
 

  
 

 

 

Årsmelding 2019 - fotballgruppa 

Sportslig utvalg har bestått av følgende personer: 
 
Kris Georgsen, Leder 
Martin Egil Fuglestad, Sekretær/referent 
Morten Kvia, Økonomiansvarlig 
Tor-Magne Njærheim Materialforvalter/ fotballskole/A-laget 
Gunn Iren Aarsland Vinterserien 
Svein Hansen Vinterserie/A-laget 
Lars Ove Mikalsen Materialforvalter/ Avslutnings-general 
Frank Østberg Fri rolle/Vinterserien 
 

Sportslig utvalg har i løpet av 2019 hatt 6 samlinger, og det er blitt referert 40 saker. 

Fokuset i 2019 har vært å få systematikk innad i fotballgruppa. Dette gjelder å lage årshjul for 

trenere og oppmenn, skape et felles samlingspunkt for trenere og oppmenn slik at alle kan 

være med å dra i samme retning. Og retningen vi ønsker å dra å samhold, trivsel og 

utvikling.  

Sportslig utvalg har sondert hvorvidt fotballgruppen er klar til å starte en prosess med å bli en 

Kvalitetsklubb. Kretsen, ved Geir Støle, hadde et møte med utvalget i desember, og 

presenterte hva det vil si å være en Kvalitetsklubb. Fotballgruppa er i skrivende stund i gang 

med å skrive en søknad om å bli tatt opp. 

Fotballgruppa har hatt trenersamlinger gjennom året. Dette er positivt, og det er for neste år 

satt opp et årshjul for trenere hvor trenersamlinger er nedfelt. I forbindelse med 

trenersamlinger kommer Simon Stapnes sammen med leder til å implementere “Den blåe-

tråden”, som er handlingsplan for hvordan vi ønsker fotballen skal være på Nærbø. 

Det har vært godt med liv og røre gjennom hele sesongen på alle fotballbaner. Alf Morten 

Skeie gjør en strålende jobb med baneoppsettet, noe som resulterer i god bruk av de 

ressursene/banene vi har.  

Øvre kunstgressbane fikk i løpet av høsten et nytt dekke. Det var godt å få skiftet ut det 

gamle kunstgresset. Siden denne banen er nå i perfekt tilstand, kan ikke spillerne klage på 

ujevnheter når de bommer på åpent mål.  

I år startet vi opp med UEGO-treninger på fredager. Det har vært et populært innslag. Vi 

håper vi kan, sammen med resten av trenere, oppmenn og foreldre, fortsette med dette 

tilbudet i 2020 sesongen.  

A-laget har spilte i 4. divisjon avd 2 i sesongen 2019. I serien ble det spilt 24 kamper og 

Nærbø kom på 11.plass med 20 poeng. Vi er stolte over at A-laget skal i sesongen 2020 

fortsatt spille i 4. divisjon. Vi gleder oss allerede.  



 

  
 

 

 

Vi takker også Simon Stapnes for en kjempeinnsats som trener for A-laget 

Nedover i aldersgruppene er det og mange flotte spillere og trenere som har bidratt til mange 

«Stolte øyeblikk». Vi har deltatt i seriespill lokalt i tillegg til forskjellige turneringer som 

Høyfjellstureringen på Lye, Grønt Gras på Frøyland, Lyngdal-cup og Tiger-cup i Egersund. 

Vi har arrangert Kvia-serien (vinterserien) hvor det har vært med hele 248 lag. Det er kjekt å 

registrere en økning i antall påmeldte fra året før.  Dette er fotballgruppas viktigste 

inntekt/dugnad, og det er kjekt at opplegget her fungerer så bra. De ansvarlige gjør her en 

kjempejobb. Ekstra kjekt er det at Erlend Kvia har kommet inn i gruppa etter forrige år. Årets 

fotballskole ble tidlig utsolgt og ble gjennomført i mai. Ca 150 glade unger fikk stolte øyeblikk 

på fotballbanene av instruktørkorpset vårt. Det bestod av A-lagsspillerne, juniorspillerne og 

noen eksterne instruktører. En stor takk også til alle som bidro her og gledelig at antall 

deltagere, og inntekt fra denne ble bedre enn budsjettert. 

Økonomien i fotballgruppa har vært stort sett etter budsjett for 2019 og det er bra. Vi driver 

med overskudd, som i hovedtrekk skylles god inntekt på Aarbakkes fotballskole og Kvia 

serien. Vi gjør kun små justeringer for budsjettet i 2020. Økonomien budsjetteres nokså likt, – 

antall lag blir nokså likt. 

Vi vil takke alle sponsorer, trenere, oppmenn, dugnadsansvarlige, administrasjonen og 

sportslig utvalg for et godt samarbeid og kjempebra innsats i 2019 sesongen! 

 

Sportslig leder fotballgruppa 

Kris Georgsen 
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