementasjonen av systemet. Gruppen
består av følgende medlemer:
Roger Engebretsen
Rolf Edland
Daniel Roux
Tron Eivin Øvrebø
Systemet skal implementeres i 3 faser:
Fase 1: Publiseringsverktøy
Den erstatter da løsningen vi har hos N3Sport.Denne vil så bli tilpasset underveis med
sponsor, linker o.s.v.
Ser for oss opplæring av 4-6 administratorer som deretter lærer opp resten av gjengen.
Fase 2: Medlemskartotek
Når vi har en oversikt over alle innbetalingene for 2010 lager vi et uttrekk av de som har
betalt til bruk i 123.
Den erstatter da Medlemsnettsløsningen.
Fase 3: 123proff (for trenere og treningsorganisasjon)
Denne kan starte parallelt med Fase 1 og 3, men etter at vi har gjennomført opplæring til
fase 1.
Det har tatt tid å komme i gang med implementeringen, men nå er løsningen for fase 1
opp og kjører, og den første opplæringsrunden er gjennomført.

Utstyrspakke til trenere og støttepersoner i klubben
Hovedstyret har i 2010 etablert en ordning der alle trenere, hjelpetrenere, oppmenn og
foreldrekontakter har fått et gavekort til innkjøp av FGI utstyr. Dette er tenkt som en
oppmerksomhet og takk for innsatsen. Ordningen skal også videreføres i 2011, og alle
nye trenere i klubben skal få mulighet til å få samme utstyrspakken.

FGI Klubbhus
Innledning
Det har etter det vært ca 12 private utleier. Klubbhuset har også vært åpen for utøvere,
foreldre, dommere og ungdommer på kveldstid i ukedagene, når det har stått på som
mest rundt kampene. Alle setter utrolig stor pris på at kiosken er åpen, men har klaget
en del over at vaffeljern ikke er skikkelig vasket etter bruk, samt at det til tider mangler
varer i kiosken. De fleste savner en bedre oppfølging av kiosken . Kjekt er det også å se
at håndballen bruker klubbhuset mer å mer til avslutninger/møter for sine respektive lag.
Slitasje
Stavanger kommune i samarbeid med styret til FGI har gått gjennom huset for å finne
eventuelle skader som kan dekkes av forsikringen. Det har da vært noen entreprenører
innom for å ta tak i småfeilene som huset hadde igjen fra da huset var nytt. Dette har
vært gode tiltak, men det kreves at FGI får i gang en skikkelig dugnad innvendig og
utvendig på huset i 2011, da det virkelig trengs. Vi legger også merke til at vi ikke har en
vaktmester på huset. Daglig leder må stadig vekk iverksette seg selv for å få små ting
som å skifte lyspærer innvendig og utvendig, strø salt på parkeringsplass ved vinterstid,
samt rydde boss utvendig etter endt arbeidstid for å holde huset ved like. Dette er bare
noen få av tingene som må og bør gjøres med huset. Det har også blitt skiftet ut en
slange i skyvedøren i storstuen vår. Dørene til klubbhuset har vi hatt litt problemer med
og har funnet ut at de trenger en smøring. Det som har skjedd er at dørene ikke lukker
seg skikkelig igjen og alarmen blir utløst fordi noen tror at døren er åpen for bruk selv om
huset er stengt. Dette tok daglig leder tak i og vi har nå kontroll over situasjonen, samt at
dørene lukkes skikkelig. Vi bør også få enten bonet gulvet, eller pusset det ned litt, da
det vises godt at FFO og andre bruker huset ofte.
Vi har nå fått en løsning på dette ;-)
Vasking av klubbhus
Vi startet 2010 året med at de forskjellige lagene i FGI fotball og håndball skulle vaske
klubbhuset vårt og få 100 kr pr person i timen. Dette fungerte greit, men savnet til tider
noen som virkelig kunne ta grovvasken. Etter et flott møte endte vi opp med å ansette
Katia’s Renhold som etter min mening gjør en fantastisk jobb. Huset blir i dag vasket 3
ganger i uken. ( Tirsdag, torsdag og søndag). De er utrolig fleksible også når vi eventuelt
måtte trenge dem etter store arrangementer. De ønsker også flere oppdrag til eventuelt
private arrangementer. Huset har aldri sett finere ut.

Innbrudd
I år har det ikke vært noen tegn til innbrudd, samt at vi vet at alarmen har blitt testet opp
mot alarmsentralen flere ganger. Daglig leder får en telefon hver gang alarmen utløser
seg, og vekteren er raskt ute til klubbhuset. Føler vi har bra kontroll på dette og huset
har fått nye alarm oblater.
Adgangskort
Daglig leder har nå fått kontroll på adgangskortene og vet hvem som har kort og ikke.
Jeg vet ikke om alle kortene som er aktive fortsatt er i bruk. Dette skylles at det er flere
trenere som slutter og ikke sier ifra om de har kort eller ikke. Jeg skal i gang med en ny
runde der vi får se hvem som har aktive kort. Da gjør vi som i fjor der alle måtte selv
komme opp på klubbhuset for å vise frem kortet, samt at vi slettet dem som ikke var i
bruk. Daglig leder tar fortløpende ny bestilling for dem som ikke har fått kort både i
håndballen og fotballen.

Politiattester
Sonja Hauan har overtatt ansvaret for politiattester og samtidig erstattet Hege Nicolaisen
som styremedlem i hovedstyret. Registrering av nye politiatester fungerer greit, men det
er en stadig utfordring å holde kontroll på alle som burde ha attest. Klubben kan holde
kontroll på trenere og offisiellt registrerte tillitspersoner, men trenere må styre at alle
foreldre som har ansvar for unger ifm turneringer etc. har gyldig politiatest.
Praksis fra Idrettforbundet er at politiatestene skal fornyes hvert 3 år. Ansvarlig for
politiattester er i kontakt med politiet og myndighetene for å avklare hvordan dette skal
håndteres.
Det er fortsatt stor fokus på politiattester i FGI, fordi det til siden og sist er en beskyttelse
for våre barn.

Økonomi
Resultatet er oppgjort med et overskudd på kr 10.000,-. Det var budsjettert med et null
resultat.
Dette gir oss en egenkapitalandel på 39%. (2.660.000)
Omsetningen, korrigert for egenandels innbetalinger, er 2.874.000 mot budsjett
2.320.000.
Driftresultatet viser et underskudd på 62.000. Finansinntektene er på 72.000.
Aktivitetsnivået i klubben har vært utrolig høyt i 2011, både når det gjelder tilbudet til
medlemmene og den frivillige innsatsen.

Avdelingene:
Fotball (inkludert A-laget)
Underskuddet er på 952.000 mot et budsjettert underskudd på 525.000
Fotballens andel av fellesinntekter kompenserer for underskuddet.

FFO
Underskuddet er på 32.000 mot et budsjettert overskudd på 5.000.
Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter enn budsjettert første halv år.

Håndball
Underskuddet er på 329.000 mot et budsjettert underskudd på 255.000.
Håndballens andel av fellesinntekter kompenserer for underskuddet.

Kiosk
Overskuddet er på 80.000, som tilsvarer budsjettet.
Kioskene er slått sammen.

Felles/Klubbhus
Overskuddet er på 1.243.00 mot et budsjett på 905.000.
Avdelingene er slått sammen.

Annet
-

Regnskapet er forsiktig ført, hvor usikre inntektsposter ikke er inntektsført.
Vi har mottatt 105.000 som siste del av tippemidlene til klubbhuset. Disse er ikke
inntektsført, men er avregnet mot anskaffelseskost.
Fordeling av medlemsavgift mellom håndball/fotball for 2010 er anslått til 30/70.
Å holde oversikt over lagpengene har vært komplisert pga manglende
retningslinjer og henføring på bilagene.
Alle dugnader/sponsor inntekter initiert av lagene, er i sin helhet godskrevet
lagene.
Det står fortsatt en stor åpen post mot Stavanger Kommune for oppgjør av
klubbhus.
Klubben hadde ved årets slutt 4 ansatte, hvorav 1 heltidsansatt.
Regnskapet er nå lagt ut til ekstern regnskapsfører. Dette skal øke kvaliteten.
I tillegg ønsker vi å knytte til oss en statsautorisert revisor.

Fordeling i % av inntekter:
2010

2009

Sammenstilling 2010 – 2009

(Detaljene kan leses i vedlagt rengskap for FGI)

Klubben har generelt en veldig solid økonomi !

Sponsorer
Avtalen med Stavanger Sport har blitt videreført i 2010 som en paralell aktivitet, mens en
egen sponsorgruppe har blitt etablert.
Den nye sponsorgruppen har offisiellt started opp sitt arbeid den 05.10.2010. Gruppen
består nå avfølgendemedlemmer:

•
•
•

Eirik Berthelsen (Leder)
Thor-Erik Østebø
Erling Øverland

Den første oppgaven til gruppen har vært å evaluere de eksisterende sponsoravtalene,
og samtidig evaluere samarbeidet med Stavanger Sport. Som et resultat av dette
arbeidet har samarbeidet med Stavanger Sport blitt avlsuttet ved slutten av 2010 og
ansvaret og oppfølging av sponsorene har blitt overtatt av gruppen.
Det jobbes nå aktivt med å bygge opp en langsiktig strategy for sponsorarbeidet i FGI,
samtidig som det jobbes med den aktive sponsorportfølien.
Det er totalt blitt avholdt 3 møter i denne gruppen.

Dugnader
De største dugnadene i 2010 som har vært organisert på klubbnivå har vært følgende:
-

Ryddedag på Forus i regi av Forus Næringspark
Papirsalg i samarbeid med Sponsorservice

Tusen takk for alle som har bidratt.
Når det gjelder Papirsalget, så har vi fått tilbakemelding fra Sponsorservice at FGI har
solgt mer avtaler på dugnad enn noen annen klubb i Norge !!! Dette har gitt 106.000,- i
kassen til klubben. 2/3 deler av inntekten er henført direkte til lagene som solgte pakken.
Dermed har FGI opparbeidet en solid kundemasse, og vi håper at dette gi den
forventede langsiktige inntekten gjennom ettersalg og gjentakende bestillinger.

FFO – Fotball fritidsordning
FFO stengte dørene og tok sommerferien 22 juni og avsluttet med 17 barn. Vi gjenåpnet
huset 17 August med nytt kull og registrerte da 45 barn fra 3 forskjellige skoler i Forus/
Gausel området (Gausel, Gautesete og Godeset skole). I løpet av de første månedene
datt noen barn ut og vi havnet på ca på 40, men frem til nå så har det blitt stabilitet og vi
er nå registrert 44 barn derav 2 stk som er på vei inn og ett barn som er på vei ut.
Planen er at vi skal få mer unger inn til sommeren 2011.
FFO hadde i 2010 4 ansatte ( 1 leder og 3 medarbeidere )
Aktiviteter 2010/2011

•
•
•

Hinna turnering ( Alle FFO’er i distriktet deltok.
Viking kamp
Juleverksted + Madla turnering (juleavslutning)

•
•
•

Sola flyplass skvadron 330
Fotballskole (høst og vinter ferie) Flere barn deltok fra FFO
Avslutning Kongeparken

Foreldremøter

Det var to møter i år. Ingen klager, full samarbeid, initiativ og interesse mot FFO fra
foreldre. Disse spørsmålene ble diskutert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiviteter
Leksehjelp (vi hjelper dem , men vi maser ikke og har en avtale med
foreldrene om hvis ønskelig så følger vi opp barnet)
Hjemsendelse (ønsker at foreldrene gir beskjed hvis ikke kommer på FFO)
Oppdaterte nett-side (alt om betaling og turer vi skal på, åpningstidene,
Generelt viktig informasjon);
Mat (kos to ganger i uka, alle må ha med mat og vannflaske med);
Status, faktura, innbetalinger (viktig at alle betaler da dette er penger som går
til barna for driften og alle aktiviteter/mat, forsette med sms);
Fairplay (respekt for hverandre, fysisk vold, språkbruk);
Generelt
Fotball Trening

HMS Arbeidet:
På initiativ fra hovedstyret i FGI, så er det startet et arbeid med å revidere HMS
prossedyrene for FFO, slik at alle mulige situasjoner som kan oppstå kan bli håndtert på
en enda bedre måte, og dermed øke kvaliteten av tilbudet ytterligere.

Håndball-avdelingen
Håndball komiteen har i år bestått av følgende personer:
Leder: Stian Flørenæs
Nestleder: Sonja Hauan
Sportslig leder: Erik Berthelsen
Sekretariat: Mona Skarnes
Materialforvalter: Torill Kleveland
Kiosk: Inger Helene Dahl / Marianne Sørbø Pedersen
Loddsalg ansvarlig: Torill Kleveland
Ansvarlig minihåndball: Trond Braut
Dommeransvarlig: Hege Nicolaisen / Thomas Edland

Håndballavdelingen har i 2010 hatt et arbeidsutvalg som har bestått av leder og sportslig
leder. Arbeidsutvalget har hatt månedlige møter og hele styret har vært samlet ca annen
hver måned.
Klubben har hatt tildelt 23 treningstimer i Gautesetehallen i inneværende sesong. De
fleste lagene har stort sett fått innfridd sine ønsker om treningstid, og kapasiteten har
vært rimelig godt utnyttet. Det ble noen nødvendige endringer ettersom
trengingstidspunktene
tildelt
ble
noe
endret.
Målet er å ha et optimalt antall spillere i hallen til enhver tid. Fortsatt oppfattes det som
krevende for de yngre lagene å trene fra kl 16, men dette er nødvendig for å gi et
tilfredsstillende tilbud. Minihåndballen har trent på Godeset skole, i tillegg har håndballen
også benyttet noe treningstid på Gausel skole som en midlertidig ordning.
Klubben har 20 aktive lag påmeldt i serien i tillegg til minihåndballen, en økning på 2 lag
fra forrige sesong. Avdelingen har ca 300 aktive spillere. Resultatmessig har sesongen
vært varierende, med meget gledelige resultater for herrer 4 div, mens damelaget i 4 div
har slitt og står i fare for å rykke ned. Øvrige lag har varierende resultater, men dog noe
framgang i forhold til foregående sesong.
De yngre lagene gjør det bra i seriene, mens de eldre lagene har ennå et stykke å gå før
de ligger i toppen. Treningsmessig gjøres det en veldig god jobb. Det er stor vilje til
utvikling og de fleste lagene gir tilbakemelding om et godt miljø i lagene.
I etterkant av påmelding av lagene måtte vi dessverre trekke 5 lag fra seriespill, G-99, J98 (fra 2 til 1 lag), J-96, J-94 samt ett av de tre damelagene.
Håndballen har i årets sesong hatt om lag 50 aktive ledere (trenere, oppmenn og
foreldrekontakter). Det er blitt lagt ned et betydelig arbeid rundt lagene – noe som er
verdsatt og også ”premiert” med gavekort til alle med slike verv. Det er alikevel sterkt
behov for flere engasjerte foreldre og støttespillere for å få mer innsats rundt
håndballgruppen, både i styret og i lagene.
Utfordringen for håndballen er nå å få til et bedre samarbeid på tvers av lagene. Styret
har arrangert 2 samlinger for lederne for å prøve å utvikle et bedre samarbeid – og
ønsker å jobbe videre med dette også i 2011.
Troll cup
Klubben deltok med Hele 8 lag deltok i høstens store håndballturnering i Kristiansand.
Gutter 12 og 13 og jenter 11, 12 (to lag), 13 (to lag) og 15 var med.
Gutter 12 vant B-finalen 6-5 over Pors, mens Gutter 13 vant fire av sine 5 kamper i
serien og havnet på lik poengsum som de to andre lagene i topp, men bak på
målforskjell.
Det var gode tilbakemeldinger fra de deltagende lag. Dette er en stor turnering og
lagene får møte ny motstand som de ikke får møte til daglig. Vi har denne turneringen
som "klubbturnering" og oppfordrer alle lag fra 10 år og oppover til å delta, i 2011 vil alle
lag reise samlet i busser (eller tog) – og ingen lag vil få dekket utgifter til tur arrangert
utenfor fellestur. Vi bør samles og fremstå som en klubb når vi drar på slike arrangement
for å øke samhandling på tvers av lagene.

Gjensidige Håndballskole / Ekstratrening
FGI arrangerte for første gang håndballskole i vinterferien i februar 2010. Skolen hadde
53 deltagere og det ble spilt mye håndball de 3 dagene skolen varte. 4 ledere fra
klubben var aktive disse dagene og det var mange gode tilbakemeldinger. Ungene fikk
servert lunsj av noen spillere fra J14. Tilbakemeldingene vi har fått fra deltagere og
foreldre er veldig gode, og vi ønsker å arrangere håndballskole igjen på årlig basis. For
2011 blir det arrangert tilsvarende opplegg med støtte fra Nordialog.
På høsten 2010 besluttet styret å sette i gang ekstratrening på fredager for de som
måtte ønske det. Det ble arrangert 3 treninger på høsten og dette har vært meget
positivt mottatt. Denne ordningen fortsetter i 2011. Flere spillere fra seniorlagene har
vært involvert i treningene og gitt spillerne ekstra inspirasjon og kunnskap.

Dommere
Thomas Edland har hatt det faglige ansvaret og Hege Nicolaisen har hatt det
administrative ansvaret for rekruttering og utvikling av dommere i håndballen.
Vi startet sesongen med 3 dommere som har vært i aktivitet for å dekke opp kretsen sitt
behov. Noe som er alt for lite. De tre har i løpet av høstsesongen gjort en fantastisk
innsats for å dekke opp så mange som mulig av kampene. Men det vil nok ikke være
nok - vi står i fare for å motta en bot på grunn av for lite antall dommere! Dette er også
på grunn av at laglederne er flinke til å omberamme kamper, og omberammede kamper
faller ikke inn i kvoten vår fra kretsen.
Det er vanskelig å motivere ungdommer til å satse på dømming i håndball. Det kan ha
flere årsaker, men mange opplever at det er krevende å dømme håndball.
Heldigvis har vi fått 5 nye dommere i stor klasse og vi håper å få de i sving med
dømming så snart som mulig. Vi har også fått kurset 7 baneledere på mini og
aktivitetsnivå. Banelederne har vært i aksjon på de minste lagene når FGI arrangerer
turneringer. Der er en glede å følge disse ungdommene på grunn av holdning, seriøsitet
og ikke minst gleden over å dømme. Til tross for sin unge alder viser disse 12/13
åringene stor håndballforståelse. Trenere og foreldre fra andre klubber, skryter av nivået
på dommerne når de kommer til Gautesetehallen.
Det har vært gjort en del investeringer på utstyrssiden - noe som har vært helt
nødvendig.
Vi er pålagt å ha dommerdrakter uten FGI logo Det har blitt delt ut julehilsener til alle
dommerne, samt at 3 dommere fikk gavekort på kr. 1000:- for en fantastisk innsats. De
har dømt langt over 20 kamper hver i høst, noe som er svært bra.
For administrativ leder har dette vært en læringsprosess som jeg har stått noe alene i,
men jeg må få rose Kjell Magne Stangeland hos kretsen for en fantastisk støtte og
veiledning.
I og med at Thomas Edland har gått over til Universitetet som trener har han vært
mindre tilgjengelig i henhold til faglig oppfølging av våre dommere. Men styret har en
felles oppfatning om at de er fornøyde allikevel.
Årsrapport fra lagene

Herrelag – H4 / Veteranlag
Herrelaget/Veterangutta –Odd Erik Knutsen

Etter at målet vårt ble nådd i forrige sesong, dvs. å holde oss i 4.div, noe vi klarte med et
nødskrik, begynte forberedelsene til et nytt år i denne div.
Nå hadde vi sett hvordan nivået var her, og vi begynte med å “lete” etter flere spillere. Vi
fikk noen gode forsterkninger, som gjorde at vi begynte å tro, at vi ville få en god sesong.
Etter 2 overbevisende seiere i treningskamper, før seriestart var optimismen stor. Mitt
mål for laget denne sesongen var at
vi skulle kjempe blant de 3 beste i puljen, og pr. i dag ligger vi godt an til opprykk til 3.
div. Det er 3 lag som kjemper i toppen, og FGI er blant dem. Ingenting er avgjort før de 2
siste serierundene, da vi møter de 2 andre lagene.
Vi trener 2 ganger i uken, noe vi håper kan bli til 3, dersom vi rykker opp!
Vi er fremdeles en ung gjeng med gutter som har en fantastisk treningsiver, og som
møter på treningene. Og her kan vi være opp til 17-18 stk. Meget bra, og kjekt å være
trener for en slik gjeng.
Jeg har hovedansvaret for laget, men har med meg John Arne Paulsen som en god
støtte til å kjøre trekk. Sosialt, så starter vi f.eks. med en felles frokost på Alstor som før
den viktige kampen mot Vaulen, eller så har det vært noen sosiale sammenkomster.
Det har også vært spillere som har vært med på fredagstreningene med de yngre, og
det har vært en suksess.
Håper at det i fremtiden vil komme mange publikummere på våre kamper, da dette er
noe som setter en god stemning i laget og hallen.
Per nå (1/3/2011) er det klart at FGIs herrelag spiller i 3. divisjon til neste sesong.
Når det gjelder Veterangutta, så spilte vi i Trondheim i oktober 2010, og her ble det
seier, uavgjort og et tap, og dessverre røk vi ut på mål forskjell, men vi var veldig
fornøyde med kamper, og det sosiale. Alltid kjekt å møte “gamle” håndballvenner på
slike arrangement. Vi var 10 stk. som reiste opp. Og blant disse er det fremdeles noen
som er med på treningen til Herrelaget, veldig bra! I 2011 er turneringen i Bergen, og
FGI’s Veteran gutter, kommer nok til å delta denne gangen også, vi er litt usikre på om
dette er 13 eller 14 gang vi deltar. Vi holder på så lenge helsen tillater det, siden vi nå er
i den voksne klasse, dvs. 50+.
Mitt ønske er at vi skal få flere guttelag, slik at vi kan få med flere lokale spillere på vårt
eminente herrelag.
Til slutt vi jeg takke styret for godt samarbeid, og en fin velvilje til å imøtekomme våre
ønsker. Vi har nå klart å få litt stil over drakter, og vi fikk en sponsor til å sponse FGI
treningsdresser til alle spillerne. Så det er en “syn for guder” å se "gutta" på oppvarming
og kamp.
I år har FGI hatt 2 aktive seniorlag på damesiden.
Damer 4 div – Rolf Edland

Damer 4 divisjon ble før denne sesongen satt sammen av 4 forskjellige lag fra
fjorårssesongen. 4.div, 6 div-1, 6.div-2 og Jenter 94. Stammen ved sesongstart besto av
15 spillere.
Sosialt har nykomponeringen av dette helt nye laget fungert optimalt, men samspillet har
trengt lenger tid enn ventet. I ettertid ser jeg at stammen på et så nytt lag burde bestått
av nærmere 20 spillere. Laget har vært kraftig plaget med skader og sykdom og har lidd
under det.
Det har i løpet av sesongen vært en del skifter på laget, spillere som har sluttet pga av
andre prioriteringer, noen spillere er flyttet til 6.div pga langtidsskader, mens det også
har kommet inn nye spillere inn på laget både fra Austrått, Sola og KFUM.
Laget har derfor nå igjen en stamme på 15 spillere.
Laget trener to ganger i uken der det de siste månedene har vært dårlig oppslutning pga
skader og mye sykdom. Noen dårlige prioriteringer er også observert.
Laget sloss i bunnen av tabellen med kun 2 seiere så langt (febr 2011). Vi spiller jevnt
med de fleste lagene i mellomsjiktet av tabellen, men mangler de ekstra månedene med
samspill som de andre lagene ligger foran oss og taper kampene på små personlige feil i
angrep som vi blir straffet kraftig for i retur.
Det er 6 poeng opp til sikker plass så det ser ikke lyst ut for fortsatt 4 div spill til neste
sesong. Av de siste 6 kampene må vi vinne 4 for i det hele tatt ha en kjangs, men dette
ser jeg på som lite sannsynlig. Med dette nykomponerte laget har vi kanskje godt av å ta
en samling i bunn (5.div) for å bygge oss opp til igjen og bli en stabil og slagkraftig enhet
som jobber sammen mot et felles mål!
Damer 6. divisjon – Tron Eivin Øvrebø

Laget består av en stamme på 10-12 spillere som er ivrige på trening.
Alderen spenner fra 16-40 år. Fokuset er fortsatt å ha et sosialt tilsnitt.
Sportslig har vi ikke oppnådd de resultatene vi hadde satt oss. (Vinne halvparten av
kampene)
Utviklingen er imidlertid meget bra.
Jostein Andersen har trått til som hjelpetrener og inspirator de siste månedene, noe som
også har gitt fin innflytelse på trening og holdning.
Aldersbestemte lag

FGI har hatt 17 lag i aldersbestemte serie. Det har vært mange gode resultater, og de
fleste lagene har et godt antall spillere. Hovedutfordringen for de aldersbestemte lagene
er å klare å beholde guttelag. Guttelagene "taper" i forhold til fotballen. Det er ønskelig
med et tettere samarbeid med fotballen, slik at bla treninger ikke legges på samme
tidspunkt. Det trengs tiltak særlig på guttesiden for ikke å miste flere lag og dermed
miste tilbud til ungdom i området.
J-95 for sesong 2010/11 – Kurt Nielsen
Har hatt meget god hjelp av Fredrik og Caroline Birkedal. Spillerne trives mye pga dette.
Dette må vi bruke som eksempel for andre lag og jobbe mer med.

Turneringer 2010: Trollcup og Partillecup. Sportslig var det gode erfaringer for oss
ledere, for å fokusere på trening. Trenings erfaring ut fra særlig Partillecup (Gøteborg)
er: kondisjon og teknikk og styrke.
Bruke forskjellige ballstørrelser. Snakket med ledere for andre lag som fokuserte på å
bruke større ball under trening. Bruk av klister i ung alder med 1 ball størrelse opp.
Turneringene skaper samhold mellom spillere og voksne.
Hadde en fantastisk teambuilding med spillerne, på en av spillernes foreldres fantastiske
landsted.
Laget har trent mye intervall. En del skader på spiller grunnet dette (beinhinne
betennelse). Her kan vi som foreldre være flinkere til kjøp av riktig utstyr. Håndball
gruppen må fokusere på intervall trening. UTETRENING. Hadde meget god effekt på
kort tid. I sesongen er det trent 4 timer pr uke + kamper.
Har oppnådd målet at alle skal få spille og at alle skal lage mål. Noen lager mål flere enn
andre, men alle mener jeg har fått godfølelsen. Til slutt mener jeg vi har hat en meget
stor sportslig fremgang, men vi ligger bak mange av de gode lagene. Dette skal vi rette
på. Målet er å kjempe med de beste i Rogaland innen 2 år.
J-97 sesong 2010/11 – Ole Oftedal
Sesongen 10/11 har vært en varierende sesong. Vi har en god basisgruppe på 12-15 stk
som stadig viser god utvikling. Vi startet sesongen med en større gruppe, men ser at det
i denne aldersgruppen blir en del frafall etter hvert. Våre to lag i forskjellige avdelinger
har derfor vært basert på mer eller mindre den samme spillergruppen. Det er ønskelig å
bygge videre på de spillerne vi har, og for neste sesong ser vi trenere/oppmann for oss
at vi konsentrerer oss om 1 lag, hvor vi tar utgangspunkt i de jentene som er motivert og
som virkelig har lyst til å bli bedre håndballspillere. Nivåmessig har inneværende sesong
vist at vi ligger tett opp mot de beste i kretsen. På gode dager spiller vi jevnt med de
beste, og det bør være en klar målsetting at vi vil satse på å ta igjen det som de beste
ligger foran oss, og dermed gjøre det enda bedre neste sesong. For å få til dette er vi
nødt til å trene mer, og det er viktig å påpeke at vi nå er klare for å betydelig øke
jentenes treningsmengde. Den bør dobles i forhold til de 2 treningstimene vi har pr uke
denne sesongen. Øktene bør også vare 1,5 timer. Vi ser for oss 2 dager med 1,5 timer
trening i hall og 1 dag med 1 time i hall. Da øker vi treningsmengde fra 2 til 4 timer i
løpet av en uke. Vi vet at det kan bli en utfordring med treningstid, men dette må til for å
bli bedre.
Pr dags dato er sesongen ikke ferdigspilt. Vi har en god del kamper igjen både for lag 1
og lag 2, og vi står på videre og gjør vårt beste i hver kamp! I tillegg til vanlig seriespill,
har vi i løpet av sesongen deltatt på SIF Høstcup, og planen er at vi også deltar på en
turnering i vårsesongen.
G-97 sesong 2010/11- Ole Oftedal
G97 samtrener med G98, og vi har et fint fellesskap på treningene i Gautesetehallen.
Sesongen for G97 har vært svært varierende, og vi har ikke fått til de resultatene vi har
ønsket. Det er flere grunner til dette, men det er dessverre et faktum at vår basisgruppe
for gutter født i 1997 er altfor liten. Gjennom sesongen har vi kun hatt 7 faste spillere
født i 1997, og trenger for hver eneste kamp hjelp av G98. Det er ikke noe negativt i å ha
G98-spillere med på våre kamper, men det skjer mye rent fysisk i denne årsgruppen, og

størrelsen på de andre G-97 spillerne kan av og til være litt for stor i forhold til G98.
1997-årgangen i FGI Håndball har vært betydelig flere, men vi har dessverre jevnt og
trutt opplevd frafall. Antallet 1997-gutter i FGI-håndball er så lavt, at det ikke er sikkert at
vi klarer å opprettholde et tilbud til neste år. Flere andre klubber har et større antall
spillere, og vi ser at det blir vanskelig å ta opp kampen med disse så lenge vi er så få
innen denne årgangen.
G97 spiller i den beste avdelingen for regionens G97-lag, og vi har 5 gjenværende
kamper for denne sesongen. Vi har deltatt på turnering høsten 2010, og planen er at vi
også deltar på en turnering denne våren.
J-98 sesong 2010/11 – Anwar Farrag
J-98 har i år vært rundt 14 spillere som har stått på. Skader og frafall har gjort at
kampene ikke alltid har gått vår vei. Det er en kjempefin gjeng som har det kjekt
sammen på trening og i kamp. Hovedutfordringen for oss som på enkelte av de andre
aldersbestemte lagene som alle har til oppgave å utvikle, rekruttere spillere, og å skape
et godt håndballmiljø, er å klare å beholde spillere.
Lag helt ned på 12 års trinnet konkurrerer med fotballen og andre aktiviteter. Når
fotballturneringer og treningskamper arrangeres gjennom hele året, så tvinges våre
håndballspillende jenter og gutter til å ta et valg mellom to idretter (i samme klubb!) i en
alt for ung alder. Det er meget uheldig at en tvinger barn og unge opp i en slik
lojalitetsskvis.
Det er ønskelig med et tettere samarbeid med fotballen, slik at bla treninger, turneringer
og kamper ikke legges på samme tidspunkt. Vi ønsker at det foran neste sesong settes i
gang et prosjekt med fokus på håndballen i aldersbestemte klasser, vi mister alt for
mange spillere, og tvinges til å trekke altfor mange lag.
Skal FGI håndball ha en mulighet for å komme opp med gode A-lag på dame og herre
siden så må også fotballen vise hensyn til håndballen når håndballsesongen er i gang –
på lik linje som håndballen må vise hensyn til egne aktiviteter i fotballsesongen. Dette er
en praksis og kutyme hos flere andre idrettslag – og bør være et klart arbeidsmål også i
FGI.
J-99 sesong 2010/11 – Elen Wiig Arnesen
Vi er 22 spillere og har derfor meldt på 2 lag i serien. Jentene har etter hvert spilt
sammen i mange år nå, og er en fin gjeng.
De trener 2 ganger i uken i år, og har 3 flinke trenere som stiller opp på det. Vi har både
forteldre kontakt, oppmann og ellers dugnadsflinke foreldre som stiller opp for laget.
Lagene har vært på noen turneringer også, det er alltid gøy. En gjeng reiste til Troll cup,
det var kjempe kjekt så det vil vi nok bli med på i år også.
J-00 sesong 2010/11 – Anne Kirsti Bilsback
På jenter 10 (2000) er vi nå oppe i 21 spillere. Det er veldig kjekt at nye spillere kommer
til og har lyst å spille håndball. Denne sesongen har vi 2 lag i aktivitetsserien, og det er
helst et lag for lite siden alle er flittige å møte på kamp. De to laga hevder seg i toppen,
og begynner å spille god håndball. Utfordringene fremover er nivåforskjellen på spillerne,

og at vi trenger flere foreldre som engasjerer seg i forhold til treninger, oppmenn o.l. Det
er veldig bra at jeg har fått med meg Lone Nicolaisen som hjelpetrener. Vi gleder oss til
å få være med til Troll Cup, og til å spille på stor bane til neste sesong.
Minihåndballen
Minihåndballen er viktig aktivitet for FGI. I år har det vært ca 60 aktive spillere, og det er
gledelig at samtlige lag har fått tilsig av nye spillere utover i sesongen.
Hvert lag trener en time i uka på Godeset skole. Minihåndball-lagene har deltatt med
stor glede på minihåndballturneringene i regionen. De har selv arrangert to turneringer
med god deltagelse og mye håndballglede blant hundrevis av unger.

Fotball-avdelingen
Styret og fotballutvalg

Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer:
Leder
Nestleder
Leder barnefotball
Leder ungdoms- og juniorfotball
Leder seniorfotball
Leder ungdomsutvalg
Styremedlem

Geir Støle
Fredrik Jomaas
Jan Tore Knutsen
Per Kolbein Tonstad
Eivind Trøhaug
Stine Kristiansen
Erling Øverland

Styret har gjennom sesongen hatt regelmessig møter (ca. en gang i måneden). I tillegg
har det været en rekke møter innen både senior-, junior/ungodom- og barnefotballen.
Fotballutvalget 2010 har, i tillegg til styret, bestått av følgende personer:

Sportslig utvalg

Dommeransvarlig
Utdanningsansvarlig
Turneringsansvarlig
Ansvar banedisponering
Driftsansvarlig baner
Materialforvalter
Leder allidrett
Leder prosjekter
Fair Play utvalg (leder/nestleder)
Spillerkontakt
* FFO leder
* Ansvar kiosk klubbhus

Ann Michelle Wangsvik
Pætur Danielsen
Lars Ødegård
Helge Svendsen
Geir Støle (koordinator)
Turid Øverland
Anita Tjøtta
Geir Støle
Roger Engebretsen
Daniel Roux
Jonny Borlaug
Trine Krey
Hans Kind
Geir Støle og Fredrik Jomaas
Ulrike Rasmussen
Daniel Roux
Ros-Mari Nødland

* Rapporterer til styret i FGI og er i tillegg med i fotballutvalget.
Fotballutvalget har i løpet av sesongen hatt to fellesmøter. I tillegg har det vært en rekke
møter innen hver delaktivitet.

Sport
Det har vært et høyt sportslig aktivitetsnivå i 2010.
56 lag var påmeldt i kretsserien i 2010 fordelt på tre senior-lag (ett kvinnelag), tre
juniorlag (ett jentelag), 12 ungdomslag (fire jentelag) og 38 barnelag (12 jentelag).
Oversikt over påmeldte lag til kretsserien 2010 er vedlagt.

I løpet av sesongen ble ett senior-, ett ungdoms- og to barnelag trukket slik at 52 lag
avsluttet sesongen. Dette er en svak nedgang sammenlignet med 2009-sesongen.
Nedgangen er relatert til senior- og barnefotball mens det er en økning i antall ungdomsog juniorlag. Nedgangen i barnefotballen skyldes at det ble meldt på for få lag i forhold til
antall spillere tilgjengelig. Det er tatt hensyn til dette ved seriepåmeldingen til 2011sesongen hvor det er på meldt 42 barnelag og 61 lag totalt.
I 2010 har vi for første gang hatt tilbud på alle alderstrinn for både jenter og gutter fra 6
år til senior og vi har for første gang hatt juniorlag på jentesiden.
Den største sportslig prestasjonen i 2010 sto damelaget for som ble kretsmester i
kvinner 7er etter å ha blitt puljevinner og slått Vidar i KM-finalen.
Senior herrer har i løpet av 2010-sesongen gjennomgått et generasjonsskifte og hadde
en god avslutning av sesongen med unge spillere som stort sett har gått graden i FGI
Fotball.
7. divisjonslaget måtte trekkes fra serien midtveis i sesongen grunnet manglene evne til
å gjennomføre bortekamper.
Det er egne rapporter for barne-, ungdoms- og juniorfotballen i kapitlene som følger.
Talentgruppene/ekstratreningene for henholdsvis ungdoms- og barnelagene som ble
etablert i 2009 ble videreført i 2010. Målsettingen med talentgruppene og
ekstratreningene er å gi et kvalitets treningstilbud utover det den enkelte spiller får på sitt
lag. På treningene er det lagt vekt på teknikktrening og utvikling av enkeltspillere i tillegg
til holdninger.
Tom Larsen har også i 2010 vært engasjert som klubb- og spillerutvikler i FGI Fotball.
Hovedoppgavene har vært rettet mot talentgruppene samt å lede talent- og
ekstratreningene.
Arbeidet relatert til økt satsning på keeperne i klubben er videreført i 2010. Det har vært
keepertreninger relatert til de fleste talenttreningene.

Keeperarbeidet i FGI Fotball er koordinert av Thor-Erik Østebø.
Trenerkoordinator for barnefotballen ble innført i FGI Fotball i 2010. Hovedaktivitetene
det førte året har vært rettet kartlegging av alle lag m.h.t. behov for trener-hjelp og behov
for utdanning. Tilbakemeldingene viser at det er stort behov for denne type funksjon.
Fred Johnny Olsen har hatt oppgaven som trenerkoordinator for barnefotballen i 2010.
Det foreligger et utkast til sportsplan som dessverre ikke ble ferdigstilt og distribuert som
planlagt i 2010. Dette skyldes kapasitetsproblemer i sportslig utvalg. Ferdigstilling av
sportsplan må ha høy prioritet i 2011.
Sportslig utvalg har i 2010 bestått av fem personer som alle har andre tunge verv i FGI
Fotball. Dette er uheldig både med hensyn til kapasitet men også når det gjelder
sammenblanding av roller. Målsettingen for 2011 er å få personer inn i sportslig utvag
som har dette som hovedoppgave i FGI Fotball.

Barnefotballen

Utvikling lag
Barnefotballen startet 2010 med 38 påmeldte lag. I løpet av sesongen er ett jentelag
(J11 2) og ett guttelag (G10 4) trukket på grunn av for få spillere. Møter/samtaler ble
gjennomført med begge lagene.
De fleste lagene har hatt en stabil spillerstall gjennom året. Unntakene er G04 som
hadde en økning på 100% (fra 30 til ca 60) og J01 som hadde en økning fra 20 til 27.
Oppstartdag for yngste årgang (2005) ble gjennomført lørdag 28. august og var vellykket
både m.h.t. gjennomføring, oppmøte og effekt. G2005 er startet opp med ca 40 spillere.
Det ble ikke etablert eget jentelag for J2005 i 2010 men dette er tenkt etablert ila første
kvartal 2011.
Alle lag melder om et høyt fokus på at spillere skal trives på trening og at dette ser ut til
å ha effekt. Det er også fokus på holdninger og fair play hos alle lag. Fokuset på
spillerutvikling øker naturlig med alderen og det rapporteres at tiltak med fokus på de
mindre gode spillerne har gitt positive utslag m.h.t. økte ferdigheter.

Ledere
Det ser gjennomgående ut til at alle lag har en trenerstall med god kompetanse og det
virker som om det er jevn deltakelse på kurs/videreutdanning.
Det er ulik organisering av lagene/årsklassene m.h.t. struktur og FGI Fotball bør vurdere
om det skal være strenge krav til lik organisering innenfor de ulike årsklassene for å
redusere kontrollspennet for leder barnefotballen.
Ikke alle lag har foreldrekontakt eller oppmann, men har organisert seg slik at dette
håndteres av en av trenerne.

Fotballstyret bør vurdere om barnefotballen p.g.a. antall lag bør ha mer enn en person
som har ansvaret. Det kan være hensiktsmessig å ha en leder barnefotballen og en
person som har ansvar for å følge opp lagene på treningsfeltet gjennom å ha personlig
kontakt med alle lag for eksempel en gang pr måned. Jan Tore Knutsen er leder for
barnefotballen i FGI Fotball.
Junior- og ungdomsavdelingen

Lagene
Ungdomsavdelingen i FGI fotball startet sesongen 2010 med 15 lag, 10 guttelag og 5
jentelag. Det ene jentelaget var 7er lag, resten 11 lag. Midt i sesongen måtte en trekke
ett G16 lag på grunn av frafall av spillere ved skolestart slik at grunnlaget for 2 lag ble for
lite. Vi fullførte sesongen med 13 lag. FGI ungdomsfotball er stolte av å ha fullført
sesongen med lag i alle årsklasser.

Sportslig
FGI er en klubb med mange lag og stor variasjon, og ambisjonsnivå og målsetninger i
lagene er veldig forskjellige. Noe av dette skyldes mangelen på en sportsplan til å styre
etter. De beste spillerne har behov for å prøve seg på et høyere sportslig nivå, og
talenttreninger og hospiteringsordninger bør settes i bedre system. De fleste spillerne
som spiller for eldre lag gjør det som ”laghjelp” og ikke som en styrt hospiteringsordning
for å utvikle spillerne.
Vi fikk ingen blant de beste i serien ved sesongslutt, men det er veldig bra at en har klart
å fullføre sesongen med så mange lag som en gjorde. Alle lag som hadde en
”breddeambisjon” føler de har oppnådd dette, mens lag med ambisjon om å hevde seg i
serien melder at de ikke helt har nådd målene.
I kampsesongen påvirker mangelen på tilgjengelige baner de sportslige prestasjonene
da det blir for få treninger. Fotballstyret legger vekt på å tilpasse tidspunktene for kamper
slik at de ikke ødelegger andre lags treningstid unødig. FGI har et godt samarbeid med
fotballkretsen om dette, men med begrenset banekapasitet vil kamper beslaglegge
andre lags treningstid.

Trenere og ledere
Alle lag har hatt trenere, oppmenn og foreldrekontakter som har gjennomført sesongen
på en god måte. Mange av trenerne har god trenerbakgrunn og det er god deltakelse på
trener og lederkurs. Lagene går inn i 2011 sesongen med gode trener og lederkrefter.

Turneringer
For ungdomsfotballen er Dana Cup i juni og Haugesunds Avis cup i oktober prioriterte
turneringer som gir et godt sportslig og sosialt utbytte.

Spesielle forhold.
De yngste lagene har store spillertropper, men noen lag har marginalt med spillere for å
fullføre en ny sesong. De mest utsatte lagene er J95, J97 og G96 som har 12-14

spillere. G95 ser ut til å ha fått opp spillerantallet slik at de ikke er så utsatt som i 2010.
Det er viktig at disse lagene følges opp og at det etableres et samarbeid mellom
årsklassene slik at de kan fullføre 2011 sesongen. For de yngste lagene med mange
spillere er utfordringen å beholde spillerne og gi alle sportslige utfordringer tilpasset sitt
nivå.
Per Kolbein Tonstad er junior- og ungdomsleder i FGI Fotball.
Fotballskoler
FGI Fotball har i 2010 gjennomført fire fotballskoler på Knudamyrå, henholdsvis
Cameron Fotballskole (vinterferie), FGI Fair Play Fotballskole I og II (sommerferie) samt
Tine Fotballskole (høstferie).
Målsettingen med fotballskolene er å gi barn- og ungdom (6 – 13 år) i bydelen et
fotballtilbud i feriene. I tillegg til det fotballmessige er holdningsskapende aktiviteter
vektlagt.
Spillerutvikler i FGI Fotball var sammen med Sportslig utvalg, ansvarlig for det sportslig
opplegget mens daglig leder i FGI var ansvarlig for det administrative. Spillere fra
jenter/gutter 16 og jenter/gutter junior har vært instruktører på fotballskolene.
Instruktørene har blitt lønnet og spillere med erfaring/kurs (aktivitetslederkurs) har blitt
prioritert. Det har vært stor pågang for å bli instruktører og fotballskolene gir god erfaring
for de som ønsker å bli trenere. På fotballskolen i vinterferien og sommerferien var det
dessuten innleid en ekstern instruktør primært som veileder for yngre uerfarne
instruktører.
På Cameron Fotballskole i vinterferien var det 35 deltakere, på FGI Fair Play
Fotballskolene i sommerferien var det henholdsvis 72 og 77 deltakere og det var 82
deltakere på Tine Fotballskolen i høstferien. På alle fotballskolene har det vært en bra
fordeling både m.h.t. alder og jenter og gutter.
FGI Fotballskolene i sommerferien var et samarbeid med Stavanger kommune gjennom
FiksFerrigeFerie konseptet.
Alle fotballskolene har hatt positiv økonomi. Fotballskolen i vinterferien ble drevet av
gutter junior og overskuddet ble øremerket treningsleiren til junior i påsken.
Tilbakemeldingene fra deltakerne og foresatte har vært meget bra. Basert på dette
anbefales det å arrangere tilsvarende fotballskoler i 2011.
I tillegg til de interne FGI fotballskolene har det vært arrangert to Keeper i Fokus
keeperskoler på Knudamyrå i 2010 (vår og høst). FGI Fotball har vært behjelpelige med
administrativ gjennomføring. Det har vært stor deltakelse fra FGI Fotball på

keeperskolene, mellom 15 – 20 deltakere på hver av skolene, og keeperskolene har
utvilsomt bidratt positivt i utviklingen av keeperarbeidet i FGI Fotball.
Thor-Erik Østebø har vært intern koordinator av keeperskolene.

Turneringer
FGI Fotball har de siste årene hatt fokus på deltakelse på felles turneringer som et viktig
ledd i videreutvikling av klubben.
FGI Fotball har følgende målsetning med deltakelse på felles turneringer:
•
•
•
•
•

sportslig og sosial vellykket turnering for alle
styrke samholdet mellom spillerne, trenere, ledere og foresatte på tvers av de
ulike lagene
drive holdningsskapende arbeid på tvers av alle lag
markedsføre FGI utad på en positiv måte
etablere en tradisjon rundt en attraktiv turnering som gjør at vi kan holde lengst
mulig på spillerne i FGI samt rekruttere nye spillere

FGI Fotball deltok på følgende prioriterte turneringer i 2010:
Dana Cup i Hjørring er etablert som hovedturnering for ungdomslagene. Dana Cup er en
av verdens største ungdomsturneringer og er størst m.h.t. internasjonal deltakelse. I
2010 deltok FGI Fotball med åtte lag hvorav fem jentelag. Turneringen var vellykket
både sportslig og sosialt. Jenter 13, 15 og 16 samt gutter 13-1, 13-2 og 16 kom alle til Asluttspillet. Jenter 12 tapte B-finalen på straffesparkkonkurranse. Dana Cup er anbefalt
som hovedturnering for ungdomslagene også i 2010.
Plussbank Cup i Kristiansand er etablert som hovedturnering for de tre eldste årskullene
i barnefotballen (10-, 11- og 12-åringene ). Plussbank Cup er den nest største
turneringen i Norge etter Norway Cup. I 2009 deltok FGI Fotball med 14 lag hvorav fire
jentelag. Turneringen var svært vellykket både sportslig og sosialt og turneringen er
anbefalt som hovedturnering for de eldste barnelagene også i 2011.
Toove Bygg Serien er etablert som prioritert vinter/vår-turnering for ungodms-, junior- og
seniorlagene. I 2010 deltok FGI Fotball med ni lag hvorav tre jentelag (syv ungdomslag
(tre jentelag), ett juniorlag og ett seniorlag). Turneringen ble sterkt redusert grunnet
baneforhold og for mange av årsklassene ble turneringen kansellert. Jenter 13 kom til
finalen i sin årsklasse hvor det ble tap. Turneringen anbefales som prioriterte turnering
også i 2011.

Grønt Gras på Frøyland og Klepp Cup på Klepp ble også i 2010 valgt som felles
prioritert vår-turneringer for barnelagene, henholdsvis 6 – 10 år og 11 – 12 år. FGI
Fotball stilte med 27 lag hvorav 7 jentelag på Grønt Gras. Turneringen var svært
vellykket både sportslig og sosialt og turneringene er anbefalt som prioriterte vårturnering for barnelagene også i 2011. Klepp Cup 2010 ble dessverre avlyst grunnet
liten oppslutning. Arrangøren har imidlertid lovet å komme sterkere tilbake i 2011 og det
anbefales at FGI Fotball prioriterer denne turneringen siden vi har hatt gode erfaringer
tidligere.
Sandnesgrase på Sandnes Stadion ble også i 2010 valgt som felles prioritert høstturneringer for barnelagene, 6 – 12 år. FGI Fotball stilte med 37 lag hvorav 10 jentelag.
Turneringen var svært vellykket både sportslig og sosialt og turneringen er anbefalt som
prioriterte høst-turnering for barnelagene også i 2011.
Haugesund Avis Cup i Haugesund er etablert som prioritert høstturnering for
ungdomslagene. I 2010 deltok FGI Fotball med ni lag hvorav tre jentelag. Jenter 14 vant
B-finalen. Flere av de eldste barnelagene våre benyttet turneringen som en forberedelse
til 11er fotball. Turneringen anbefales som prioriterte høstturnering for ungdomslagene
også i 2011.
I tillegg til de prioriterte turneringene deltok lag fra FGI Fotball på en rekke andre
turneringer, både innendørs og utendørs. Bla. ble gutter 14 invitert til å delta i Jæder
Eliteturnering. Samme lag vant Vigrestad Hallturnering og i Nordsjøcupen gutter 16 var
det ren FGI finale.

Treningsleir
Gutter junior og gutter ungdomslag var på treningsleir i London i påsken og jenter 14 var
på treningsleir i Hjørring en helg i mars. Målsettingen med treningsleirene var primært
sportslig forberedelser til sesongen samt sosiale aktiviteter.
Erfaringene fra begge fotballskolene var positive m.h.t. til sportslig utbytte.
Erfaringene viser imidlertid at det sosiale utbytte sannsynligvis er viktigere og reisene er
en viktig faktor for å holde lengst mulig på spillerne i FGI Fotball samt rekruttere nye
spillere.
Erfaringene fra treningsleirene, både sportslig og sosialt, var så gode at tilsvarende
treningsleirer anbefales også i 2011. Det er viktig at treningsleirene er åpne for alle som
trener reglemessig og treningsleirene trenger nødvendigvis ikke å legges i forkant av
sesongen..

Merketaking
FGI Fotball har fortsatt stor fokus på merketaking som et ledd i videreutvikling av
fotballferdigheter. I 2010 ble det arrangert to merketakingsdager, 12. juni og 6.
november.
Tabellen under viser en oversikt over merkene som ble tatt av FGI Fotball i 2010.
Minimerket
Blå
Rød
54
52

Teknikkmerker
Blå
Rød
6
16

Sum
106

Totalt
Bronse
5

Sum
27

133

FGI Fotball ble i 2010 vinner av ballkonkurransen for flest merker uansett antall lag for
klubber med seniorlag i 5. – 7. divisjon.
Pætur Danielsen, sportslig utvalg, er ansvarlig for merketaking/merketakingsdagene i
FGI Fotball.
Dommere
Som det framgår av tabellen under så fortsatte den meget gode utviklingen av
dommerne også i 2010.168 av 186 innmeldt kamper er dømt av interne dommer noe
som gir en dekningsgraden på utrolige 90%.
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I 2010 hadde FGI Fotball 29 aktive klubbdommere, 5 aktive rekrutteringsdommere.
I tillegg representere Thomas Tjelle FGI Fotball. Han dømmer i 2. divisjon og er av
mange sett på som neste eltieseriedommer fra Stavanger. Thomas dømte NM-finalen
for gutter 16 på Brann Stadion i 2010.

June Bendiksen representerte også FGI Fotball på en utmerket måte og dømte bla. Afinalen for kvinne junior i Dana Cup 2010.
Det ble arrangert internt klubbdommerkurs i vårsesongen med 23 deltakere og en har
deltatt på rekrutteringsdommerkurs i regi av RFK.
Takket være utmerket innsats over tid fra alle dommerne i FGI Fotball og spesielt
planlegging og koordineringen fra dommeransvarlig Turid Øverland, ble FGI Fotball
innstilt til Årets dommerklubb 2010 av Rogaland Fotballkrets.
Begrunnelsen fra Rogaland Fotballkrets er følgende:
"Etter innstilling fra dommerkomiteen har kretsstyret for 2010 innstilt Forus & Gausel IL
til "årets dommerklubb". Forus & Gausel var ideskaperen for en dommerpool hvor de
skal samarbeide med andre klubber i nærområdet om utveksling av klubbdommere. De
har i tillegg vært aktive m.h.t. nye dommere og satt fokus på dommergjerningen i
klubben".
"For å bli tildelt årets dommerklubb må klubben ha flere dommere, klubben må
arrangere dommerkurs og går aktivt ut for å skaffe nye dommere".
Cecilie Herlofsen ble Årets dommer. Hun har vært ivrig og positiv og vist gode takter
som dommer og er en flott representant for jentene som dømmer for FGI Fotball.
Dommerne har hatt sosiale tilstellinger både ved sommeravslutning og sesongslutt.
Rapport fra dommerarbeid 2010 er vedlagt
Turid Øverland er dommeransvarlig i FGI Fotball.

Allidrett
FGI Fotball startet opp en allidrettsgruppe for barn i 3-4 år i mars 2009.
Hensikten med Allidretten har vært lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas
utvikling og de grunnleggende bevegelsene. Fokus er rettet mot lek, bevegelse til
musikk og sang, ballek, mestring, balansering og hinderløyper.
Allidretten er nå veletablert og det er ved utgangen av 2010 to grupper, hver med
mellom 15 og 20 deltakere, som trener henholdsvis tirsdager og onsdager primært i
gymsalen på Gausel skole.
Trine Krey er leder for Allidretten i FGI Fotball.

Administrativt

Holdningsskapende tiltak
FGI Fotball har hatt fokus på holdningsskapende tiltak over tid og vi begynner nå å se
resultater av arbeidet. Viktige elementer er at vi har lett tilgjengelig ledere for alle i
klubbmiljøet, noe som gir oss en mulighet til å arbeide med holdninger kontinuerlig og å
løse eventuelle utfordringer og konflikter raskt. Klubbhuset og et kompakt fotballanlegg
legger til rette for dette arbeidet. Holdningsskapende tiltak har også fokus i de sportslige
aktivitetene som talenttreninger, fotballskoler, treningsleirer og turneringer.
Vi har over tid prioritert deltakelse i turneringer hvor hele klubben (ungdom eller
barnefotballen) skal delta og leve sammen på tur. Dette har bidratt til at vi blir kjent på
tvers av lag, utover hva vi opplever på hjemmebanen. Våre hovedturneringer er viktige
for å styrke samhold og de er flotte arenaer for å jobbe med holdninger. Vi har utarbeidet
klare kjøreregler m.h.t. oppførsel både for voksne og spillere og vi har ikke opplevd
negative hendelser i noen av turneringene.
Klubbhuset har i 2010 befestet rollen som et svært viktig tilgjengelig sportslig og sosialt
samlingspunkt.
Fair Play-utvalget, som ble etablert i 2009, er videreført i 2010. Utvalget består av leder
og nestleder i FGI Fotball. Det har vært Fair Play innslag på nesten alle store møter i
klubbregi.
Klubbens internettsider har blitt bevist brukt for å framheve gode holdninger og gode
initiativ som inneholder Fair Play aspekter. Retningslinjer for hjemme- og bortekamper,
hvor fokus er å legge til rette for gode fotballopplevelser for alle, er markedsført og i stor
grad tatt i bruk. Gjestende lag og dommere er fokus i disse retningslinjene. Vi har ikke
mottatt noen klager fra hverken andre lag eller krets m.h.t. oppførsel fra lag fra FGI
Fotball.
Rollen som spillerkontakt, som ble etablert i 2009, er videreført i 2010. Spillerkontakten
skal være tilgjengelig for barn og unge som ønsker å ta opp forhold som de ikke ønsker
å ta opp med trenere eller ledere. Rollen er uavhengig av klubben og skal være en som
lytter, vurderer og foreslår løsninger på problemer som barn og unge opplever i
forbindelse med fotballaktiviteter. Ulrike Rasmussen er spillerkontakt i FGI Fotball.
Kampverter-ordningen er videreført og videreutviklet i 2010. Formålet er å skape gode
rammer rundt fotballkampene bla. ved å ta godt i mot gjestende lag og dommer.
FGI Fotball har sesongen 2010 gjennomført en klubbintern Fair Play konkurranse som
ble vunnet av jenter og gutter 98 samt gutter 04.

Juniorlaget til FGI Fotball fikk Fair Play pokalen for junior menn i Rogaland 2010.
Vi har hatt foredrag relatert til ”Hvordan skape motivasjon og entusiasme i laget ditt” og
arrangert internt førstehjelpskurs.
Det har vært god oppslutning på en rekke dugnader, som i tillegg til økonomi, er viktig
for utvikling av holdninger og miljø.

Rekruttering
Som tabellen under viser har FGI Fotball de siste årene hatt en sterk økning i antall lag
noe som skulle tilsi at rekrutteringen er god.
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Vi har imidlertid som målsetting å gi et fotballtilbud til alle som ønsker å spille fotball i
bydelen og undersøkelser vi har gjort viser at vi er underrepresentert både på jente og
guttesiden. Dvs. at det sannsynligvis er prosentvis færre jenter og gutter som spiller
fotball i vår bydel enn det som er tilfelle i Stavanger kommune og landet generelt.
I 2010 har vi startet et systematisk arbeid for å kartlegge hvilke årsklasser, skoler og
grupperinger som er underrepresentert. Dette arbeidet vil fortsette i 2011 og vi vil sette i
gang tiltak rettet mot grupperingene som er underrepresentert.
Informasjonsskriv til barnehagene og skolene i bydelen har sammen med
rekrutteringsdagen som ble arrangert siste lørdagen i august, vært vellykket m.h.t.
rekruttering av jenter og gutter 5 til 6 år.
Deltakelse på attraktive turneringer og treningsleirer er tiltak som både holder på spillere
samt rekrutterer nye.

Erfaringsmessig er det størst frafall fra jenter i ungdomsfotball og det er av den grunn
gjennomført flere tiltak i 2010 for å beholde og rekruttere nye jenter.
Vi har fortsatt utfordringer med å skaffe ny trenere og ledere til de fleste verv i FGI
Fotball.

3. Inkludering og integrering
Forus & Gausel er en spennende og fargerik bydel. Ca. 20% av rekrutteringsgrunnlaget
til FGI Fotball består av personer med flerkulturell bakgrunn. Det tilsvarende tallet for
Stavanger kommune er 12%. Gautesete skole, som er den sentrale ungdomsskolen i
bydelen, har ca. 25 ulike morsmål. Analyser av medlemsmasen vår viser at personer
med flerkulturell bakgrunn sannsynligvis er underrepresentert. Dette er ikke ønskelig og
det er satt i gang flere tiltak for å rette på dette.
Turneringen Fargerik Fotball, første gang arrangert i 2009, ble også i 2010 arrangert på
Knudamyrå. Turneringen arrangeres primært for å vise at vi tar integrering på alvor og at
vi tar avstand fra rasisme. Turneringen ble gjennomført første lørdagen i juni og over
100 barn deltok. Grunnskolene i nærområdet deltok i arbeidet med å sette opp lag. Dette
var en fantastisk dag for alle som deltok på banen og i klubbhuset og turneringen vil
garantert også bli arrangert i 2011.
FGI Fotball fikk ved slutten av 2010 støtte fra Norges Fotballforbund til et prosjekt
relatert til integrering hvor fokus bla. vil være rettet mot opplæring og oversettelse av
informasjon. Prosjektet vil videreføres i 2011.
Norges Fotballforbund og Norske Kvinners Sanitetsforening har i 2010 inngått avtale om
samarbeid angående integrering og FGI Fotball har blitt kontaktet og ytret ønske om å
delta. Prosjektet vil bli videreført i 2011.
FGI Fotball har hatt møte/samtaler med Johannes Læringssenter/Internasjonalt hus og
flere politiske partier angående aktiviteter relatert til integrering. Vi håper at konkrete
tiltak kan etableres i 2011.

Medbestemmelse
Medlemsmassen i FGI Fotball består hovedsakelig av barn og ungdom og det er følgelig
viktig at videreutvikling av klubben baseres på deres behov. For å sikre innflytelse er
ungodmsutvalget re-etablert med Stine Kristiansen som leder og hun sitter i styret i FGI
Fotball. Hvert lag i ungdomsfotballen skal etablere et spillerutvalg og minst en person fra
spillerutvalget skal sitte i ungdomsutvalget. Etableringen av disse utvalgene er påbegynt

i 2010 og målet er å få oppegående utvalg i løpet av 2011 som har en reell innflytelse på
viktige beslutninger i FGI Fotball.

Proffilering
Profilering har vært en prioritert aktivitet i 2010 og FGI Fotball har blitt presentert i
politiske møter, i kommunale møter og idrettsråd samt i møter og konferanser i regi av
Rogaland Fotballkrets og Norges Fotballforbund.
Vi har også hatt fokus på å profilere FGI Fotball overfor barnehager, skoler og bedrifter i
nærmiljøet.
På Hinna Aktivitesdag i 2010 ble FGI tildelt pris for beste opplegg/stand.
Hans Kind, prosjektleder FGI Fotball, har nedlagt en stor innsats m.h.t. profilering.

Baner
FGI Fotball disponerer etter hvert et flott anlegg på Knudamyrå men tilgangen på nye
medlemmer og lag gjør at vi er en av klubbene i Stavanger som har minst disponibelt
fotballareal i forhold til antall lag. Pr. 2010 mangler vi, basert på beregninger fra
Stavanger kommune, en hel 11er bane.
FGI Fotball ønsker at flest mulig treninger og kamper skal foregå på banene på
Knudamyrå da vi anser dette som svært viktig m.h.t. videreutvikling og integrering av
klubben. Dette stiller store krav til planlegging og ikke minst til fleksibilitet hos lag og
trenere. Til tross for at enkelte dager har vært rimelig kaotiske med opp til 5 – 6 kamper
samtidig, så har sesongen foreløpet uten store problemer og kollisjoner. Dette er i stor
grad takket være en meget godt tilrettelagt og alltid oppdatert banedisponeringsplan.
Roger Engerbretsen er ansvarlig for banedisponeringsplanen og Daniel Roux er
driftsansvarlig for banene i FGI Fotball.
Etablert interne retningslinjer for tildeling av treningstid og kamptidspunkt må i 2011
distribueres til alle trenere og ledere slik at vi sikrer en felles forståelse for gjeldende
tildelingskriterier.
FGI Fotball har hatt en meget god dialog med Rogaland Fotballkrets m.h.t. serieoppsett
og justeringer av dette. Vi er også meget godt fornøy med det vedlikeholdsarbeidet
kommunen har utført på banene våre.
For vintersesongen 2009/2010 innførte FGI Fotball en fortettet banedisponeringsplan
hvor hver treningsøkt på kunstgresset ble delt mellom fire lag hvor alle lag minimum

skulle ha en trening i uken på kunstgress. Målsettingen med dette er at alle lag skal få
best mulig treningsforhold for å sikre kvalitet. I tillegg er det inspirerende for alle å få
tilgang til kunstgress, noe vi håper vil sikre rekruttering. Grunnet snødekt og stengt
kunstgressbane gjennom store deler av vintersesongen ble den nye ordningen ikke
testet ut men er anbefalt videreført i vintersesongen 2010/2011.
Grusbanene var også stort sett ikke brukbare til fotballaktiviteter gjennom store deler av
vinteren, men de fleste lag viste stor treningsvilje, fleksibilitet og kreativitet for å finne
alternative treningsformer.
Grunnet vedtak i Stavanger kommune om ikke å ha vintervedlikehold av
kunstgressbanene i kommunen, var kunstgressbanen vår ikke tigjengelig for bruk store
deler av vinter. Dette har aktualiserte diskusjonen om at klubbene selv skal kunne være
ansvarlig for vintervedlikehold. Flere og flere klubber står nå sammen om dette kravet og
FGI Fotball spiller en aktiv rolle i denne diskusjonen som vil bli videreført i 2011.
FGI Fotball har over tid jobbet for å få omgjort den store grusbanen til kunstgress. Ved
inngangen til 2011 er 11er grusbanen på Knudamyå prioritert som nummer to i
Stavanger kommune, m.h.t. oppgradering til kunstgress. Prioriteringen er basert på
politiske vedtak.
Det er imidlertid ikke satt av midler i Stavanger kommune i 2011 for etablering av nye
kunstgressbaner i Stavanger. FGI Fotball har satt ned en prosjektgruppe bestående av
Fredrik Jomaas og Erling Øverland, som vil se på løsninger som fremskyve oppstart av
omlegging til kunstgress samt opprettholde kommunikasjon med idrettspolitikere og
idrettsadministrasjonen.

Utdanning og kurs
FGI Fotball oppfordrer både trenere og ledere til å ta kurs i regi av Rogaland
Fotballkrets. Dette er en nøkkelaktivitet for å oppnå den kvaliteten på treninger og
ledelse vi ønsker å tilby våre medlemmer.
I 2010 deltok representanter fra FGI Fotball på følgende kurs:
Kurs
Aktivitetsleder
Fotballferdigheter
Samspill
Klubbesøk
Trener II
Leder I
ABC

Antall deltakere
18
9
5
8
1
7
12

Rekrutteringsdommer
Klubbdommer
C1 – C4
Barnefotballkveld
Fair Play

1
23
6
52
1

Sammenliknet med klubber det er naturlig å sammenlikne seg med, har vi meget god
deltakelse på kurs og det er også en økning i antall deltaker sammenliknet med 2009.
Intern kursplan viser hvilke ambisjoner FGI Fotball har og hvilke kurs som anbefales. Det
føres også statistikk over hvilke kurs de enkelte trenerne/lederne i FGI Fotball har
gjennomført.
FGI Fotball har stilt seg positiv til og har arrangert flere kurs i regi av Rogaland
Fotballkrets i klubbhuset på Knudamyrå. Erfaringene er positive både m.h.t. intern
deltakelse samt markedsføring av FGI Fotball utad.
Oppsummering utdanningsaktiviteter er vedlagt.
Anita Tjøtta er utdanningsansvarlig i FGI Fotball.
Utstyr
Avtalen med MX Sport Stadionparken sammen med interne retningslinjer og rutiner
fungerer bra. Leveringstid er på et akseptabelt nivå. FGI-kolleksjonen hos MX Sport er
noe begrenset men ny Umbro-kolleksjon er ventet tidlig 2011 og da vil utvalget i FGIprodukter også bli bedre.
De fleste lag er godt dekket når det gjelder utstyr noe som bla er synlig både ved
kamper og ved reise til turneringer.
Det er kjøpt inn en del fellesutstyr og utvalget vil bli utvidet ytterligere dersom behov. Det
er viktig at alle tar ansvar m.h.t. vedlikehold og lagring etter bruk.
Med økende antall lag er det en utfordring at alle lag får tildelt utstyrsskap i garasjen. Alt.
rom i garderobeområdet samt Knudabuå vil i løpet av 2011 bli innredet for lagring av
utstyr slik at alle lag får mulighet for å lagre utstyr på Knudamyrå.
Jonny Borlaug er materialforvalter i FGI Fotball.
Dugnader
FGI Fotball har deltatt på en rekke dugnader i 2010 som er viktig både for drift av FGI
Fotball og gode inntekter til det enkelte lag. Av de viktigste kan nevnes rydding i bydelen

i regi av Forus Næringspark, arrangør av Ahlsell Cup, tilsyn Gausel skole, drift av kiosk
på klubbhuset, fotballotteri og papirsalg.

Kretsting 2010
Kretstinget ble avholdt i Stavanger lørdag 5. februar. Ann Michelle Wangsvik, Turid
Øverland og Geir Støle representerte FGI Fotball.
FGI Fotball fikk fire utmerkelser på kretstinget:
• Pokal for årets dommerklubb 2010
• Pokal for kretsmester 2010 kvinner 7er
• Fair Play pokal for junior menn
• Vinner av ballkonkurransen (5.-7. divisjon) flest merker uansett lag

Eksterne verv
Hand Kind representerer FGI Fotball som styremedlem i Rogaland Fotballkrets
Fotballavslutninger og utmerkelser
Årsavslutning for FGI Fotball ble arrangert på Knudamyrå lørdag 30. oktober.
Tradisjonen tro ble det arrangert uformell turnering for både barnefotballen og ungdom-,
junior- og senior.
Alle spillerne i barnefotballen fikk medalje og det ble delt ut statuett til årets spiller i
ungdoms-, junior- og senioravdelingene samt til årets dommer.
Følgende personer ble utnevnt til årets spiller/dommer:
Jenter 13
Jenter 14 11er
Jenter 14 7er
Jenter 16
Jenter 19
Kvinner senior
Gutter 13-1
Gutter 13-2
Gutter 13-2
Gutter 14
Gutter 15
Gutter 16
Gutter 19-1

Sandra Hegreberg
Guro Bjørnå
Martine Moland
Johanna Tonstad
Eirin Nagell
Ann Michelle Wangsvik
Amund Garsrud Tvedt
Sebastian Øglend
Vegard Falmår
Karl Magnus Torgrimsen
Daniel Heymenningen
Anders Fjelde
Sindre Støle

Gutter 19-2
Menn senior
Årets dommer

Besim Tahiri
Mikal Hjorteland
Cecilie Herlofsen

Årets lag ble kvinner senior med trener Fred Johnny Olsen for kretsmesterskap i kvinner
7er.
Anne Østlid (foreldrekontakt), Anita Tjøtta (kursansvarlig), Hans Kind (prosjektleder),
Thomas Tjelle (dommer), Eirik Fjelde (trener/leder), Fredrik Jomaas (trener/leder), Geir
Inge Tufte(trener) fikk alle blomster som representanter for den flotte innsatsen som blir
nedlagt av trenere, ledere og utøvere i FGI Fotball.
Det ble arrangert sesongavslutning for trenere og ledere i klubbhuset fredag 17.
desember og fotballtur til London helgen 26. – 29. november.
Ved årsskifte 2010/2011 fikk trenere og ledere i FGI Fotball utdelt gavekort fra styret i
FGI som en takk for innsatsen.

Godeset, 12. mars 2011

Manfred Vonlanthen
Leder

Tron Eivin Øvrebø
Nestleder

Sonja Hauan
Styremedlem

Eirik Nilsen
Styremedlem

Arild Slettebø
Styremedlem

Ros-Mari Nødland
Styremedlem

Geir Støle
Varamedlem

Stian Flørenæs
Varamedlem

