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Forord 

KIL/Hemne Fotball ble stiftet 4. april 2001 som eget idrettslag etter at KIL og HBK på høsten 

i 1987 ble enige om å gå sammen og danne en ny klubb under navnet KIL/Hemne. 

Godkjennelsen fra fotballforbundet forelå den nye klubben i januar 1988. I april 2001 ble det 

inngått en egen avtale mellom allianseidrettslaget Kyrksæterøra Idrettslag og KIL/Hemne 

Fotball som ble vedtatt på årsmøtene i begge lag 4. april 2001. Begge lovnormene for lagene 

ble godkjent 19. april 2001. 

 

KIL/Hemne Fotball håper at vår årsmelding kan gi litt informasjon om det arbeidet som 

legges ned for å aktivisere barn og ungdom. Mange er involvert og det kreves et enormt 

apparat av frivillige for at hjulene skal holdes i gang.  

 

KIL/Hemne Fotball organiserer all fotballaktivitet i kommunen. Dette gjelder fra knøtteputt 

og oppover i klassene. Klubben hadde i 2015 37 lag og 398 spillere. Dette innebærer at barn 

og unge hvert år skal ha et fotballtilbud. Hvert enkelt individ har sine forventninger, noen er 

med for at de synes det er morsomt, mens andre også har klare mål om å utvikle seg som 

fotballspillere. KIL/Hemne Fotball forsøker å imøtekomme alle og det er utarbeidet sportslige 

retningslinjer for aldersbestemt fotball i 2015/16 

 

En stor takk til det lokale næringsliv og Hemne kommune som støtter våre aktiviteter – 

sammen setter vi Hemne på kartet. KIL/Hemne Fotball er en merkevare for Hemne kommune. 

Kyrksæterøra, 10. mars 2016 

Med sportslig hilsen 

Styret i KIL/HEMNE Fotball 

 
Organisasjon 

Styret har i 2015 bestått av: 

Leder:   Roger Lernes 

Nestleder:  Astrid Hofset Nilssen 

Styremedlem:  Tove Mette Langmo 

Styremedlem:  Anette Ertvåg 

Styremedlem:  Henrik Singsdal 

Styremedlem:  Øyvind Schei 

Varamedlem 1 Einar Hårstad 

Varamedlem 2 May Helen Valstrand 

Varamedlem 3          Jon Erik Lyngstad 

 

I august 2015 valgte Henrik Singsdal og tre ut av styret. Einar Hårstad ble fast styremedlem 

fra samme dato. Ole J. Singsdal fungerer som økonomirådgiver for styret. Regnskapet føres 

av Jan Hammerdal. Ole J. Singsdal har hatt løpende kontakt med regnskapsfører. Styret har i 

løpet av perioden avholdt 10 ordinære styremøter og 7 arbeidsmøter i forbindelse med 

fotballfest, markedsarbeid og kvalitetsklubb prosjekt. I tillegg til møtene har det vært ukentlig 

kontakt på e-post og telefon. 



Ansatte 

Ann Kristin Bjerkan er ansatt som sekretær i 50 % stilling. Mohammed Abi Habib Dheere er 

engasjert i klubben etter egen avtale. 

 

Sentrale ressurspersoner i administrasjonen 

Ole J. Singsdal har på frivillig basis stilt sin arbeidskapasitet til rådighet for klubben og 

fungerer som administrativ leder. Torstein Alstad har hatt ansvar for aktivitetskalenderen som 

innebærer koordinering av treninger og kamper, samt ansvar for vaktlister for brøyting av 

kunstgressbanen. Ole Kvernstad har fungert som en «altmuligmann» 

 

Leieavtale Ånesøyan 

Det ble i 2009 inngått ny, revidert avtale mellom KIL og Hemne kommune om drift av 

Ånesøyan. Denne avtalen er overført fra KIL til KIL/Hemne. Årlig beløp ble satt til kr 160 

000,-. Beløpet skal indeksreguleres årlig. Hemne kommune og KIL/Hemne har også en 

leieavtale som gir skoler og barnehager fri bruk av banen. Når det gjelder avtale med Hemne 

videregående skole så følger den skoleåret 2015-2016. 

 

KIL/Hemne har i tillegg fått stimuleringstilskudd på kr 50 000,- fra Hemne kommune for 

2015 til utvikling av anlegget i Ånesøyan. 

 

KIL/Hemne Fotball er organisert med styret som ansvarlige for driften, og i underavdelinger 

med hver sin leder. Disse arbeider selvstendig innenfor sine ansvarsområder og rapporterer til 

styret. Klubbens hjemmeside, Facebook og Twitter er blitt viktige informasjonskanaler ut til 

hvert enkelt lag og til publikum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klubben har følgende underavdelinger 

Anlegg 

Klubben har i 2015 benyttet seg av anlegg i Haugøyan og Ånesøyan. 

I 2013 ble Ånesøyan for første gang benyttet som kamp- og treningsarena for knøtt- og 

miniputtfotball. Dette var så vellykket at det er blitt videreført. I Ånesøyan foregår også 

aktiviteten fra årsklassene 15 år og oppover t.o.m. senior.  

 

I Haugøyan spilles det aldersbestemt for J/G 11 år og oppover til 14-årsklassen så lenge 

forholda gjør at vi kan benytte banen. Kasper Hernes og Nils Olav Solberg har også i år lagt 

ned en stor arbeidsinnsats i Haugøyan. Haugøyan er blitt til et fantastisk parkanlegg. 

 

I januar 2014 tok Oddbjørn Berg på seg ansvaret med å lede dugnadene på anlegg i Ånesøyan 

og Haugøyan.  Det ble etter hvert en stor gruppe med cirka 30 dugnadskarer. De har faste 

arbeidsdager på torsdager, og de har utvidet dette etter behov. Ole Singsdal og Torstein Alstad 

står for meget god bevertning og det er en kjent sak at dugnadsgjengen skaper god stemning. 

Foruten daglig vedlikehold er det gjort en formidabel jobb med maling og oppussing av 

klubbhuset.  

 

I 2015 ble det lagt nytt dekke på kunstgressbanen. På grunn av stor arbeidskapasitet og bred 

kompetanse i dugnadsgjengen ble prosjektet utvidet med asfaltering og opparbeidelse av 

grøntområdet.  

 

Det er også ei stor dugnadsgruppe som har ansvar for vedlikehold av bane. Det gjøres en 

enormt stor jobb for å holde banen åpen i løpet av vinterhalvåret. Jon Erik Lyngstad har vært 

leder for denne gruppa. 

 

Klubben har fortsatt utfordringer framover på anleggssida med tanke på nye 

garderober/klubbhus og bytte til kunstgress på eksisterende gressbane. 

 

Anleggskomiteen i 2015 har bestått av Inge Olav Oddebug, Ove Strømmen, Lars Olav 

Dalum, Oddbjørn Berg og Roger Lernes. 

  

Det er nedsatt en egen gruppe som ser på muligheten for å bygge en hall i Ånesøyan.  

Hallkomiteen består av Erik Snekvik (KIL/Hemne), Ove Strømmen(KIL/Hemne), Ingrid 

Hoftun (KIL), Ole Ledahl (HVS), Ole Arnold Sødal (KIL friidrett) 

 

Markedsavdeling 

Styret har jobbet mye med å få markedsarbeidet opp å gå. Det er gjort undersøkelser rundt om 

muligheter for å engasjere en person som har tid og interesse for markedsarbeid. Styret har 

kommet langt på vei og det ser ut til at en person kan ansettes i 20 % prosjektstilling i 

perioden 1. februar til 1. juli 2016. 

 

 



Sportslig forum 

Sportslig forum er ansvarlig for klubbens sportslige aktiviteter. Sportsplana som ble vedtatt i 

2009 har vært retningsgivende for alle som har en funksjon i klubben. Det er utarbeidet ny 

sportsplan for K/H i 2015/16. I 2015 tok Atle Karlstrøm på seg jobben som trenerutvikler. 

 

Sportslig forum 2015: 

Ansvar senior: Nils Halvor Snekvik (leder) og Olav Magnus Stamnestrø. 

Ansvar ungdomsfotball: Per Erik Bjerksæter og Henry Sødahl. 

Ansvar barnefotball: Anette Ertvåg og Geir Morten Oddebug 

Ansvar trenerutvikling: Atle Karlstrøm. 

                                    

Sportslig arrangementutvalg            

Avdelingen er ansvarlig for klubbens sportslige arrangement. Oppgaven til sportslig 

arrangementutvalg er i hovedsak å avvikle hjemmekamper for klubbens MSA lag. Avvikling 

av hjemmekamper er vi gode på, og besøkende og dommere fra andre klubber har flere 

ganger gitt gode tilbakemeldinger når de har besøkt klubben. I 2014 ble det forsøkt 

forskjellige tiltak for å få mer publikum til hjemmekampene, blant annet avvikling av knøtte- 

eller miniputtkamper i pausen til MSA-kamper, samt utdeling av noen gratis billetter.  Disse 

tiltakene viste seg å være svært populære og ble videreført i 2015.   

I tillegg til å avvikle hjemmekamper har arrangementsavdelingen også ansvar for å avvikle 

åpnings- og midtsommercup for miniputt og knøtter, samt årsavslutning for aldersbestemte 

lag. Cuper for aldersbestemte lag er populære arrangement for både spillere og foresatte.  

Nye tribuner og ny kiosk har gjort salg på arrangementer og hjemmekamper enklere.  

Sportslig arrangementutvalg har i 2015 bestått av 13 medlemmer: 

Helen Rabben Sødahl (leder), Gjertrud Aunli, Oddlaug Lysklett, Torill Kjønsvik Løseth, Tove 

Mette Langmo, Mona Dahl, Borghild Aune Hukkelås, Ann Mari Landmark Holm, Egon 

Ringseth, Michael Simonsen, Sissel Haugen, Hermann Breivik, Sverre Langø. 

 

Draktavdeling 

I 2014 ble det opprettet en draktkomite. Gruppa har gjort en god jobb med å registrere 

klubbens drakter. Arbeidet har bestått i å skifte ut gamle drakter, innkjøp og ha oversikt over 

at riktig sponsor er trykket på draktene til de ulike lagene. Leder i draktkomiteen har vært 

Ingeborg Solberg. I 2015 har komiteen videreført dette arbeidet, og de har plukket ut ny 

kolleksjon fra Umbro er klar våren 2016. 

 

Ansvarlige for de ulike lag: 

Knøtt/ Miniputt og J/G 11-12 år Lisbeth Enoksen og Toril Aunhaug 

J/G 13-16 år    Tove Aunhaug og Kristine Bratseth 

J/G 19- KSA- MSA-MSB-MSC Ingeborg Solberg og Elin Bakken 



Senior, ungdom og barn 

MSA (A-lag menn i 3. divisjon) 

Herrelaget spilte også i sesongen 2015 i 3. divisjon. Laget ble til slutt nr. 5 i avdeling 09, og 

vil også i 2016 spille i 3. divisjon. Etter at vi i 2014, sammen med en del trønderlag, spilte 

mot motstandere fra Møre, havnet vi for sesongen 2015 sammen med 7 lag fra 

Gudbrandsdalen. Lange reiser, som for øvrig gikk greit, og nye og spennende motstandere. 

For sesongen 2016 er vi igjen å finne i en ren Trønderavdeling. 

 

Som i de siste sesongene framsto også i 2015 A-laget som et godt vår-lag og et noe svakere 

høst-lag. Selv om vårsesongen var litt variabel hadde vi tabellteten til ferien. Høsten ble enda 

litt mer variabel og vi endte til slutt på 5. plass med 44 poeng, 11 poeng bak Tynset på topp.  

 

Trenere for vårt MSA-lag i 2015 var Ole Kristian Sagbakken (hovedtrener), Henry Sødahl og 

Olav Magnus Stamnestrø (ass. Trenere) og Inge Berg (keepertrener).  

Støtteapparat for øvrig besto av Ole J. Singsdal, Erik Snekvik, Odd Arild Solberg og Øyvind 

Schei. 

 

KSA (A-lag kvinner 3. divisjon)/J19 

Damelaget var nær å rykke opp til 2. divisjon i 2014, og det var derfor en klar målsetting å 

rykke opp i 2015. Laget hadde en fin vinteroppkjøring med mange spillere på treningene på 

Øra, samt at noen hadde et godt tilbud i Trondheim sammen med Tynset. Laget hadde også en 

god og verdifull treningsleir i Tyrkia like før påske. Etter å ha tapt første treningskamp mot 

Byåsen så vant laget sine resterende treningskamper mot til dels god motstand fra et høyere 

nivå (2. div).  

Vårsesongen ble også meget bra og vi vant alle kamper, bortsett fra en, med flere enn ett mål. 

Før høstsesongen så det derfor veldig bra ut, og etter en meget god start på høstsesongen med 

seire mot vår tøffeste motstandere var opprykket i realiteten klart før vi nådde midten av 

september. Vi gikk gjennom sesongen uten poengtap og hadde imponerende 135-14 i 

målforskjell. Totalt ble det benyttet 20 spillere i sesongens 18 seriekamper, og to av spillerne 

jubilerte med et imponerende antall kamper; Kjersti Sødahl med 250 kamper og Cecilie 

Lervik med 200 kamper. 

Vårt J19-lag, som har bestått av mange av de samme spillerne som KSA, hadde også en 

veldig bra sesong. Selv om laget ikke var like overlegne som KSA, så ble det til slutt 

tabelltopp i 0-divisjon og kretsmesterskap med ganske god margin. 

Trenere for KSA/J19 har vært Rune Bakken, Jon-Arne Tøndel og Per Erik Bjerksæter.  

Det øvrige støtteapparat har bestått av Ronny Jenssen, Hermann Breivik, Astrid Nilssen, 

Ingrid Hoftun, Lina Dalum Sødahl og Egon Ringseth. 

 

 



MSB (B-lag/rekruttlag menn i 4. divisjon) 

Rekruttlagets mål var å beholde plassen i 4. divisjon for fortsatt å være en god 

utviklingsarena, spesielt for våre yngre spillere. MSB-laget endte på 4. plass på tabellen, etter 

en godt gjennomført sesong. Laget var i trygg posisjon gjennom hele sesongen, og endte på 

30 poeng, 12 poeng bak suverene Trygg/Lade. 

Trenere/kampledere/lagleder for MSB i 2015 var Henry Sødahl og Olav M. Stamnestrø. 

Steinar Lernes har som vanlig utført en god jobb som blant annet bussjåfør, medisinmann og 

lagleder. 

MSC (6. divisjon avdeling 5) 

MSC endte på 1. plass med 42 poeng i sin avdeling med 90-22 i målforskjell. MSC var i 

sesongen 2015 ubeseiret gjennom hele sesongen med 14 av 14 seire, full pott med andre ord. 

Laget rykket opp til 5. divisjon med klar margin. 18 poeng foran neste lag på tabellen. Vi 

spilte også semi-finale i kretsmesterskapet i 6. divisjon mot Nidelv, men der ble det tap 5-3. 

(Nidelv ble senere kretsmestere).  

Alt i alt en meget vellykket sesong både sportslig og sosialt. Toppskårere 2015: Roar Rosøy 

med 30 mål, Stian Sæther med 12 mål og Thore Kristian Engdal og Christian Sødal Aasen 

med 9 mål hver (19 forskjellige målscorere). Det ble brukt en del G19 spillere, men i 

hovedsak spillere fra egen tropp.  

Hovedtrener: Roar Rosøy (fortsetter i 2016)  

Lagleder: Einar Tetlie (fortsetter i 2016). 

 

JUNIOR / GUTTER 19 

Vi startet sesongen med 17 spillere, og når høstsesongen startet måtte vi hente opp spillere fra 

gutter 16. Årsaken var at de eldste juniorene reiste bort på skole og noen reiste i militæret. 

Vi meldte på to lag til Fjernvarmecupen. Lag 2 ble slått ut i gruppespillet. Lag 1 kom til 

semifinalen der det ble ett knepent 2-1 tap for Kattem.  

I serien gjorde vi en meget sterk vårsesong, men høsten ble ganske hard. Men det var god 

læring for de yngste som fikk kjenne på nivået i det å spille 1 div på junior.   

Norway cup startet meget bra og vi ble puljevinnere og A- sluttspill. Vi ble dessverre slått ut i 

8-delsfinalen 2-0 av Fløy fra Flekkefjord. Men vi hadde ei fin uke i Oslo med noen supre 

gutter. Vi avsluttet sesongen med Dahle cup i Kristiansund. Vi stilte med to jevne lag der 2-er 

laget kom til semifinale der det ble et tap og laget tok en sterk 4 plass.1-er laget kom seg til 

finalen der stillingen etter fulltid var 2-2. Det hele ble avgjort etter «Sudden death» og det var 

bare to spillere igjen på banen der Kil Hemne guttene tok seieren heim til Hemne. En 

kjempeprestasjon av begge lagene. 

Trenere og lagledere: Jon Ole Spjøtvold, Anders Bugten og Einar Hårstad 



GUTTER 16 

Gutter 16 hadde i sesongen 2015 totalt 26 spillere innom på treningene. 21 av disse kan 

betegnes som å ha vært stabilt til stede gjennom hele sesongen. Vi deltok i seriespillet med 2 

nivådelte lag hvor målet var fotball på et mest mulig riktig nivå for alle spillerne våre. 1. laget 

i 2. divisjon og 2. laget i 3. divisjon. 1. laget lå i toppen av 2. divisjon og vi ser i ettertid at 

dette laget burde vært påmeldt 1. divisjon. 3. divisjon var riktig nivå for vårt 2. lag som endte 

sånn midt på treet i denne divisjonen. G16 deltok videre i DNB-cup (futsal Stjørdal), 

Vennskapscup Hommelvik, Krokus cup, Dana cup og Malvik cup i Abrahallen. 

Trenere og lagledere: Arne Vaagan, Erik Snekvik og Øyvind Schei. 

 

JENTER 16 

J16 startet sesongen 2015 med seier i sin klasse i Nils Arne Eggen Cup etter å ha slått ut flere 

sterke Trondheimslag. J16 spilte vårsesongen i 1. divisjon. Dessverre ble nivået akkurat for 

høyt, og vi rykket ned med minst mulig margin. Vi brukte sommermånedene godt og 

høstsesongen ble meget bra, hvor vi vant vår 2. divisjonsavdeling uten å tape kamper. På 

sommeren deltok vi i Dana Cup. Sesongen startet med 18 spillere og sluttet med 20. Ved 

oppstart av 2016 sesongen er vi 21 spillere. 

Jentene trives godt i lag og laget kjennetegnes av et godt miljø. Godt treningsoppmøte utover 

høsten og god treningsinnsats førte til at vi spilte oss helt fram til finalen(kretsens sluttspill) 

blant alle trønderlagene i 2. divisjon. Denne ble spilt på Lerkendal kunstgress, og selv om det 

ble knepent tap i finalen, vil nok jentene huske på dette som en stor opplevelse.  

Trenere: Nils Halvor Snekvik, Ståle Vaag 

Lagledere: Kathrine Ytreland 

 

GUTTER 14 

G14 hadde i sesongen 2015 kun 9 spillere, noe som er litt knapt når en skal spille 9-èr fotball. 

Men med vidunderlig god hjelp av spillere fra både G13 og J14 så klarte vi oss fint gjennom 

sesongen. Det skal også nevnes at vi under deltagelse på Storsjøcupen i Östersund hyret inn 

4 "leiesoldater" fra Orkanger som gjorde en kjempejobb for oss. Foruten Storsjøcup så deltok 

vi på Buvik Cup, Malvik Cup og en dagsturnering i Orkdal der vi spilte mot lag fra Orkdal og 

Rindal.  

En flott sesong ble avsluttet med busstur borte mot Kattem, der vi ba med oss alle spillerne 

som hadde bistått oss med å greie å stille lag gjennom sesongene. En deilig seier ble feiret 

med gokartkjøring i Fossegrenda og Pizzafest på Monte Rosa, noe som gutter og jenter satte 

stor pris på... topp stemning. Takker for en fin sesong og ønsker gutter og jenter lykke til 

videre i 2016. 

Trenere for sesongen var Tor Erik Wingan og Arne Vaagan.  

Lagledere var Hans Morten Sødal, Oddbjørn Aunhaug og Arild Alstad. 



JENTER 14 

J14 hadde 12 spiller denne sesongen.  

Vi har deltatt i 3 cuper, som er Eggen Cup, Orkla Sparebank Cup og Storsjøcupen. I Eggen 

Cup ble det 4. plass i vår klasse. På Storsjøcupen stilte vi med 14 spillere, der 12 spillere var 

J14 og 2 spillere fra J15. En flott turnering for og av våre jenter.  

J14 spilte denne sesongen i 2. divisjon. De spilte 9 kamper på vår og 8 kamper på høst. Vi 

avsluttet høsten med 3. plass. For oss har det vært en fin sesong, med mange gode 

fotballkamper. Vi i trenerteamet jobber med å beholde alle spillerne i gruppen, og for å gi alle 

en sportslig utvikling. 

Trenere har vært Jan Even Stavnesli, Åge Røvik, Morten Halsan, Håvard Stavnesli og 

Håvard Valstrand.  

Lagleder Anita Engdal Karlsnes.  

 

GUTTER 13 

G13 spilte 7-er fotball hele sesongen, pga for lite kull 2002. 

Vi var i snitt 11 spillere. Vi ble nr 2 i vår pulje, og hadde mange fine kamper. 2 gutter fra 

Jarlen mottak ble rekruttert, men en av dem flyttet på høsten til Molde. I samarbeid med 

KIL/Hemnes trenerkoordinator Atle Karlstrøm, hadde vi et rettferdig uttak til BDO Team 

G14, sonelag Trøndelag uttak høsten 2015, med 4 nye spillere. Ingen spillere ble uttatt til 

Trøndelag sonelag G14.  

Laget deltok på Storsjøcup i Östersund, da som 11-lag. Vi hadde da et samarbeid med Aure 

og stilte som KIL/Hemne/Aure med 4 spillere fra Aure. Vår plassering endte i pulje B, 8-

delsfinale. Videre deltok vi på 2 cuper, Orkla Energicup og Melhus cup. Vi takker styret og de 

på "brakka" for god service og fin oppfølging gjennom hele året, og gleder oss til kommende 

sesong.  

Trenere og lagledere: Bjarne Sæther, Vegard Mjøen, Arne Aunhaug, Anders Aae og Gunnar 

Jørgensen 

 

JENTER 13 

De var 18 spillere under vårsesongen, jentene begynte trening i midten av januar med 2 

treninger i uken. Trenere var Gjermund Bjørkøy og Ole Johan Vassli. Jentene spilte i BDO 

serien med 2 stk 7'er lag, og lagene var jevnt fordelt i forhold til prestasjonsnivå. 18. april 

deltok de på Krokus cup i Buvika med 2 lag. Mandag 29. juni til 4. juli deltok de på 

Storsjøcup, noe uvant med 11'er fotball, men både jenter og voksne storkoste seg både på cup 

og fritid selv om det var et stykke å kjøre hver dag fra Wangen hvor vi overnattet.  

 

Høstsesongen startet midt i august, da med nye trenere; Kenneth Holm og Finn Spjøtvold. Da 

var det to treninger + kamp i uka. Lørdag 5. september deltok jentene på Trond jentecup i 



Trondheim. Dette er jenter som både taper og vinner kamper, og det er tap og vinn med 

samme sinn. Flott sammensveiset gjeng. Sesongen ble avsluttet i Trondheim med pizza og 

brus for både spillere, søsken, besteforeldre og foreldre (50 stk) før dagen ble avrundet med 

RBK kamp på Lerkendal (RBK - Bodø Glimt). 

 

GUTTER 12 

Gjennom sesongen har det vært 20 spillere i stallen. Mot slutten av sesongen starta en ny gutt, 

slik at vi i siste halvdel var 21 spillere. G12 stilte med to jevnbyrdige 7’er lag i serien. I 

sesongen 2015 deltok KIL/Hemne G12 på 2 cuper: 

- Orkdal Sparebankcup 12. september med 2 lag (utendørs) 

- Tjeldbergodden cup 8. november med 3 lag (innendørs) 

Foruten treninger har guttene hatt muligheter til å delta på «teambuilding» ved tur opp 

Tyskstien og hjortejakt i Osmarka. Avslutning mot sommerferien ble markert ved grilling og 

fotballkamp mot voksne på Vinjeøra 20. juni. Sesongavslutningen ble markert med en tur til 

klatrehallen i Orkdal med påfølgende tacobuffe på Ellingsgården 5. desember.  

Trenere og lagledere: Kjell Sverre Strøm, Per Morten Nygård, Roy Hartvigsen og Cathrine 

Støen 

 

JENTER 11 

14 jenter født i 2004 har hatt mye moro på og utenfor fotballbanen denne sesongen. Det var 

stor stas å kunne ikle seg KIL/Hemne-fargene for første gang, og jentene gjennomførte en 

sesong med stor stigning i egne fotballferdigheter. Vi stilte med 1 lag, der tre grupper rullerte 

på deltagelse, og vi spilte kamper mot lag fra regionen. Jentene startet høstsesongen med 

deltagelse på Melhus cup, og vi avsluttet sesongen med deltagelse på Tjeldbergodden cup.  

Jentene har en aktiv foreldregruppe som har stilt opp både på og utenfor banen. Alle jentene 

og trenere/lagledere er klar for en ny sesong, og vi stiller i 2016-sesongen to lag sammen med 

2005-jentene og trenere. 

Trener og lagledere: Ann Kristin Hagen, Dordi Gjølmesli Spjøtvold og Anette Ertvåg. 

 



GUTTER 11 

Ved sesongstart hadde vi bare 6 spillere fra 2004-årgangen. Vi måtte derfor søke hjelp fra de 

som er ett år yngre for å klare å stille lag. På våren hadde vi med 9 stykker som ble delt i 2 

grupper, som var med på halvparten av kampene hver. 11-åringene var med på alle 7 kampene 

i vårsesongen. Det ble i alle kamper i sesongen etterstrebet lik spilletid for alle spillere, 

uansett alder.  

På høsten økte egen spillergruppe etterhvert til 10. I tillegg var det nå 14 av 2005-guttene som 

ønsket å være med. Dette medførte mye arbeid i forbindelse med fordeling av spillerne, og det 

ble store endringer på laget fra kamp til kamp. Det var 7 kamper på høsten også, så en del av 

2005-kullet syntes nok de fikk få kamper på G11, men de hadde miniputt-kampene i tillegg. 

På grunn av den store spillergruppa ble det lite spilletid generelt på høsten. En bedre løsning 

for høstsesongen hadde nok vært og lånt med enkeltspillere fra kamp til kamp.  

Prestasjonsmessig er vi fornøyd med tanke på den unge spillergruppa, og 2004- og 2005-

guttene er en humørfylt, positiv, treningsivrig og fotballinteressert gjeng! Cuper: Bendit-cup 

på Flå(veldig bra!), TBO-cup.  

Trenere og lagledere: John Ole Spjøtvold, Lise Hjelen og Marianne Torsø 

 

MINIKNØTT, KNØTTER OG MINIPUTT 

Vi har denne sesongen hatt ca. 100 aktive og ivrige fotballspillere i alderen 6-10 år i aksjon på 

banen i Ånesøyan. Spillerne ble delt inn i lag med navn fra norsk, engelsk og italiensk 

toppserie. Det har vært 1-3 trenere og lagledere tilknyttet hvert lag, og disse har lagt ned mye 

tid på de ivrige spillerne våre. I tillegg har vi en aktiv foreldregruppe som har bidratt på 

sidelinjen og ved arrangement i regi av klubben. 

Knøtte- og miniputtspillerne var delt inn i 13 lag på vårsesongen, og 12 lag på høstsesongen. 

Vi har fortsatt tradisjonen med inndeling i rene jente- og guttelag, og har gode erfaringer med 

dette. Nytt av året er at de aller minste, miniknøttene, har spilt treerfotball. Jenter født 2009 og 

2008, og gutter født 2009 har spilt treerfotballkamper denne sesongen. Vi har fått gode 

tilbakemeldinger på ordningen med treerfotball for de aller minste, da det gir mange 

ballberøringer pr spiller og mer involvering av alle på laget, også i kamp. 

Sesongen startet 13. april med trening gjennom Allidretten på kunstgressbanen i Ånesøyan. 

Dette var et tilbud til alle som var påmeldt fotballen og Allidretten. Spillerne fikk tilbud om 4 

treninger på kunstgressbanen, og alle årsklassene trente samtidig under ledelsen av miniknøtt, 

knøtte og miniputt trenerne. De fulgte tilnærmet samme opplegg, og klubbens trenerutvikler, 

Atle Karlstrøm, var aktivt med og veiledet trenerne både under og etter treningene. 

I tillegg til seriekampene har lagene deltatt på vårens vakreste eventyr – Åpningscupen i 

Ånesøyan 25. april, Midtsommercupen den 13.juni, Sparebanken Nordvest-cup på Aure i 

september og vi rundet av sesongen 2015 med Tjeldbergodden cup. Flere av lagene har også 

stilt opp til pausekamp på noen av A-lagets hjemmekamper, noe som var stas både for store 

og små spillere, og publikum.  

Stor takk til trenere, lagleder og alle frivillige som stiller opp for å gi klubbens yngste spillere 

et godt tilbud på trening, i kamp og på ulike arrangement. 



Trenerutvikling 

KIL/Hemne arrangerte et komplett NFF C-lisenskurs fra november 2014 til november 2015. 

C-lisenskurset er på 72 timer, oppdelt i 4 delkurs, og tar for seg for barne- og ungdomsfotball 

fra 6-19 år. Kurset gir status «NFF C-lisenstrener». 

Dato Navn på delkurs Antall deltakere 

15.nov 2014 Barnefotballkurset 24 

15.feb 2015 Barnefotball – flest mulig med kvalitet 21 

12.okt 2015 Mot ungdom – lengst mulig 16 

13.nov 2015 Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig 13 

   

 Komplett antall C-lisenstrenere 10 

Instruktører under hele C-lisenskurset var Rune Bakken og Atle Karlstrøm 
 

Trenerforum med Jørn Jamtfall: 

Onsdag 29.april 2015 fikk vi besøk av keepertrener i Rosenborg Jørn Jamtfall. Trenere i 

KIL/Hemne og toppidrettselever fra Hemne Videregående Skole, fikk oppleve en meget 

kunnskapsrik keepertrener fortelle hvordan keeperne i Rosenborg trener.  

Jørn tok seg god tid, var interessert og brukte av seg selv i nesten tre timer. Det var først en 

times tid med teori, og etterpå fikk fire av våre keepere ei treningsøkt de kommer til å huske; 

to G16 keepere, en J16 keeper og en G19 keeper.  

Det var masse interessant Jørn Jamtfall hadde med seg til Kyrksæterøra, og spennende nye 

keepertanker våre trenere kan ta med seg til sine lagstreninger. Måten keeperne trener på i 

dag, er helt annerledes enn hva keeperne trente på bare for fem og ti år siden. 

 

Utflyttede KIL/Hemne-spillere  

Vi har flere spillere som har hatt sin utviklingsarena i KIL/Hemne-miljøet som ung 

og i ettertid har tatt steget fra dette miljøet og videre opp i divisjonssystemet. 

Vegard Forren og Pål Andre Helland har også i 2015 spilt kamper for det norske A-

landslaget.  Pål Andre Helland og Magnus Stamnestrø har hatt en stor sesong for 

Rosenborg som tok The double i 2015. For fjerde år på rad var KIL/Hemne 

representert i cupfinalen. Denne gangen med Pål Andre Helland og Magnus 

Stamnestrø. 

«Det er nesten blitt en tradisjon at Hemnværingene må dra til Oslo ei helg i 

november» Sitat Roger Lernes på fotballfesten.  

Avisa ST 26.januar 2016 



Kunstgressbanen 

1. mai 2005 ble kunstgressbanen offisielt åpnet. Uten denne banen hadde ikke 

klubben hatt mulighet til å være der den er i dag. Det eksisterer en formell avtale 

med Hemne kommune slik at skolen kan benytte banen i skoletiden. 

Det er lagt nytt dekke i 2015. Banen ble offisielt re-åpnet i august, og arenaen har 

fått navnet Hemne Sparebank Arena. 

 

 

 

Gressbanen i Å nesøyan 

Ånesøyan gress er i ferd med å bli en meget god gressbane. Det ble kjøpt inn 

robotklippere og det viser seg at gresset blir av meget god kvalitet etter slik type 

klipping. 

 

Gressbanen i Haugøyan 

Det er lagt ned en stor arbeidsinnsats i Haugøyan, og det har blitt til et fantastisk parkanlegg. 

Men banen trenger rehabilitering i nærmeste fremtid.  



Årrangement 

Vårens vakreste eventyr 

Kampsesongen for knøtt og miniputt ble innledet med ”Vårens vakreste eventyr” i Ånesøyan, 

som gikk av stabelen 25. april. For første gang ble det spilt treerfotball for den yngste 

gruppen. 18 lag var i aksjon, og humøret var på topp hos alle lag og spillere.  

  

Rosenborg Fotballskole 

Tradisjon tro ble Rosenborg Fotballskole, i regi av KIL/Hemne, arrangert i slutten av juni. I 

2015 ble fotballskolen arrangert for 11. gang med cirka 220 deltakere i alderen 11-16 år. 

Fotballskolen ble som tidligere år gjennomført med to treningsøkter pr dag, middagsservering 

og andre sosiale tiltak. Cirka 75 var innslosjert på overnatting. Det var deltakere fra Frøya, 

Skaun, Oppdal, Aure, Halsa og omegn.  

 

Lørdagen ble det satt opp fem busser hvor alle skolens deltakere ble fraktet til Lerkendal og 

deltakerne fikk se kampen mellom RBK og Molde, som for øvrig endte 1-1. Fotballskolen gir 

et godt økonomisk bidrag til klubbkassen.  

 

En stor honnør til alle våre frivillige (cirka 230) som bidrar til å gjennomføre fotballskolen. 

Ellers er fotballskolen en fin arena for å rekruttere unge dugnadsarbeidere. Stor honnør til alle 

våre gutter og jenter fra 16 år og oppover til senior som bidrar fra morgen til kveld i fire 

dager.  

  

Midtsommercup 

Den 13. juni ble den tradisjonelle Midtsommercupen arrangert i Ånesøyan. 22 miniknøtt, 

knøtte- og miniputtlag deltok. Spillerne i alderen 6-10 år viste stor spilleglede og entusiasme, 

og foreldrene var ivrige tilskuere på sidelinjen. 

 

Tjeldbergodden cup 

41 lag fordelt på klassene miniknøtt, knøtt, miniputt og G/J 11/12 år deltok på årets cup, og ca 

halvparten av lagene var besøkende fra nærliggende kommuner. Antallet deltakende lag var 

noe mindre enn fjoråret, og det førte til at kamplengden kunne økes med ett til to minutt. 

Miniknøtt spilte for første gang treerfotball, noe som må betegnes som en suksess. Alle 

kamper ble gjennomført i henhold til kampoppsettet, og det var kun gode tilbakemeldinger på 

den sportslige delen av arrangementet. 

Kiosksalget ble gjennomført på en god måte, og selv om antallet deltakere var noe lavere enn 

i 2014, var salget bra. Det ble også i år innført enkelte nye kioskvarer, og det ble positivt 

mottatt. 



Oppmøtet blant hjelpemannskapene var svært nært fulltallig, og de frivillige gjorde en svært 

god jobb. Mange har vært med i flere år, og arrangementet profiterer på en engasjert og 

rutinert gruppe medhjelpere.  

Til neste år vurderes det små justeringer av den sportslige gjennomføringen, der det vil være 

aktuelt å innføre treerfotball for flere klasser. Kampene må da spilles med vant. I tillegg 

vurderes det også å gjeninnføre klasse 13 år med ordinært turneringsspill. Avgjørelse om det 

vil bli tatt i løpet av våren.  

 

Romjulscup 

Romjulscupen, populært kalt julens vakreste fotballeventyr, ble arrangert for 24. gang i 2015. 

2.juledager møttes tippeligaspillere og breddefotballspillere (i dobbel betydning), unge og 

gamle, hunkjønn og hankjønn, aktive og mosjonister i alle fasonger, til vennskapelig og 

trivelig fotballdyst, dagen lang. Dette året var det rekorddeltakelse med 28 lag påmeldt. Fulle 

tribuner hele dagen viser at dette er et svært populært arrangement i KIL/Hemne. Vegard 

Forren, Pål Andre Helland og Magnus Stamnestrø deltok i tradisjon tro. 

 

Jernia Kalendercup 

I 2010 ble Jernia Kalendercup arrangert for første gang. Det var Olav Magnus Stamnestrø 

som tok initiativ til cupen. Initiativet var gjort ut ifra at det stilte for få jenter/damer på 

Romjulscup. Første året var det 6 lag som deltok. I 2014 var det 9 lag med tilsammen 60 

spillere. Jernia Kalendercup har blitt en flott tradisjon og arrangeres første helga i januar. 

Navnet Kalendercup stammer fra årets kalender som gis ut fra Sparebanken Hemne.  

Mer enn 60 jenter/damer deltok på årets Jernia Kalendercup. Og etter flere spennende kamper 

var det til slutt "Jernia Trouble" som gikk seirende ut av finalen mot "Rune Bakken". 

Det er sjette gangen denne cupen blir arrangert, og for jentefotballen i KIL/Hemne er dette 

blitt en veldig fin og viktig cup. Cupen markerer starten på en ny sesong, og er en fin arena 

for å mikse spillere fra flere årsklasser. Spillere fra både J15, J17 og KSA deltar i tillegg til to 

veteranlag som gjør at dette blir en sosial og fin cup. I tillegg til de to veteranlagene så deles 

de øvrige spillerne inn i jevnbyrdige lag når det gjelder alder og ferdigheter. 

Lagene trekkes høytidelig på forhånd, og sammen skal lagene være kreative og finne sine 

egne lagsnavn. Premie for mest kreative lagsnavn i år gikk til laget "Kreativt Lagsnavn" 

 

 

 

 

 

 
 
 



Ånnet 

Kvalitetsklubb 

Vi fikk en forespørsel fra kretsen om sertifisering av KIL/Hemne som KVALITETSKLUBB 

nivå 1. NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å 

stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber 

tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. God aktivitet på 

feltet krever en strukturert administrasjon med klar retning på verdier og sport. Klubber som 

når nivå 1 er sterke breddeklubber som setter premissene for det som skjer på treningsfeltet. 

Klubben er sjef og dette er et godt styringsverktøy for klubben. Sertifiseringen er 

godkjennelse av 18 kriterier og er satt inn under hovedpunktene: Aktivitet, organisasjon, 

kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. 

Starten av jobben som kvalitetsklubb startet med en Kickoff-samling den 7/2-15 sammen med 

8 andre klubber der alle har som målsetting å bli sertifisert som KVALITETSKLUBB i april 

2016. Fra denne samlingen har jobben internt i K/H har foregått veldig bra. Det har vært egne 

grupper som har jobbet med de forskjellige kriteriene og arbeidet har blitt presentert bredt i 

klubben med gode og konstruktive tilbakemeldinger.  Dette er et viktig punkt slik at det dette 

blir bredt forankret og at resultatet blir et godt styringsverktøy for klubben. 

Forslag til Sportsplan som er et av de tyngste kriteriene behandles på årsmøte og status nå i 

midten av februar, er at de fleste kriteriene er i boks og vi har et godt håp om at alt skal være i 

orden innen fristen i april.  

 

Trøndelag fotballkrets 

Styret har vært representert på kretstinget. Flere fra klubben har deltatt på klubbforum og på 

trøndersk fotballseminar. Kurt Hundsnes har gjennomført FIKS-kurs. Roger Lernes, Anette 

Ertvåg og Kurt Hundsnes har deltatt på fotballederkurs 1 i regi av kretsen. 

  

Ingen spillere fra klubben har vært representert på kretstiltak i 2015 

 

Kyrksæterøra IL 

Leder representerer KIL/Hemne fotball i hovedstyret i Kyrksæterøra Idrettslag. 

 

Samarbeid med Hemne videregående skole 

KIL/Hemne Fotball har et samarbeid med HVS i forbindelse med toppidrett valgfag. 

Vi har en avtale med HVS vedr. økonomisk kompensasjon for deres bruk av anlegget i 

Ånesøyan. Avtalen går ut i juni 2016 og ny avtale er under arbeid våren 2016. 

 



Dommersituasjonen 

I sesongen 2015 har vi hatt tre aktive kretsdommere. Jan Håvard Esp, Sverre Langø og 

Amund Bjørkøyli har representert Kil/Hemne. Amund er en av fjorten dommere fra Sør og 

Nord-Trøndelag som er med i Trøndelag fotballkrets sin talent gruppe. Han er nå inne i sitt 

andre år i dette prosjektet. 

 

På grunn av stor aktivitet får vi hvert år bot fra kretsen fordi vi har for få dommere. Klubben 

arrangerte klubbdommer kurs sommeren 2015, Helge og Amund Bjørkøyli var kursveiledere. 

Det deltok 8 ungdommer, 5 gutter og 3 jenter, på kurset og alle har tatt dommeroppdrag i etter 

tid. 4 av ungdommene tok høsten 2015 rekruteringsdommer kurs. Etter å ha dømt 20 kamper 

blir de autoriserte dommere. Dette håper vi vil skje i løpet av 2016. Det ser ut som om 

dommersituasjonen er i bedring.  

 

 

«Artig familiedag» i Ånesøyan 6.september  

Frivilligheten arrangerte «Artig familiedag i Ånesøyan 6.september. KIL/Hemne var 

representert med May Helen og Håvard Valstrand. På klubbens post ble det lagt opp til 

trening på, og gjennomføring av ferdighetsmerkeprøven i fotball. 25 barn gjennomførte og får 

diplom og ferdighetsmerke. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Økonomi 

 

Styret arbeider målbevisst med økonomien. Vi hadde i 2015 en omsetning på Kr. 4 130 000, - 

der sponsorinntekter, offentlige tilskudd, arrangement og treningsavgift er de største 

inntektspostene. Det er reiseutgifter, dommerutgifter og drift av anlegg som er blant de største 

utgiftspostene. Driftsresultatet i 2015 ble kr. 211 722,68,- 

På grunn av ekstraordinære kostnader med skifte av dekke på kunstgressbanen ble 

årsresultatet – 610 449,47 

Årets underskudd dekkes ved overføring fra egenkapital. 

 

 

 
 

 

Gjeld kunstgressbanen 

Totalt lån på kunstgressbanen pr. 31.12.15. Lånet er innfridd. 

 

Utvikling i inntekter, utgifter og resultat. 

Klubben har i flere år hatt en god likviditet. Klubben drives godt økonomisk og har i år et 

positivt driftsresultat. 

Styret vil også i framtiden tilstrebe at aktivitetsavgiften for den enkelte kan holdes på et så 

lavt nivå som mulig. Aktivitetsavgiften holdes uendret for 2016. 
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Styret vil takke samtlige som har bidratt gjennom året med sin frivillige innsats. Vi setter stor 

pris på det enorme engasjementet. I frivilligheten ser vi også verdien av at det skapes 

møteplasser, identitet og tilhørighet. Frivillige gir av sin tid og kunnskap, noe som fører til et 

godt oppvekstmiljø, og styrker folkehelsen for barn og unge i Hemne. 

Styret retter en stor takk til det lokale næringsliv, Hemne Kommune og alle andre som har 

vært med på å støtte oss.             

                         

                 

Kyrksæterøra, 10. mars 2016 

 

                         

Roger Lernes   Astrid Hofseth Nilssen  Tove Mette Langmo   
Leder                         Nestleder                                      Styremedlem                  
 

 

 

Anette Ertvåg  Øyvind Schei    Einar Haarstad 

Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 

          
                 
 


