
 

 

 
 
 

SKJERVØY IK ALDERSBESTEMT FOTBALL 
 

ÅRSMELDING 2008 
 
 
STYRET: Tove Moen ,   leder 
  Elisabeth larsen,  kasserer 
  Kristian Kristiansen, dommeransvarlig 
  Hege Ballovare,  styremedlem 
  Charles Henriksen,  styremedlem 
  Rune Arild,   vara 
 
STYRETS AKTIVITETER: 
 
Styret har holdt 14 møter, og i tillegg vært representert på møte i fotballgruppa. 
Styret har behandlet ulike saker slik som, sponsormidler, deltakelse på ulike 
turneringer, trenermøter osv. 
 
AKTIVITET: 
 
 I løpet av sesongen 2008 hadde aldersbestemt fotball ca 200 barn og unge i 
aktivitet fra alder 8-16 år. 
Sesongen startet opp innendørs i januar for guttelaget, og i april/mai var 
krøllgress klart til bruk. 
I 2008 deltok vi på turneringer som St.hans turneringen i Nordreisa, 
Altaturneringen og Bakkebyturneringen. 
I Tillegg deltok guttelaget under Norway cup. 
I samarbeid med Skjervøydagene, deltok vi under dagene og hadde lekepark. 
Det dårlige været ødela besøkstallet noe, men vi hadde en fast pris på oppdraget. 
 
SPORTSLIG: 
 
I seriespillet var det småjentene som markerte seg. Vi fikk kretsmesterskapet til 
Skjervøy, og småjentene spilte seg til en hederlig sølvplass.  
Under Alta turneringen spilte småguttene seg til bronseplass. 
Under Norway Cup stilte guttelaget med 7 lag. De kom seg helt til kvartfinale før 
de røk ut. En kjempe innsats av lagene. SIK har bemerket seg utad. 
Dessverre i år igjen slet guttelaget på trenersiden og manglende engasjement fra 
spillere. Vi startet med et 11 lag , etter møte med trener, foreldre og spillere. 
Vi hadde totalt 16 spillere som forpliktet seg til å gjennomføre sesongen. 
Tross dette ble det en nedtur etter Norway Cup.  
 
 
Guttelaget klarte ikke å stille med nok spillere til de siste kampene, og klubben 



 

 

ble fakturert for utgifter fra de lagene. 
Dette viser at vi i ettertid må se på hvilke tiltak vi må sette inn dersom et lag ikke 
klarer å fullføre seriespill, samt se på hvor mange vi må ha på laget for å ha 
grunnlag til en 11 serie. 
En del av frustrasjonen til guttene var nok også de skiftende forholdene på 
trener siden. Det er viktig med stabilitet og trygghet for lagene. 
 
Vi har mange trenere som gjør en utmerket jobb. 
En stor takk til dem for deres engasjement og interesse for 
barne/ungdomsarbeid. 
 
Vi har ikke fått noen klager på usportslige forhold denne sesongen og det er 
meget bra. Fortsatt blir det viktig å fokusere på Fair Play. 
 
På dommer siden har vi hatt for lite dommere til de minste årsklassene. Fra 
smågutt/jente og opp er det kretsen som setter opp dommere. Her har vi 
dessverre opplevd at vi har fått store dommer regninger pga at kretsen har satt 
opp dommere med bo tilhørighet i  lyngen og Tromsø. Dette fører til store 
reiseutgifter som klubben må dekke. Her har vi gitt tilbakemelding til kretsen og 
bedt de ta hensyn. 
 
ØKONOMI:  
 
Aldersbestemt startet opp året med et underskudd på 35000,- Dette beløpet var 
gjeld til fotballgruppa for leie av SIK bussen. 
Vi inngikk avtale om en nedbetalingsperiode på 2 år.  
Ved Års slutt gjenstår det ca 13000,- i gjeld. 
Vi innførte en høyere treningsavgift (300,- Kr) , og i tillegg var vi nøye på å kreve 
inn egenandeler ved turneringer og reiser.  
Vi hadde et lotteri rundt jul for å hente inn ekstra inntekt .  
 
Aldersbestemt søkte og fikk drifta av SIK bussen for 2008. Vi har klart å drifte 
bussen å fått inntekter på den. Da det trengs opprustning av bussen innvendig og 
dette er kostbart, har vi søkt hovedlaget om å få drifta for 5 nye år. 
Vi har en fast driftansvarlig for bussen. 
 
Da aldersbestemt har en nokså liten budsjettramme å gå på, samt har vært i 
underskudd, har det ikke vært rom for å gi trenere og leder godtgjøring for 
jobben de gjør. Trenerne har fått hver sin treningsdress og leder har fått 2000,- 
kr til dekning av telefon. 
I fremtiden ser vi det som nødvendig at dersom en skal beholde folk til lederverv, 
må klubben gi kompensasjon for de utlegg dette medfører. Leder har dette år 
hatt en merutgift på ca kr 10 000,- i telefon og kontormateriell. 
Trenere vokser heller ikke på trær. Her er det ønskelig å kunne gi en 
kompensasjon for den jobben de gjør. 
 
 
 
Dette året har aldersbestemt fått sponsormidler fra H.Solheim, Lerøy Aurora, 
Prix Skjervøy , Møbleringen, Robertsen og Slotnes , Mikalsen installasjon AS og  



 

 

Norges Råfisklag.  
Aldersbestemt takker for støtten til arbeidet med barn og unge.  
 
 
Sponsormidlene på kr 10000,- fra Puma fikk vi dette året ikke benyttet oss av, da 
A-laget i følge vår lokale leverandør, Sporten AS, hadde et overforbruk . Vi har 
sendt forespørsel til fotballgruppa hvorvidt vi skal få våre penger igjen i 2009 
eller om vi skal trekke det av på vår gjeld til dem.   
 
VEIEN VIDERE: 
Styret har satt ned en komite som har jobbet med planer om en fotball turnering 
på Skjervøy lagt til 22-24 mai. Søknaden er nå sendt kretsen. 
Aldersbestemt fotball ønsker å få i gang en turnering på Skjervøy. Både for å 
bringe inn inntekter til klubben og for å profilere oss utad. Vi har lokaliteter for 
å kunne gjennomføre dette.  
 
Styret har vedtatt følgende turneringsfordeling på de ulike lag: 
Minigutt/jente: St.hans turneringen og Bakkebyturneringen 
Lillegutt/jente, smågutt/jente: De overnevnte med tillegg Altaturneringen. 
Jente/gutt: St.hans turneringen og Altaturneringen dersom ikke Norway Cup. 
Aldersbestemt håper på en ny krøllgressbane. Den gamle er nedslitt og det er 
stor belastning på den. 
 
Det blir viktig fremover å søke sponsor avtaler til aldersbestemt, samt finne 
måter å tjene penger til klubben. 
Når ny sponsoravtale med SIK skal inngås er det viktig at en tar hensyn til de 
ulike undergrupper i en slik avtale. For aldersbestemt sin del er den avtalen vi 
har nå veldig dårlig. 
 
Trenere for sesongen 2009 er på plass. 
Aldersbestemt innførte fjorårets sesong registrering av spillere før sesongen 
startet opp. Dette viderefører vi da dette var en god og oversiktlig løsning. 
Det blir viktig å få i gang et dommerkurs for å få rekruttering på dommere. 
Vi har også dette år hatt for lite nøkler til SIK huset. Her har vi meldt fra til 
hovedlag at det må innføres et system slik at trenere får hver sin nøkkel , og de i 
styret. Dette er noe vi må få på plass sesongen 2009. 
Jentelaget står nå for tur til å delta på Norway cup 2009.  
 
 
Skjervøy 01.01.09 
For styret i Aldersbestemt fotball  
 
 
 
Tove Moen , Leder 


