ÅRSBERETNING 2017
FOR GULSET FOTBALL
Fremlagt på årsmøte tirsdag 6. mars 2018

Baneanlegg:

I mai/juni 2017 tok Tom V. Birkeland over som baneansvarlig i klubben på midlertidig basis, og fulgte også opp
med å koordinere innleid arbeidskraft fra Maskintjenster med salting etc. Børsting og vedlikehold av gml og ny
bane ble gjennomført av Birkeland gjennom sensommeren og hele høsten.
Ved inngangen til vintermånedene november/desember fikk klubben endelig på plass en slagkraftig
ressursgruppe, bestående av 7 personer: O. A. Straumsnes, N. Landsverk, E. Larsen, R. Larsen, B. Lindqvist,
E. Staumsnes og T. V. Birkeland. Gruppa starter opp med en ukentlig vaktordning f.o.m. januar 2018.
Banefordeling og kampoppsett ble koordinert av Jonathan Bjerk.

Nytt kunstgress:

Prosjekt gruppa bestod av : Arvid O Straumsnes, Christian B V, Edvard Straumsnes, Einar Sanni, Nils Landsverk.
Kontrakten ble skrevet med Sportsurface 8februar til 4 084 065,- ink mva
Arbeiden startet skifte april/mai med fjerning av gammelt kustgress, planering av underlag og graving av
dreneringsgrøfter. Underentreprenører til disse arbiedene var Hakonsen og Sukk AS som også hadde med seg
Arne Olav Lund AS som stilte med maskiner til grøfte arbeidet. Når dette var utført skulle toppduk, drenspad og
nytt gress legges; dette ble utført første halvdel av Juni, vi stilte her på dugnad med truckførere og
hjlpemanskap til utlegging av duk, pad og gress. Vi var ca 30 stk som var med på dugnadsinnsatsen alle i større
eller mindre grad. Fordelt på ca 350-400 dugnads timer totalt.
Vi fikk et supert resultat og sluttsum ble noe billigere da vi la litt fokus på geometrien for den nye overflaten, vi
kunne pga greie planeringsmasser i overflaten legge den forholdvis i tråd med gammel bane, vi slapp derfor
unne med en del mindre innkjøring av masser, som resulterte i en del innsparing, samt at vi ikke fikk noe
uforutsette tillegg/utgifter. Sluttsum 3 800 030,00.
En ekstra takk til Edvard Straumnes for god ledelse av både prosjektet og gruppa!

Kiosk og cup:

I år har vi fordelt det slik at barnegruppa har hatt ansvaret for kioskdugnaden, mens ungdomsgruppa har hatt
ansvaret for vask av garderober. Barnelagene har hatt ansvaret for kiosken en uke hver, både i vårsesongen (10
uker) og i høstsesongen (7 uker). Dette har fungert veldig fint, og denne dugnadsinnsatsen gir gode inntekter for
klubben. Noen lag har i tillegg hatt egen kioskdugnad på Odd stadion, for å tjene penger til lagkassa.
Nytt av året var at vi, i tillegg til den tradisjonelle mønstringscupen i april, arrangerte Gulsetcupen, for
aldersgruppen 6-12 år, i september. Med ca 600 deltakere ble dette et veldig vellykket arrangement, og vi håper
og tror at Gulsetcupen har kommet for å bli i årene fremover, ikke bare fordi det gir gode inntekter, som vi kan
pløye tilbake i driften, men også fordi det skaper identitet og samhold når hele fotballgruppa, fra de yngste til de
eldste, går sammen om å lage denne type arrangementer. Tusen takk til alle spillere og foreldre som har trådt til
på disse dugnadene – dere gjør en kjempeviktig jobb.

Trenere og lagledere:

En stor takk til de mange foreldre som også i år har gjort en stor innsats som trenere og lagledere. Uten disse
hadde det ikke vært mulig å drive klubben. Vi har fortsatt mange foreldre stiller som ubetalte trenere på de
aldersbestemte lagene. I 2017 har vi ansatt flere nye trenere med god fotball kompetanse.

Barneutvalget ved Henrik Landsverk:

Gulset hadde i 2017 18 guttelag og 3 jentelag påmeldt i alderen 6 til 12 år.
Den 22. april ble det avholdt mønstringscup. God stemning og god deltagelse fra alle barnelagene.
Gulset arrangerte for første gang Gulset cup den 16. september med deltakere fra hele Telemark.
Nytt seksårslag ble etablert med bra påmelding. Kiosken har blitt drevet på en meget god måte. Det har også
vært god deltagelse på lokale cuper. Det er avholdt lagleder møte i 2017 noe som vil fortsette i 2018 for å sikre
kommunikasjonen på tvers av lagene og inn mot styret.
Trenere og lagledere for barnelagene 2017:
Ingun Åkre
Jonathan Bjerk
Kristine Bakke
Mons Lervik
Henrik Hovemoen Solli
Torstein Birkeland
Kåre Solvang
Gry Beate Nordang
Andre Letrø
Tom-Silas Leirdal
Sondov Rui
Trond Kittilsen
Atle Finquist
Tom A Rønningen
Monica Lilja Håland
Fredrik Mydske Nilsen
Bjørn Fredriksen
Gisle Andersen
Truls Melleby
Julia Kleven
Jan Jakobsen
Bjarte Tysvær
Kjetil Berg
Kurt Gjøran Semb
Ståle Naas
Frode Johannesen
Henrik Landsverk
Jon Roger Melleby
Geir Henriksen
Theis Håkon Jakobsen
Niko Knospe
Halvor Garvik
Yvonne Burhol
Bente Øksnes
Ståle Fuglaas
Kristin Os Skjødtsvoll
Samuel Andreas Isaksen
Sondre Lunde Skjødsvoll
Tom Erik Glahus

Ungdom/seniorutvalget’s leder Tom V. Birkeland
Årsrapport A-laget - 2017
Gulset A-lag beholdt trenerteamet som tok over høsten 2016 med Jonathan Bjerk som hovedtrener og Samuel
Isaksen og Ole-Andreas Arnulf som hjelpetrenere.
Laget hadde godt oppmøte og trente to økter i uka hele vinteren. Treningskampene viste noen spennende
resultater og vårsesongen ble veldig bra, dermed lå laget an til opprykk midtveis.
I løpet av sommeren ble det en del ufrivillig utskiftning av spillere og en kombinasjon av noen svakere resultater
sammen med en veldig sterk høst fra Snøgg gjorde at laget ikke rykket opp, kun på grunn av dårligere
målforskjell - Trener Jonathan Bjerk
Årsrapport gutter 15/16 - 2017
Gruppen har i år og frem til sommerferien bestått av en stabil spillergruppe på 20/23 spillere. Noen spillere
forlot oss i sommervinduet, - til fordel for juniorspill i Skotfoss og spill for Odd i andredivisjon. Noe variasjon i
gruppa i forhold til skader og stor slitasje, samt andre aktiviteter.
Trenerteamet rundt spillerne har også i året som i fjor vært, Per, Pål Erik og Nico. Alle har bidratt på hver vårt
område. Laget har trenet og spilt kamper med et snitt på fire/fem økter i uken. Roger Enstad har også i år
fungert som lagleder.
Trening og aktivitetsmengde:
Som tidligere nevnt har laget trent og spilt kamper med et snitt på fire til fem ganger i uken, med unntak i
sommerferien. I sommerferien lagde vi et opplegg hvor vil la til rette for to treninger i uken sammen med gutter
13 og 14 år. Dette for å sikre at det var nok spillere på treningene slik at vi fikk en god gruppe for å gjennomføre
kvalitetsøkter. Etter sommerferien har vi prøvd å trene sammen med 14 åringene, dette har fungert greit i
perioder. Hindringen har vært et belastende kampprogram for alle lagene gjennom høstsesongen.
Det at Gulset har utviklet den eneste landslagspilleren i gutter 16 fra Telemark er et resultat av langsiktig jobbing
med enkeltspillere og med treningshverdagen til spillergruppa. Mye kan legges til at han er flink til å trene på
egenhånd, men har også vist kvaliteter med delt i alle ledd i treningene, uansett hvor gode de han har trent med
var. Det har hvert jobbet med tett oppfølging og en nøye gjennomtenkt balanse i trening mengde, kampmengde
og belastning gjennom år i Gulset. Han har trent og spilt i en fotballkultur/gruppe som har gitt han muligheten til
å utfordre seg selv og være med på å ta ansvar i fellesskapet.
Han har ikke bare kommet til dekket bord, har vært nødt til å fulgt de samme krav og normer til oppmøte,
deltakelse, holdninger og treningskvalitet som de andre spillerne. Terpet og øvd på detaljer på lik linje med alle
de andre. Det at han spiller mer eller mindre er fast på gutter 16 landslaget, - tar overgang til Odd, og deretter
rett inn på Odd´s andredivisjonslag´ - sier noe om hvor langt han var kommet da han valgte å gå til Odd’s BK.
Vi er glade på hans vegne og ønsker han lykke til videre. Personlig tror det alltid vil stå GULSET med store
bokstaver i fotballhjertet hans.
Vintertreningene startet med å sveise sammen en ny gruppe av 15 og 16 åringer. Dette er alltid en utfordring
hver høst og vinter. Utfordringen blir større de årene hospiteringen ikke funger mellom lagene. Det som alltid er
spennende er hvordan kjemien i gruppen vil bli.
Det vil alltids være litt usikkerhet og dragninger i denne aldersgruppen, dette oftest for å teste ut hverandre,
finne sin plass, og teste de voksne rundt seg. Som regel faller dette på plass etter en kort periode. Dette klarte vi
uten at å miste spillere denne våren også.
Det har hvert inspirerende å kunne ha hovedansvaret for disse spillerne gjennom de to sesongene. Du skal lete
lenge etter bedre miljø og mer velfungerende gutter i denne aldersgruppen. Dette er spillere som har
representert Gulset på en fremragende måte.

Hospiteringen har fungert delvis gjennom at vi har delt treningstid med gutter 14 store deler av sesongen. Mitt
ønske hadde nok vært litt mer spilletid for 14 åringene på 16 års nivå, - for de beste, men pga skader og et tett
kampprogram har ikke dette hvert mulig å gjennomføre. Med lag med i begge alderstrinnene i Interkretsserien,
ble belastningen og mengden for stor.
Vårsesongen ble gjennomført på en grei måte, hvor førstelaget klarer en fin fjerdeplass i førstedivisjon, og
andrelaget klarte det kunststykket å kapre andreplassen i andredivisjon. Dette medførte at førstelaget
kvalifiserte seg for spill i Interkretsserien i høstsesongen og andrelaget rykket opp i førstedivisjon.
”Straffen” for å gjøre en god vårsesong er at guttene har gått i alt for store sko gjennom hele høstsesongen.
Resultatet har vært at vi er blitt påført mange nederlag i begge divisjonene.
Dette betyr ikke at de har hatt en dårlig sesong. Sesongen sett under ett må vi være fornøyd med fotballen de
har spilt. Det er mange elementer i fotball som ikke kan telles i resultater.
Det kan være en tøff psykisk og holdningsmessig belastning for spillere (og trenerne) å tape så mye over tid.
Dette har spillerne tatt med Strak rygg. Husk dette er en spillergruppe som er vant til tape mange kamper over
tid. Det å miste to sentrale spillere fra gruppen i sommerferien, er ikke lett å erstatte på kort tid. Jeg forstår at
de som står utenfor den indre kjernen i gruppa, kan ha høylytte tanker om formasjoner og spillemønster, og
gjennom dette ytrer sine meninger om hvordan ting skal gjøres. - Det faktum at Gulset ikke klarer å holde på
sine beste spiller, burde bekymre mer.
Det at Gulset har hatt et gutter16 års lag, - blant de tolv beste lagene i tre fylker - kan ingen bortforklare eller
forringes av noen. Klubben hadde i tillegg et guttelag til – som spilte i 1 divisjon gjennom hele høsten. Dette skal
i praksis ikke la seg gjøre med en så liten spillergruppe. - Men Guttene beviste at dette faktisk var mulig. Det er
bare å gratulere spillerne med innsatsen, og deres mot til å ville mye over tid – trenere Per/Pål Eirik/Nico/Roger
Årsrapport gutter 14 - 2017
Organisering:
G14 har bestått av en spillergruppe på 15 spillere i årets sesong. Vi har tatt imot 2 nye spillere som har gått inn i
laget (flykninger fra Syria). Pål Erik Svendsen har hatt treneransvaret med god hjelp av Ketil Hansen og Jan Rune
Andersen (lagleder).
Aktivitetsnivå:
Laget har trent to til tre ganger i uka gjennom hele året med unntak av skoleferiene. Da har aktiviteten vært
lavere. I feriene har vi trent sammen med G16. Gutta er godt sammensveiset og viser stor iver i
treningsarbeidet. Oppmøtet er meget bra. Ferdighetene og de fysiske forutsetningene varierer stort i gruppa slik
en kan forvente for denne aldersgruppen. Hovedfokus i treningsarbeidet er lagt på å utvikle forståelse for 11-er
spill. Vi har spesielt trent på samspill, roller og en fysisk tøffere fotball. På vinteren hadde vi et samarbeid med
Herkules (felles treninger).
Hospitering:
Seks spillere har spilt kamper for G16. Inntil seks spillere fra G13 vært på en av våre treninger ukentlig. Dette har
fungert bra. Fire spillere fra G13 har spilt kamper for oss. G13 fikk noe hjelp av oss på G14-2 på høsten. Spesielt
de spillerne som fikk lite spilletid på førstelaget deltok der.
Fem av våre spillere har trent med allianselaget. Kristoffer (keeper) har beholdt plassen sin på kretslaget og spilt
nasjonal serie. Vi burde trolig hatt med flere, men kretstreneren har ikke vist interesse for våre spillere.
Resultater:
På våren deltok vi i 1. divisjon. Med 4. plass der kvalifiserte vi oss for interkretsspill på høsten. Interkrets var
årets mål. Vi spilte jevnt med alle lag, men fikk en litt mager poengfangst. Til slutt endte vi på 9. plass. Laget
deltok på Danacup. Vi spilte godt og vant innledende pulje. Det ble to kamper i A-sluttspillet der vi ble slått av et
Brasiliansk lag 2-0 i 16-delsfinalen. Et minne for livet for alle deltakere både på og utenfor banen. Totalt var vi 46
gulsettere på tur.

Oppsummering:
Resultatmessig har det gått litt opp og ned. Vi har møtt mange gode lag. Flere av de lagene vi har møtt i
interkrets rår over mellom 50-70 spillere i årsklassen. Så forutsetningene er ganske forskjellige. Likevel har vi
gjort det meget bra og jeg er imponert over innsats og tæl hver enkelt har bidratt med. Alle spillere har løftet
seg ferdighetsmessig, samholdet er fortsatt bra og det lyser fotballglede av gutta både på trening og kamp –
trener Pål Erik Svendsen
Årsrapport gutter 13 - 2017
Spillertropp:
G13 består av ca 20 spillere, som alle har stabilt og godt oppmøte. Laget har denne sesongen vært ledet av
Robert Nygård (hovedtrener), Hans Kristian Holløkken (hjelpetrener) og Hilde Sannes Holløkken (lagleder).
Treninger og seriespill:
G13 har stort sett hatt to treninger i uka. I vinterhalvåret leide vi gymsalen på Grenland Kristne Skole en kveld i
uka. Det har vært jevnlig deltakelse av hospitanter, både på trening og kamp, noe vi bare har hatt gode
erfaringer med. G13 har deltatt med to nierlag i vinterserien og den ordinære serien. Det ble pangstart med 220 i første nierkamp, men motstanden ble tøffere etter hvert. Ett av lagene kvalifiserte seg til spill i førstedivisjon
i høst. Det andre laget ble trukket, slik at vi i stedet kunne melde opp et lag i G14 tredjedivisjon for å trene på
11’er-fotball. Det mestret guttene bra, og kom på fjerdeplass i gruppa. Erfaringen var nok likevel av det var litt
vel krevende å veksle mellom nier og ellever, og at det ble i overkant mange kamper for spillerne, siden mange
måtte spille på begge lag.
Cuper:
G13 har i løpet av 2017 deltatt på fem cuper, stort sett med veldig gode resultater, selv om det har vært litt
stang ut for å nå helt opp. Spillerne hadde før sesongstart pakkedugnad på Meny, hvor de tjente penger til eget
lagtelt, som er lagets sosiale samlingssted på cup. Laget har deltatt på Halsencupen i Larvik (mars),
Mønstringscupen på Gulset (april), Teiecupen på Nøtterøy (juni), Sandarcupen i Sandefjord (august) og TM Five
A’side i Skjærgårdshallen (november). I tillegg stilte spillerne som ryddegjeng på Gulsetcupen i høst.
Høydepunktet var naturlig nok overnattingscupen i Sandefjord. Vi har stilt to lag på alle cupene, og har etter
behov lånt med oss spillere fra G12 og G14, noe som har fungert veldig bra. Cup er gøy, og nå er vi i full sving
med å planlegge Danacup til neste sommer.
Kretsuttak:
Tre av spillerne på laget (Edi, Prince og William) har deltatt på sonetreninger i år, og de samme spillerne er tatt
ut til kretslaget for G14.
Sosiale aktiviteter:
Mye av det sosiale er knyttet opp mot cupdeltakelser, men vi har også hatt pizzakveld med fotballkamp på
loftsstua, kickoff med felles kveldsmat, kakefest på klubbhuset etter at en av spillerne våre fikk
oppholdstillatelse, og tradisjonell avslutning med pizza og pokaler ved sesongslutt. Aktivitetene er stort sett
dekket opp av lagkassa, takket være dugnader i foreldregruppa. Aktivitetsnivået holdes oppe ved hjelp av en
særs aktiv arrangementskomite i laget, med Mette Hassan som primus motor.
Alt i alt en aktiv og trivelig sesong! – lagleder Hilde Sannes Holløkken
Årsrapport jenter 14 - 2017
Trener: Sultan Hassan
Hjelpetrener: Bjørn Olsen
Lagleder: Anne Torunn Berge
I en periode på høsten var Rune Pettersen trener, mens Sultan var opptatt med hussalg. Laget har bestått av en
gruppe med nesten 20 jenter (noen har falt fra og noen kommet til i løpet av sesongen) i alderen 12-15 år.

Vi deltok i januar i Fossums jentecup og ble nr. 1. Vi deltok i Vinterserien og ble nr. 5 (av 6 lag). I Kr.
Himmelfartshelgen deltok vi LKB-cup i Ålborg. En flott tur fra onsdag til søndag. 18 spillere, 2 trenere og 4 mødre
hadde en fantastisk langhelg – som ble kronet med en flott 3. plass. I serien ble det 4. plass (av 9 lag) – med 9
seiere, 1 uavgjort og 6 tap. I november deltok vi i innendørscupen (TM five-side) med 2 lag og det ene laget kom
på en flott 3. plass.
Vi hadde en flott avslutning i klubbhuset – med besøk av Odd-spiller Stefan Mladenovic og byens ordfører.
Flere spillere har blitt tatt ut til kretslag/sonetreningslag: J16 kretslag: Neema Kitolano, J14 kretslag: Anne
Kitolano og Anna Schuman. Sonetreningslaget: Mari Aune (og Tina Kaspersen fra J 12).
Vi er stolte av å holde alle disse flotte jentene i gang med fotball i Gulset og gleder oss til en ny sesong – lagleder
Anne Torunn Berge

Utvikling antall aktive/lag - 17 lag i 2016:
Antall lag /aktive
3’er lag
5’er lag
7’er lag
11’er lag og 9’er
Aktive < 13 år
Aktive > 13 år
Ledere/trenere
Aktive totalt

2017
4
15
9
6-2
202
111
48
361

2016
3
14
6
5-2
213
102
55
370

2015

2014

2013

2012

2011

12
6
5-2
183
103
55
333

6
11
6
186
110
53
349

6
11
7
161
134
59
354

7
12
7
148
161
72
381

8
14
10
223
188
81
492

Antall lag /aktive
7’er lag
5’er lag
11’er lag
Aktive < 13 år
Aktive > 13 år
Ledere/trenere
Aktive totalt

2010
10
14
11
213
198
83
494

2009
10
12
9
266
191
78
535

2008
8
14
11
220
230
93
543

2007
8
12
14
220
230
93
543

2006
10
16
14
218
223
88
529

2005
12
18
11
241
160
78
479

2004
23
---10
238
175
76
489

Økonomi-, inntekter og utgiftsforhold:
Økonomi
Inntekter totalt
- herav treningsavgift
Utgifter totalt
- herav banedrift
”Årsresultat”
Sum Omløpsmidler på konto
Egenkapital

Økonomi
Inntekter totalt
- herav treningsavgift
Utgifter totalt
- herav banedrift
”Årsresultat”
Egenkapital

31.12.17
1.817.337
407.446
5.184.404
263.387
-3.367.067
844.846
-2.576.353

31.12.16
1.452.275
385.434
1.348.936
260.000
103.615
634.831
790.596

31.12.15
980.332
307.000
621.521
215.000
358.810
509.262
716.672

31.12.14
706.722
310.850
605.572
241.595
99.220

31.12.12
733.812
287.626
785.166
278.858
-51.354
244.392

31.12.11
699.421
302.862
651.823
112.895
47.049
296.408

31.12.10
754.631
305.245
667.592
87.952
87.056
233.464

31.12.09
832.149
313.812
763.144
189.242
68.991
162.302

31.12.13
697.439
267.000
674.429
250.000
16.432
260.824

360.045

09.11.08
758.000
327 600
707 500
186 000
-25.000
99.500

Regnskap 2017 og budsjett 2018:

Resultatrapport Gulset IF Fotball
Regnskapskonto

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3010 Treningsavgift
3012 Gave fra Gjensidigestiftelsen
3013 Gave fra Sparebankstiftelsen Grenland/Telemark
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
3400 Idrettsmidler NIF- Akt.midler (via HF)
3401 Grasrotmidler
3406 Bingooverskudd
3703 Diverse inntekter
3704 Salg spillere
3710 Kiosk (utenom cuper)
3711 Mønstringscup

407 446,00

405 000,00

500 000,00
1 430,00
908 876,00

405 000,00

130 711,00
150 000,00
84 793,00
95 308,00
35 500,00
245 568,00

130 000,00
100 000,00
75 000,00
30 000,00
120 000,00
30 000,00

3712 Høstcup

125 000,00

3750 Sponsor og samarbeidsavtaler - andel fra HF
3751 Sponsor og samarbeidsavtaler - egne
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter
Driftskostnader

166 000,00
907 880,00
1 816 756,00

160 000,00
770 000,00
1 175 000,00

91 321,00
161 182,00
7 462,00
3 911 895,00

90 000,00
160 000,00
8 000,00

Varekostnad
4000 Påmelding cuper og serie
4001 Baneleie
4002 Overgangsgebyr
4003 Kunstgress 2017
4005 Tilskudd cup 14-åringer
4790 Idrettsmateriell
Varekostnad
Lønnskostnad
5002 Kostnadsdekning trenere og tillitsvalgte
5003 Forslagshonorar
5005 Dommerutbetaling
5900 Kursdeltakelse
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
6015 Avskriving traktor (20% per år)

250 109,00
4 421 969,00

10 000,00
200 000,00
468 000,00

137 500,00
24 000,00
66 007,00
39 478,00
266 985,00

120 000,00
30 000,00
75 000,00
40 000,00
265 000,00

139 350,00

0,00

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad

139 350,00

0,00

6320 Forsikring spillere
6501 Drift traktor
6510 Drift kunstgressbane
6511 Kunstgress, gummi

22 314,00
32 556,00
17 828,00

24 000,00
20 000,00
15 000,00

6512 Kunstgress, salt inkl. arbeid.
6800 Kontorrekvisita
6804 Data og weblisenser
6940 Porto og postboks
7301 Tilstelninger og avslutninger
7401 Aksjonskostnader og dugnader
7500 Utgifter kiosksalg (kun vanlig kiosk)
7501 Mønstringscup

51 821,00
698,00
3 971,00
1 636,00
1 846,00
11 336,00
94 099,00

20 000,00
75 000,00
500,00
4 000,00
1 000,00
15 000,00
50 000,00
35 000,00
15 000,00

7502 Høstcup
7701 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter
7702 Årsmøteutgifter

1 170,00

50 000,00
1 000,00
500,00

7740 Øredifferanser
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Diverse driftsutgifter
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat

2 010,00
54 609,00
295 894,00
5 124 197,00

2 000,00
15 000,00
343 000,00
1 076 000,00

- 3 307 441,00

99 000,00

147,00
434,00
581,00

0,00
0,00
0,00

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
8040 Renteinntekt, skattefri
8050 Annen renteinntekt
Finansinntekter
Finanskostnader
8151 Renter - Kunstgrassbane 2017
Finanskostnader
Netto finansresultat

-

60 207,00
60 207,00
59 626,00

80 000,00
80 000,00
-80 000,00

Årsresultat

- 3 367 067,00

19 000,00

Økonomien 2017:

Kunstgressbanen er utgiftsført med hele summen i år, ingen avskriving.
Resten av verdi på traktor er også utgiftsført 2017.
Summen av dette har ført til et underskudd på kr. 3.367.067,Hvis vi holder hele kunstgressprosjektet utenom ender vi opp på med et overskudd på kr. 44.828,-

Styret:

Styret har hatt 8 styremøter ,1 årsmøte og 86 saker til behandling. Styret har bestått av 8 personer. Det er to
styreverv som ikke er besatt. Det har vært 3 møter med lagledere/trenere i barnegruppen og ungdomsgruppen.
Fotballstyret sammensetning
Leder
Nestleder
Seniorutvalg
Ungdomsutvalg
Barneutvalg
Baneutvalg
Anlegg
Kasserer
Medlemsregistrering
Sekretær
Webredaktør / hjemmeside
Dugnad / Kiosk
Sponsorutvalg
Andre funksjoner i 2017:
Verv
Sportslig team
Banefordeling
Fair Play ansvarlig
Dommerkontakt og
koordinator
Kontaktperson TFK
Revisor
Koordinator: Ute dugnader
Valgkomite
På valg (Mars 2018)
Leder
Leder av ungdomsgruppen
Kasserer
Ute dugnad/ kiosk
Anlegg / baneutvalg
Webredaktør / hjemmeside
Sponsorutvalg
Medlemsregistrering
Sekretær

2017
Einar Sanni
Christian Borchgrevink-Vigeland
Tom Birkeland
Tom Birkeland
Henrik Landsverk
Ikke besatt

Periode
2016 – 2017
2016 -2017
2016 – 2017
2016 - 2017
2016 – 2018
2013 - 2015
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017

Christian Borchgrevink-Vigeland
Edvard Straumsnes
Atle Finquist
Jonathan Bjerk
Hilde S. Holløkken
Ikke besatt
Navn
Per,Tom ,Henrik, Jonathan og
Einar
Jonathan Bjerk
Ikke besatt
Aziz Seker

Periode
2016 - 2017

Einar Sanni

2015

2015 - 2017
2015- 2016

Ikke besatt
Ingen

Einar Sanni
Tom Birkeland
Christian BorchgrevinkVigeland
Hilde S. Holløkken
Jonathan Bjerk
Edvard Straumsnes
Atle Finquist

På styrets vegne ønsker jeg å rette en stor takk til alle de som rundt lagene, på bane og på
dugnader bidrar til at Gulset fotball sine lag kan gjennomføre sine treninger og kamper.
Våre barn kan få være fysisk aktive med en idrett som inkluderer, engasjerer, gi muligheter og gleder mange i
sitt nærmiljø.

Visjoner for 2018 og veien videre:
- Gulset Fotball har klart å være en positiv bidragsyter til idretten her på Gulset og i samarbeidet med de
andre gruppene i Gulset IF.
- Bygge ny tribune.
- Bygge ny garasje.
- Vi har også i år klart å rekruttere trenere fra A-lag og ungdomsgruppen som brukes i barnelagene.
- Vi skal også i vinter drive opplæring av flere som kan bruk vår innkjøpte hjertestarter.
- Sponsorutvalg må prioriteres og jobbes med for å skaffe penger til en heller slunken klubbkasse.
- I år har lagene vært flinkere til å holde kiosken oppe 4 dager pr. uke. I 2018 skal vi prøve å holde den
oppe noe lenger på kveldene. Det blir dugnaden til foreldrene i klubben.
- Vi er nødt til også i år og ha et fokus på økonomi også ovenfor våre spillere og viktigheten av at alle
betaler inn sin treningsavgift til klubben.
- Sportsplanen til Gulset Fotball skal benyttes på alle trener /lagleder møter.
Takk for innsatsen i 2017 og at den blir like god i 2018.
På vegne av styret i Gulset Fotball
Einar Sanni
Leder

Treningskontingent 2018:

Gulset fotballgruppe har et budsjett på ca 1 000 000 kr. Av disse utgjør treningsavgiften ca 400 000 kr. De ulike
satsene vil justeres noe fra år til år.
Lag

Treningsavgift

Lisens

Julekalender

Til sammen

A-lag:

2150

500

–

2650,-

B-lag:

1450

500

–

1950,-

Junior G19

2100

250

150

2500,-

Junior G19/Søsken rabatt

2100/2=1050

250

150

1450,-

G/J 16 (15)

2100

150

2250,-

G/J 16 (15)Søskenrabatt

2100/2=1050

150

1300,-

G/J 13 og 14

2000

150

2150,-

G/J 13 og 14 Søskenrabatt

2000/2=1000

150

1150,-

G/J 11 og 12

1500

150

1650,-

G/J 11 og 12Søskenrabatt

1500/2=750

150

900,-

G/J 7 -10

1300

150

1450,-

G/J 7 -10Søskenrabatt

1300/2=650

150

800,-

G/J 6

900

Ikke Julekalender

900,-

G/J 6Søskenrabatt

900/2=450

Ikke Julekalender

450,-

Tilleggsordninger:
- Søskenmoderasjon: ½ treningsavgift på yngste søsken
- Barn av trenere/lagledere – barneutvalget: ½ treningsavgift på eldste barn (Lagledere/trenere inntil 2 på
5-erlag og inntil 3 på 7-erlag)
- Barn av trenere/ lagledere ungdomsutvalg & seniorutvalg: Ingen treningsavgift for trenere/lagledere
eller barn til disse (Inntil 1 trener og 1 lagleder per lag)
- Styremedlemmer: Ingen treningsavgifter
Nb! Det er ikke anledning til å spille kamper for Gulset fotball før treningsavgift og lisens er betalt. Unntak er 6åringene og nye medlemmer som får 1 mnd. betalingsfrist etter innmelding i klubben (gjelder ikke senior – der
må man ha betalt lisens FØR man spiller kamp).
Hva benyttes treningsavgiften til?
Her er hovedpostene for fotballens utgifter.
- Lagpåmelding kr 60.000,-, Dommeravgifter kr 65.000,-, Kostnadsdekning (kjøring) trenere ca. 150.000,- Lagsutstyr /drakter, baller m.m. ca. 80.000,-, Vedlikehold banen sommer 80.000, Vedlikehold vinter
100.000,-(brøyting m.m.), Lagsforsikring – ca 25.000,-, overgangsgebyrer ca. 10.000,- Leie av den nye kunstgressbanen 220.000 (renter avdrag på lån)

Medlemsavgift:

I tillegg til treningsavgiften kommer medlemsavgiften i Gulset IF. Denne går til medlemskap i
hovedforeningen:
- Kr. 400,- for familie
- Kr. 250,- for enkeltmedlem over 18 år.
- Kr. 150,- for enkeltmedlem under 18 år.
Forsikring:
Når spilleren betaler treningsavgiften til Gulset fotball blir vedkommende forsikret gjennom en forsikringsavtale
som Norges fotballforbund har forhandlet frem. Dette er en god forsikring, men dersom man ønsker det kan
hver enkelt spiller tegne sin egen individuelle avtale. Det vil si tegne en utvidet forsikring.
For å lese mer om forsikringsavtalen kan man gå inn på hjemmesiden til NFF: http://www.fotball.no/

