
 
 

Remyra IL - Årsberetning 2017 
 
Hovedstyret i Remyra IL har i 2017 bestått av: 

 

Robert Hundstad leder (valgt for 2 år i 2016) 

Håkon Welde  nestleder (valgt for 2 år i 2017) 

Marte Klæth  styremedlem (valgt for 2 år i 2017) 

Håvard Ravlo  styremedlem (valgt for 2 år i 2017) 

Ferry Smits  medlemsansvarlig (valgt for 2 år i 2016) 

Roar Husby   kasserer (valgt for 2 år i 2016) 

 

Håndballavdelingen har i 2017 vært ledet av Kristin Tverå. Det vises til håndballstyrets årsberetning 

for en oppsummering av håndballavdelingens sportslige tilbud, generell status og ulike aktiviteter. 

 

Fotballavdelingen har i 2017 vært ledet av Ulf Kristian Aaring. Det vises til fotballstyrets årsberetning 

for en oppsummering av fotballavdelingens sportslige tilbud, generell status og ulike aktiviteter. 

 

Hovedstyret har gjennomført 4 styremøter siden forrige årsmøte. Den daglige driften av idrettslaget, 

herunder også ivaretakelse av anlegg og infrastruktur, har som tidligere år vært hovedstyrets 

hovedprioritet.  

 

Remyra IL har med virkning fra 01.01.2017 inngått ny avtale med G-Sport Stjørdal. Avtalen er 

gjeldende til 31.12.2019. Denne kan benyttes av alle medlemmer. 

 

Remyra IL har med virkning fra 01.01.2017 inngått ny avtale med Scantrade. Avtalen er gjeldende til 

31.12.2019. Denne kan benyttes av alle medlemmer. 

 

Samarbeidsavtalen med SMN1 er videreført i 2017. Denne kan benyttes av alle medlemmer. 

 

Remyra IL har i 2017 hatt et velfungerende samarbeid med Stjørdal Idrettsråd. 

 



Remyra IL har i 2017 hatt et velfungerende samarbeid med Remyra Grende- og Klubbhus. 

  

Remyra IL fikk i 2017 tilført ca. 100.000 kroner fra Idrettsbingoen. 

 

Remyra IL fikk i 2017 tilført totalt ca. 170.000 kroner fra grasrotandelen Norsk Tipping og gjennom 

lokale aktivitetsmidler (LAM). 

 

Remyra IL fikk i 2017 totalt 120.000 kroner i sponsorinntekter.  

 

Det har i 2017 vært utført et solid arbeid på lagsnivå i Remyra IL. Klubben har imidlertid, som flere 

andre lag og foreninger, en utfordring i å videreføre dette engasjementet til fellesfunksjonene i 

klubben. Remyra IL er ikke større enn at alle foreldre før eller siden må regne med å ta et verv for 

fellesskapet i klubben. Hovedstyret oppfordrer derfor nok en gang til at flere foreldre engasjerer seg, 

slik at driften av klubben kan fordeles på flere personer. 

 

Medlemmer:  

Antall registrerte spillere i medlemsregisteret til Remyra IL er ved årsskiftet:  

Totalt 483 – 186 jenter og 297 gutter 

Håndball 110 – 67 jenter og 43 gutter 

Fotball 211 – 56 jenter og 155 gutter 

Antall medlemmer som er registrert i klubbadmin per 31.12.2017 omfatter automatisk også tidligere 

medlemmer som har en konto i FIKS og eller minidrett.no men muligens ikke er aktive medlemmer 

lengre. I tillegg er alt støttepersonell som lagledere, trenere lagt inn automatisk i klubbadmin.no på 

grunn av overføring fra FIKS systemet. 

Medlemsregisteret er komplett overført til klubbadmin og registrering skjer nå utelukkende via 

minidrett. Systemet krever en kontinuerlig oppdatering og ajourføring av medlemmer. Dette vil også 

være et viktig fokus område for 2019. 

Det er i tillegg registrert at det er i perioder store utestående beløp. Det er dessverre mange som 

ikke betaler medlemsavgift og eller treningsavgift. 

 



Økonomi:  

Driften av klubben Remyra IL har i 2017 gått med underskudd på 201.458 kroner. Dette kan i 
hovedsak tilskrives manglende innkreving av medlems- og treningsavgift for fotballavdelingen. 
Implementeringen av nytt medlemssystem (KlubbAdmin) var en underliggende årsak, som bidro til at 
medlemslister ikke var oppdaterte gjennom året. Det er en prioritert oppgave å komme ajour i denne 
saken. 

Det ble den 22.12.2017 gjort en ekstraordinær nedbetaling på lån på 454.000 kroner. 

Til tross for driftsunderskuddet i 2017 vurderer Hovedstyret økonomien i Remyra IL som 

tilfredsstillende.  

Det vises til revisjonsberetningen for nærmere detaljer om regnskapet 2017. 

 

Baneanlegget:  

Kunstgressbanen og området rundt har også i 2017 vært et flott samlingspunkt for barn og unge i 

nærmiljøet. Anlegget på Remyra gir god kapasitet til organisert og uorganisert trening og kamper. 

Bruksmønsteret sprenger imidlertid i perioder kapasiteten på ukedagene, mens få ønsker å benytte 

seg av anlegget i helger. 

 

Det vises til fotballstyrets årsberetning for nærmere beskrivelse av bruk og vedlikehold av anlegget. 

 

Avslutning:  

2017 har vært et stabilt år med bred aktivitet i Remyra IL. Vi har en gruppe engasjerte foreldre som 

bidrar som lagledere, trenere og i andre lagsfunksjoner, og ikke minst som aktive tilskuere og 

supportere til trening og kamper. Hovedstyret vil rette en stor takk alle som har bidratt med stort og 

smått i driften av klubben Remyra IL i 2017.  

 

På vegne av hovedstyret i Remyra IL  

 

 

Robert Hundstad 



 
 
 
 

ÅRSMELDING 2017 FOR REMYRA HANDBALL  
 

Styret 
Leder Kristin Tverå 

Sportslig ansvarlig 
Yogi Samant 
(sesong1/2) 

Arrangement 
ansvarlig Bente Undseth 

Styremedlem 
Camilla  
Wangberg(1/2sesong) 

Økonomiansvarlig Jorid Ferner 
Materialforvalter stein Arve Strand 

 
 
 
Antall lag 8 
Antall jente lag 4 
Antall gutte lag 4 
Antall minikull 3 
Antall spillere Ca 200 

 
En bra gjennomført sesong av alle lag. 
Alle har vært i gjennom seriespill, cuper og sosiale begivenheter 
5 lag er falt i fra til neste sesong: 
Dette grunnes at noen lag har veldig få spillere og /eller mangler egne trener /lagleder resurser. 
Det jobbes med å få til et komplett styre til neste sesong da 2 stk personer slutter i styret. Vi ønsker 
fokus på å treningsglede og samhold, der det også skal være rom til og holde på med andre idretter i 
gjennom sesongen. Lagene med foreldregrupper må fortsette å være flinke til å finne løsninger som 
utgjør at dem får nok barn på trening og kamp slik at en får gjennomført sesonger godt, slik at barna 
ønsker å fortsette med idretten. 
 
 
Status på lag til sesong 2018/2019 
Mini stiller med 2011,2010 og 2009 
6  lag er meldt på i  TrønderEnergiserien: 
Jenter 12 
Jenter 11 (2 lag) 
Gutter 11 
Jenter 10 
Gutter 10 
 

 
 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.sifhandball.no/bilder//Mini/201314/Miniinv1.JPG?idfam=&idimg=&nameimg=&imgrefurl=http://www.sifhandball.no/index.cfm?id=312529&h=163&w=373&tbnid=scCejr5N8eth6M:&zoom=1&docid=yhBf0rdXIkEB1M&ei=19tXVMPsJdTzaovYgdgP&tbm=isch&ved=0CGAQMyhYMFg4ZA&iact=rc&uact=3&dur=952&page=18&start=179&ndsp=13


Årsberetning Remyra Fotball 2017 
Fotballgruppa i Remyra IL har heller ikke i 2017 hatt noe gruppestyre og aktiviteten på tvers av lagene 
bærer til en viss grad preg av dette. Det vil være et mål for 2018-2019 å få på plass et fungerende 
fotballstyre og sportslig utvalg som enda bedre tilrettelegger for fotballaktiviteten for og på tvers av 
lagene i Remyra IL. 

Følgende personer har hatt en aktiv rolle i fotballgruppa i 2017: 

• Trine Wirum har i år igjen gjort en god jobb som dugnadskoordinator for 
kunstgressbanedeponiordningen 

• Therese Blomqvist og Odd Myran – sponsorkomite 
• Runa Asklund har gått inn i rolle som koordinator for jentefotballen 
• Kristian Hogstad Lund har tatt ansvar for oppstart av fotball for 2011-kullet 
• Arvid Sesseng overtok som baneansvarlig etter Tore Ulvestad i 2017 
• UIf Kristian Aaring - leder fotball, ansvarlig baneoppsett og baneutleie, dommerkoordinator 

samt ansvarlig for FIKS og behandling av overganger 

Lag og spillere: 
Remyra IL stilte i 2017 med følgende lag i seriespill: 

• Senior herrer 6.divisjon 
• J15  
• G14  
• J14  
• G13 
• J13 
• G12 (2 lag)  
• J12 
• G11 
• J11 

For årgangene 2007-2010 har det vært deltakelse på Dalførecup og andre cup'er som har vært 
hovedaktivitet hva kamper angår. Det gror godt i de yngre årsklassene og det registreres at Remyra 
også i 2017 er av klubbene med flest lag og spillere på Dalførecup. 

Det er også gledelig at det på jentesiden kommer lag i stadig høyere aldersklasse. I 2014 og 2015 var 
J14 vårt eldste jentelag. I 2016 hadde vi samarbeidslag med Tangmoen i J15 mens det i 2017 var rent 
Remyra-lag i J15. I barne- og ungdomsfotballen hadde vi faktisk i 2017 like mange jente- og guttelag i 
seriespill. På senhøsten kvalifiserte J17 seg for 0.divisjon 2018 som ett av seks lag med spillere som 
holder J17-alder både i 2018 og 2019. 

Det viser seg å være en utfordring å holde på guttespillerne når de kommer opp i årsklassene. I 2016 
hadde vi G16 og G19-lag med tynne spillerstaller, men ikke noe G14-lag. I 2017 var eldste guttelag 
G14 med en stall så tynn at det måtte bidras både fra G13 og fra J14. For denne årgangen ble 2017 
siste år i Remyra. 

Resultatet av tynne spillerstaller er gjerne avskalling både blant de beste og ivrigste og blant de som 
ikke er like ivrige. Avskallingen skjer gjerne med at noen skifter klubb og andre slutter. Det må jobbes 
videre med å forbedre tilbudet for denne aldersgruppen slik at frafallet reduseres. Det synes viktig å 
starte tidlig med fotball slik at vi får flest mulig med på Remyra og samtidig være flinke på rekruttering 
og kursing av trenere slik at det er mange som kan bidra på treningsfeltet. Samarbeid mellom 



årstrinnene kan også bidra til et bedre tilbud for den enkelte spiller og muligheten til å holde på lag 
med blanding av spillere fra flere årstrinn oppover i årsklassene. 

Trenerutdanning: 
I 2017 har vi hatt 9 deltakere på ulike moduler av grasrottrenerkursene som NFF Trøndelag avholder. 
Vi har også hatt trenere med på klubb BDO som er NFF Trøndelag sitt spiller og trenerutviklingstiltak 
for 13/14-åringene. Både trenerkurs og klubb BDO er tiltak vi vil fortsatte å oppfordre til deltakelse på i 
årene som kommer. Trenerkursene gjør den enkelte trener bedre rustet til å gjøre en god jobb. 
Trenerkompetanse er viktig for å utvikle et best mulig tilbud for spillerne våre og med det holde dem 
lengst mulig i fotballen og i klubben vår.  

Oppstart førsteklassinger: 
Sist høst gjennomførte vi for andre gang oppstart av fotball for førsteklassingene etter mal fra NFF 
Trøndelag. En av de siste dagene i august ble førsteklassingene på Fosslia invitert til fotballaktivitet på 
kunstgressbanen. Nødvendig utstyr var kjøpt inn på forhånd.  En gruppe med trenere fra andre 
årganger gjennomførte ei fotballøkt med ungene mens undertegnede hadde informasjons og 
dialogmøte med foreldrene. I etterkant meldte flere foreldre seg som trenere og lagleder og det har 
siden vært både fotball og annen aktivitet for årstrinnet. Det var i størrelsesorden 40-50 unger som 
møtte opp på første økt for 2011-årgangen. 

Anlegg: 
Det har vært vinterdrift på kunstgressbanen i 2017 og gressbanen har vært i bruk til trening i 2017 som 
supplement til en kunstgressbane som til tider er for liten til all ønsket aktivitet. Det ble våren 2017 fylt 
på med 20 tonn gummigranulat for å erstatte granulat som forsvinner, særlig ifm fresing av banen om 
vinteren. Deler av anlegget er noe preget av tidens tann og det må være et mål å få opp 
vedlikeholdsinnsatsen i årene fremover. Medlemmene av banekomiteen har gjort en god jobb med 
klipping av gressbanen og det noe mindre gressfeltet. 
 
Nytt utstyr 3er-fotball: 
NFF har innført 3er med vant (vegger) og småmål som spillform for 6- og 7-åringene. Vi kjøpte derfor i 
2017 inn 2 sett med vant (vegger) for 3er-naber og 8 småmål for småbanespill. Dette innkjøpet ble 
finansiert delvis av spillemidler for utstyr som er en ordning der NIF/NFF støtter innkjøp av utvalgt 
utstyr. 
 
Dommere: 
Det ble ikke gjennomført klubbdommerkurs I 2017. To 2003-modeller, Haakon Haugan og Rakel 
Hofstad, gjennomførte rekruttdommerkurs på høsten og vil kunne ta dommeroppdrag for kretsen i 
2018 på vegne av Remyra IL. I 2017 var det to dommere som tok oppdrag for fotballkretsen på vegne 
av Remyra IL, Bjørm Andre Laugen og Petter Mosbakk. 
Det vil være et mål å få på plass en egen dommerkoordinator for bedre å kunne følge opp våre 
dommere og også arrangere klubbdommerkurs hvert år. 

Trener og lagledermøter: 
Det har vært avholdt trener/lagledermøter både vår og høst. Tema har bl.a vært treningstider, 
samarbeid mellom lag og årstrinn, forberedelser til sesongstart, påmelding til seriespill med mer. Det 
er et mål å øke frekvensen av slike møter fremover for å bygge mer samhold mellom lagene og med 
det bygge klubb. 

Fagtiltak (NFF Trøndelag): 
Fotballkretsen (NFF Trøndelag) gjennomfører en hel del fagtiltak med formål å bedre kvaliteten til det 
arbeid som gjøres rundt om i klubbene. Vi har hatt deltakelse av undertegnede på alle tre Klubbforum i 
2017. Robert Hundstad har deltatt på Fotballederkurs 2 og vi har hatt deltakelse på 
barnefotballseminar i april.  

Det er ikke skrevet egne årsmleldinger for lagene for 2017.  



Trenere og lagledere og alle andre medhjelpere for de ulike lagene takkes for innsatsen i året som har 
gått. 

Stjørdal 17.06.2018 
Ulf Kristian Aaring 




