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Styrets sammensetning 2015 
 

Leder: Kjell Ottestad 

Nestleder: Stein Tore Martinsen  

Styremedlemmer: Jan Ove Styve, Guro Aasen, Halvard Lie og Trond Jakobsen 

Varamedlemmer: Rune Larsen, Hanne Benedikte Wiig 

Sekretær: 

Revisor:  

 

Ansatte: 

Sportssjef/daglig leder: Stian Theting (100 % stilling) 

 

Følgende personer går ut av styret fra årsmøte: Guro Aasen 

Nye personer som er foreslått til styret: Liss Iren Kristiansen 

 

 

Styrets arbeid 

 

 Avholdte møter: Det er avholdt 7 styremøter hvor 69 saker er behandlet. I tillegg er 

det holdt 2 egne kvalitetsklubb-møter. 

 

 

Organisasjonsmessige forhold  
 

SIL Fotball har i 2015 fortsatt sin organisasjons- og klubbutvikling med å bli helhetlig og 

klubbstyrt i tråd retningslinjene fra NFF. NFFs visjon «flest mulig, lengst mulig, best mulig» 

er også vår naturlige generelle visjon. Vår generelle målsetning er å gi hvert medlem et godt 

tilbud i et godt miljø med tilpasset og utviklende aktivitet. Vårt verdigrunnlag («L-I-K-E SIL 

Fotball) med kjerneverdiene «Langsiktige», «Inkluderende», «Kvalitetsbevisste» og 

«Entusiastiske» skal gjennomsyre klubben kontinuerlig. 

 

SIL Fotball ble i 2014 med I NFFs prosjekt «Kvalitetsklubb». Dette prosjektet handler om 

klubbutvikling satt i system, og SIL Fotball håper å kunne bli sertifisert kvalitetsklubb (trinn 

1) i løpet av mars 2016. Dette har vært et kontinuerlig og betydelig arbeid de senere år, og 

også 2015. I dette arbeidet er det blitt laget en klubbhåndbok som ble vedtatt av styret i SIL 

Fotball i 28.februar 2016.  

 

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne 

ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes 

og gjøres. Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere 

og foreldre i klubben, og er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, 

komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. Den skal benyttes til å forstå og 

kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. 

Klubbhåndboka skal alltid ligge lett tilgjengelig på klubbens offisielle hjemmeside. 
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SIL Fotball har også i 2015 fortsatt jobbet aktivt med å implementere vår sportsplan 

(http://silfotball.no/nyheter/index.php/sportsplan) og vår klubbstyrte tankegang hos ledere, 

trenere, foreldre og støttespillere. Klubben er på rett vei, og er i langt større grad klubbstyrt (i 

mindre grad trenerstyrt), enn tidligere. Dette skaper god sportslig samhandling fra ung til 

voksen (11 år og oppover). Vi jobber kontinuerlig med bedre samhandling med styret i 

barneidretten/idrettskolen for å forsøke å skape en bedre samhandling og helhet allerede fra 6 

år og oppover. Et vesentlig element i denne sammenheng er at det kreves mye koordinering 

ved at aldergruppen 8-10 år er med i seriespill i fotball. SIL Fotball jobber aktivt med at det 

lages aktivitet (treninger, turneringer, seriespill) med rene gutte- og jentelag. Vi ønsker at vår 

sportsplan også skal benyttes barneidretten når det gjelder fotballaktivitet. 

 

Vi er i denne sammenheng også helt avhengig av å få rekruttert inn foreldremassene rundt de 

aldersbestemte lagene. Dette i forhold til å rekruttere de inn som støtteapparat og 

ressursgrupper rundt lagene (trenere, lagledere og foreldrekontakter). Vi mener dette bør skje 

så tidlig som mulig (6 eller 8 år) gjennom foreldremøter der klubben presenterer sine 

retningslinjer, sitt årshjul og sin sportsplan. Denne rekruttering/oppstartfasen er viktig, og 

også sentralt i NFFs kvalitetsklubb-prosjekt. Det er laget agenda fra klubben for foreldremøter 

slik at vi forsøker å kvalitetssikre den informasjonen som trenere formidler på foreldremøtene. 

 

Anlegg 

 

I 2015 har vi forsøkt å videreutvikle en del ting i forhold til anlegg. Høsten 2015 fikk vi opp 

en videoplattform på Stamnes Arena med tilhørende resultattavle. Det ble også laget utstyrs-

kasser til hvert lag i klubben under tribunen tilknyttet klubbhuset og reklamegjerde ble fullført 

rundt store deler av banen. 
 

Web og sosiale media 

 

Vår hjemmeside (www.silfotball.no) har i 2015 hatt veldig gode besøkstall med et 

gjennomsnitt på ca. 7.900 forskjellige besøkende hver måned, der mai-måned hadde hele 

11.800 besøkende. Alle disse besøkende hadde over 12 millioner klikk på siden. Tallene for 

2015 var rimelig like tallene for 2014, men en liten oppgang på antall besøkende. I 2015 var 

ca. 50.000 unike brukere på besøk på hjemmeside, mot ca. 36.000 i 2014 og ca. 18.000 i 

2013.  

 

På Facebook passerte vår klubbside Sandnessjøen IL Fotball 1000 «likes». 

 

 

Aktivitet 
 

TelenorXtra Fotballfritidsordning 

 

SIL Fotball har fortsatt med sin TelenorXtra Fotballfritidsordning (FFO) for barn i alderen 8-

12 år (3-6. klasse), og i september 2015 startet vi opp for fjerde året på rad med rekordstor 

påmelding (ca. 75-80 barn). FFO har, som i 2014, vært arrangert mandag, onsdag og torsdag i 

tidsrommet 1330-1630 og følger skoleruta. TelenorXtra er et landsomfattende 

samarbeidsprosjekt mellom NFF og Telenor, og totalt er var det i 2015 ca. 100 klubber i 

Norge som var med i prosjektet.  

 

 

http://silfotball.no/nyheter/index.php/sportsplan
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Fotball for asylsøkere 

 

SIL Fotball har for tredje året på rad i samarbeid med NFF, UDI og Alstahaug Asylmottak 

arrangert fotballtrening for enslige mindreårige asylsøkere. Samtidig driver vi også bevisst 

inkludering av asylsøkere på alle klubbens lag. Klubben har i dag mange asylsøkere integrert 

på sine lag. 

 

Serie og NM 

 

SIL hadde totalt 36 lag i serien i 2015.  

 SIL Fotball hadde 23 lag i seriespill 

o 8 lag i 11er serie  

o 5 lag i 9er serie (ny spillform 2015) 

o 10 lag i 7er serie.  

o 14 guttelag og 9 jentelag 

 SILs Idrettsskole hadde 13 lag i serie. Dette er 5er fotball (8-10 år) 

o 9 guttelag  

o 4 jentelag 

 

De sportslige resultatene kan oppsummeres som følger: 

 

 A-laget ble nummer 5 i 3.div HåNo etter en bra sesong (22 kamper: 11 seire-5 

uavgjorte-6 tap, 68-43). A-laget har aldri scoret så mange mål i HåNO-serien.  

 

A-laget kom til 1.runde i NM der det ble tap 0-13 hjemme mot Ranheim. I 

1.kvalikrunde ble Stålkam slått 3-1 hjemme, og i 2.kvalikrunde ble Mosjøen slått 3-2 

borte.  

 

 SIL 2 ble nr. 4 (av 6 lag) i 5.divisjon avdeling 3. 

 

 SIL Fotball stilte igjen, etter et år uten rent juniorlag, med juniorlag i G19-klassen. 

Juniorlaget ble nr. 5 (av 8 lag) 

 

 SIL Fotball stilte med et Dame/juniorlag i en J19-helgelandserie og ble nr 4 (av 6 lag). 

Dette var også dette år et ønske fra spillergruppen at de ikke ønsket den 

reisebelastningen 2.div HåNo gir.   

 

 Øvrige lag som har deltatt i seriespill (11er) i SIL Fotball har vært: G16, J16, G15 og 

J15. 

 

Ny spillform i 2015 var 9er fotball for G/J 13 og 14 år. I 9 er fotball har vi i denne sesongen 

hatt følgende lag: G14 (2 lag), J14 og G13 (2 lag),  

 

I 7er fotball har vi i denne sesongen hatt følgende 10 lag: J13 (to lag), G12 (to lag), J 12, G11 

(tre lag) og J11 (to lag). 

 

 SIL J13 1 ble kretsmestre 

 SIL J14 ble seriemestre, men tapte kretsfinalen mot Innstranden. 
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A-lag: Kamper og mål 2015 og Adelskalender 
 

Tabell 1: Viser oversikt over obligatoriske kamper og mål for SILs A-lag i 2015. Kolonnen til høyre er 

Adelskalender (totalt antall obligatoriske kamper for SILs A-lag). *Tall fra 2004 til og med 2009 er litt 

usikre.  

 

MÅL 2015 ADELSKALENDER

Navn Totalt Serie+Cup (innb.) Totalt (S+C)

1. Rodgers Kalyango 24 21 + 3 3 24

2. Jørgen Hågensen 23 20 + 3 27 (25+2) 23

3. Henrik Krokstrand Henriksen 23 17 (3) + 3 3 58

4. Espen Øhlen 22 20 + 2 10 (9+1) 68 + ca 15* (2006-2007)

5. Stian Lyngheim Theting 22 19 + 3 8 (7+1) 244

6. Leif Henning Welde Grønli 21 19 + 2 0 47 +ca 35*(2004-2006)

7. Martin Hristov Dimov 21 18 + 3 4 (3+1) 66

8. Daniel Anfindsen 21 17 (1) + 3 2 (1+1) 60

9. Vegard Lyngheim Theting 20 17 (1) + 0 (2) 9 150

10. Filmon Selemon 17 2 (12) + 0 (3) 1 22

11. Per Brinchmann Styve 15 15 + 0 2 64 + ca 10*(2009)

12. Marius Kirkhus 15 8 (5) + 0 (2) 1 153 + ca 45* (2007-2009)

13. Amund Olsbyengen 14 2 (9) + 1 (2) 0 54

14. Ørjan Eide Paulsen 12 7 (3) + 2 0 18

15. Lars Ottestad 12 9 + 3 1 108 + ca 30* (2007-2009)

16. Ronny Alexander Pedersen 9 9 + 0 0 19 + ca 5* (2006-2007)

17. Stig Morten Edvardsen 8 8 + 0 1 123

18. Sivert Grønmo Edvardsen 8 7 (1) + 0 0 8

19. Kristoffer Ingebrigtsen 8 5 + 3 1 12

20. Espen Kristiansen 7 0 (6) + 1 1 123

21. Henning Karslen 5 1 (4) + 0 1 5

22. Tage Halseth 5 0 (4) + 1 0 35

23. Jardar Gimse Aasen 1 0 (1) + 0  0 1

24. Sigurd Bangstad 1 0 (1) + 0 0 1

KAMPER 2015

 
 

 

Egne turneringer og arrangementer 

 

SIL Fotball arrangerte for andre året på rad Bendit Cup. Dette er en turnering som arrangeres i 

hele Norge, og som er et samarbeid mellom NFF og BAMA. Turneringen har aktivitet, sunt 

kosthold og gode holdninger som fokusområder, og er meget populær i Norge. Turneringen 

ble en stor suksess. 

 

Våre turneringer og fotballskoler: 

 6-8. februar: Stamnes Diadora Cup i Helgelandshallen/Stamneshallen (13-16 år), ca. 

55 lag deltok 

 7-8. mars: Stamnes Bendit Cup i Helgelandshallen/Stamneshallen (7-12 år), ca. 65 lag 

deltok 

 22-26.juni: TINE Fotballskole ble arrangert på Stamnes Arena, mandag-fredag i uke 

26, 94 barn deltok.  
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 15.august: Scandic Syv Søstre Cup på Stamnes Arena (13-14år), 10 lag deltok (NB! 

Ny fra 2015) 

 19. september: SIL Fotballs sponsorcup. Five-a-side turnering for våre 

samarbeidspartnere på Stamnes Arena 

 28. desember: SIL Fotballs Julecup, Tradisjonell turnering i Helgelandshallen for 

spillere over 16 år. 25 lag deltok, 6 av disse var damelag. 

 

 

Deltakelse i andre turneringer 
 

SIL Fotball har økt turneringsdeltagelsen for aldersbestemte lag og i 2015 deltok vi på 

følgende turneringer:  

 

 NM for G19, Bodø (Mars) 

 NM for G16, Mo i Rana (Mars)  

 Norway Cup, Oslo, G16 (Juli/August) 

 Skandia Cup, Trondheim, J14 (Juni) 

 Piteå Cup, Piteå, G14 + G13 (Juni) 

 Kippermocupen, Mosjøen, G/J 11-16, 13 lag deltok + 6 lag (IS) (Juni) 

 Herøy Cup, Herøy, G/J 11-12 (August) 

 Bodø Cup, Bodø, J16 (August) 

 Stopp Volden Cup, Bodø, FFO-G 11+12 (Oktober) 

 Rede Cup, Mo, G/J 11 (November) 

 

 

Spillerrepresentasjon – Talentsamlinger 

 

SIL Fotball har hatt følgende spillerrepresentasjon på talentsamlinger (utover sonesamlinger):  

 

 Områdesamling Mo i Rana (8. november 2015) spillere født 2001 og 2002: 

o J 2002: Mia Theting 

o J 2002: Audhild Elise Olaisen 

o J 2001: Anna Nilsen 

o J 2001: Mathilde Knudsen 

o J 2001: Amalie Eide Lillegaard  

o G 2001: Adrian Kristiansen  

 

 Kretslagssamling Mo i Rana (29. -31.januar 2015) for spillere født 2001 og 2002: 

o J 2002: Mia Theting 

o J 2002: Audhild Elise Olaisen (uttatt, forfall) 

 

 Områdesamling Mo i Rana (10. januar 2016) spillere født 2000, 2001 og 2002: 

o J 2002: Mia Theting 

o J 2002: Audhild Elise Olaisen 

o J 2001: Anna Nilsen 

o J 2001: Amalie Eide Lillegaard  

o G 2000: Sivert Edvardsen 

o G 2000: Marius Martinsen 
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 Kretslagssamling Mo i Rana (29. -31.januar 2016) for spillere født 2000, 2001 og 

2002: 

o J 2002: Mia Theting 

o G 2000: Sivert Edvardsen 

 

 

Medlemstall og medlemsutvikling (aktivitetstall) 

 
Medlemstall (oppdatert pr. 31.12.2015) 

 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner  31 70 1 3 105 

Menn  46 101 6 20 173 

Totalt  77 171 7 23 278 

 

Merknad: Medlemstall 2015 her er aktive spillere i 2015 fra 11 år og oppover (2004-kullet og opp). Andre 

medlemmer (trenere, styret og andre i organisasjonen) er ikke tatt med. 

 

Medlemsutvikling 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinner 56  100 139 105 

Menn 173  181 245 173 

Totalt 229  281 384 278 
 

Merknad: Medlemstall er fått av SIL-Kontoret før 2015. SIL Fotball stiller spørsmålstegn ved tidligere 

tall, spesielt 2014. 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Omsetningen for 2015 var på kroner 3.081.000,- mot budsjettert 2.986.000,-. Videre var 

resultatet for 2015 på kroner 319.000,- mot budsjettert 150.000,-. Det gode resultatet skyldes i 

hovedsak økte inntekter, kostnadskontroll, god oppslutning rundt FFO samt at tidligere 

avsatte tap er gjort opp. Generelt sett god økonomistyring. 

  

Egenkapitalen er på kroner 410.000,- som per 31.12.2015 gir en egenkapitalandel på 59%. 

Egenkapitalen er etter styrets vurdering nå kommet opp på et tilfredsstillende nivå. 

Likviditeten gjennom året har vært god.  Styret finner klubbens økonomiske stilling 

tilfredsstillende, og bekrefter at grunnlag for videre drift er tilstede. 

 
 

 

Sandnessjøen, 28/2-2016 

Vedtatt av styret Sandnessjøen IL Fotball 
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