SKRIFTLIG ÅRSMØTE, HELLELAND IL
TORSDAG 18. mars, 2021, KL 19.30

SAK 1: Godkjenning av innkalling
SAK 2: Valg av ordstyrer
SAK 3: Godkjenning av saksliste
SAK 4: Valg av sekretær og tellekorps
SAK 5: Valg av to personer til underskrift av protokoll
SAK 6: Årsmeldinger
SAK 7: Regnskap
SAK 8: Budsjett
SAK 9: Valg

Styret, Helleland idrettslag

ÅRSRAPPORT HELLELAND IL, 2020
Hovedstyret i Helleland IL har i 2020 hatt følgende sammensetning:
Leder: Arne Magnar Sleveland
Nestleder: Ann Kristin Homeland
Kasserer: Janne S. Søyland
Sekretær: Charlotte Håland
Representant Fotballgruppen/ vara: Sveinung Høyland
Representant Trimgruppen: Marthe Kvamsø
HIL- STYRET
Styret har i 2020 hatt 5 styremøter, og behandlet 31 saker.
Styret er en god og sammensveiset gjeng som jobber godt i lag slik at medlemmer av
klubben skal få et best mulig tilbud.
2020 har vært et spesielt år, på alle måter. I mars ble all idrettsaktivitet i klubben stoppet,
som følge av covid- 19. Barn/ unge kunne etter hvert få starte opp trening igjen i mars,
under strenge restriksjoner. Det meste av arrangementer i løpet av året har blitt avlyst, kun
Trimkarusellen ble gjennomført, med godt oppmøte av både store og små.
17. mai- feiringen slik vi kjenner den, kunne dessverre ikke gjennomføres. Styret måtte
tenkte ut alternativ måte til feiring, og det ble besluttet å arrangere en bilkortesje, og
korpset var med og satte sitt preg på toget, og spilte både ved start av kortesjen, langs E39,
ved avslutning ved skolen, og ved flaggheising og bekransning av de engelske gravene. Det
ble en annerledes, men minnerik og fin 17. mai.
Den årlige basaren i mars måtte utsettes, med håp om at denne kunne arrangeres til høsten
igjen. Restriksjonene førte imidlertid til at dette ikke lot seg gjøre, og trekning av gevinster
ble utført av styret 9. november, uten publikum tilstede.
Stølamarsjen skulle i år vært arrangert for 40. gang, men denne valgte vi også å avlyse av
smittevernhensyn. 40- årsjubileumet for marsjen vil derfor bli arrangert i 2021.
Bingokveldene på Grendahuset har de siste årene vært særdeles populære, og disse har
vært en viktig inntektskilde for idrettslaget. Smittesituasjonen på daværende tidspunkt førte
imidlertid til at også denne så vi oss nødt til å avlyse. Det ble i etterkant søkt Lotteri- og
stiftelsestilsynet om tapte inntekter for bingoen, hvor klubben ble tildelt 50 000,- som
kompensasjon.

I mars stod nybygget ved kunstgressbanen klar, og dette ble tatt i bruk fra høsten av, når
seriekamper for barn/ ungdom endelig fikk starte igjen.
Ellers har styret jobbet med oppføring av treningsrom på Klubbhuset. Styret søkte i den
forbindelse Sparebank 1 om midler til treningsutstyr, og var så heldig å motta støtte på
200 000,-. Treningsrommet forventes ferdigstilt i løpet av februar, 2021.
HIL går med et overskudd på 256 000,- for 2020.

Arne M. Sleveland
Leder, Helleland Idrettslag

FOTBALLGRUPPEN

ÅRSMELDING, SMÅTASSELAGET
Vi startet opp i midten av september og har pr. nå hatt 8 treninger, har prøvd å hatt mye lek
i treningene til å begynne med.
Det virker som om ungene har hatt det ganske kjekt på treninger og trives veldig godt. Det er
8 gutter og 3 jenter på laget
Trenere: Johnny Skagen, Jan Olav Refsland, Rune Johansson

ÅRSMELDING, GUTTER 8

Ved starten på året var vi 9 spillere på laget, flere har kommet til underveis, og vi avsluttet
sesongen med 11 spillere, 6 gutter og 5 jenter. Veldig kjekt når nye spillere kommer til. De er
en flott gjeng, som har det kjekt sammen på trening.
Vi startet året med innetreninger i Grendahuset, frem til mars, da ble all trening stoppet pga.
covid- 19. Vi startet så smått med trening igjen ute i mai, med strenge restriksjoner.
I år var første året laget skulle stille i serien, og spillerne gledet seg stort til endelig å få spille
«skikkelige kamper». Pga. corona, ble vårsesongen dessverre avlyst.
Vi var også påmeldt til Lyngdalscup, for første gang, og alle gledet seg til dette. Denne ble
dessverre også avlyst.
Heldigvis kunne høstsesongen gjennomføres, og dette var stor stas for spillerne. De hadde
en fin utvikling gjennom sesongen, og endte med 3 seire til slutt. Tusen takk til foreldre som
har stilt opp på dugnad i bua, og heiet frem laget på kamper.
Trenere: Sandra L. Espeland og Charlotte Håland
ÅRSMELDING GUTTER 11
Sesongen startet som normalt med innetrening i Grendehuset fra januar frem til mars. Men,
like før vårsesongen skulle starte opp kom Covid-19 og satte en stopper for all
idrettsaktivitet, noe som medførte at både treninger og kamper måtte avlyses. I løpet av mai
kunne vi så smått starte opp med treningene igjen, men med strenge restriksjoner. Dette var
til tider krevende både for spillere og trenere. Været var imidlertid godt og varmt, og
treningene ble ofte avsluttet med bading på Tveida.

Sommerens høydepunkt skulle være Lyngdal cup, men covid-19 avlyste også denne cupen.
Det var stor glede blant spillerne når det ble klart at høstsesongen kunne gjennomføres.
Noen restriksjoner var det også her, men med god felles innsats fra alle gikk også dette
veldig greit. Lite kamptrening gjorde nok sitt til at høstsesongen startet noe dårlig med
mange tap. Men med kamptrening og upåklagelig innsats ble resultatene bedre og bedre, og
vi kunne avslutte sesongen med et par seire.
Selv om dette har vært en noe annerledes fotballsesong, har både innsats og oppmøte på
trening og kamp har vært veldig god hele sesongen. Laget har et bra samhold og viser god
lagmoral.
Vi vil rette en stor takk til foreldregruppen som alltid stiller opp som heiagjeng på kamp og
på dugnad.
Trenere dette året har vært Marius Sleveland, Trym Haugstad Aas, Arne Magnar Sleveland
og Vilde Birkeland.
Oppmann har vært Ragnhild Tamburstuen.

ÅRSMELDING HELLELAND IL- DAMELAG
Vi startet opp med 2020 sesongen i januar og trente 1 gang i uken. Det var godt med folk og
det så lyst ut for sesongen, spillerne var motiverte og det var mye unge spillere for året. Så
kom mars og koronaen stod for tur, treninger ble stanset etter klar beskjed ifra
myndighetene. Vi fikk etter hvert beskjed om at vi kunne starte opp med treninger igjen i
slutten av mai, med strenge krav om hvordan vi kunne gjennomføre treningene. Som følge
av korona merket vi at interessen hos flere spillere begynte å dale, og vi bestemte oss da for
og ta en tidlig ferie for å se om motivasjonen kunne komme tilbake. Høsten kom og vi startet
opp med trening, men vi fikk ikke begynne med kamper. Vi mistet spiller og nå var vi ikke
nok spillere til å stille lag, men valgte da å fortsette med treninger ut året. Takk til alle
spillere som har vært med i år og tidligere år slik at klubben har hatt et damelag. Håper at
det kan komme flere spillere evt. til neste år, eller så ser det ut som at damelaget sin tid er
over.
Trener: Arne Magnar Sleveland

ÅRSMELDING HELLELAND IL, A- LAG
Vi har stort sett trent på kunstgressbanen utenom et par treninger i sommer, hvor
gressbanen var såpass brukbar at vi kunne være på gresset. Har fått en god del hjelp til å
holde gode innholdsrike treninger av Eirik Gohn, og oppmøte på trening har vært ganske
stabilt, med omtrent 12-13 mann av en stabil tropp hver gang. Veldig kjekt å få egen bu i
nærheten av banen, som vi har benyttet oss rikelig av med å servere kaffe før trening. Dette
gjør noe positivt med miljøet på trening og er nok med på å lokke folk til å komme på
trening. Ellers ser det ut til at den samme gjengen kommer til å fortsette til neste år.
Trener: Lars Inge Slettebø

TRIMGRUPPEN
Dans/ turn:
Dans/Turn 2020
Dans og turn startet opp i januar, og trente 1 gang i uken. I mars ble imidlertid Dans/ turn
stoppet pga. restriksjoner pga. covid- 19. I september kunne de starte opp igjen, og er nå 15
danseglade jenter som trener tirsdager, kl. 17.00- 18.30.
Trenere er Andrea Drange, Karina Høyland og Camilla T. Sleveland.
Hilsen Dans og Turn 
Dametrimmen:
Vi startet det nye året med styrketrening på Grendahuset, og vi var en god og stabil gjeng, i
alle aldre. Imidlertid satte covid- 19 en stopper for dametrimmen i mars, i likhet med all
annen aktivitet. Dametrimmen ble ikke startet opp igjen i løpet av året, men vi håper det kan
bli mulighet for treninger i 2021.
Hilsen Charlotte Håland

Takk til våre sponsorer
Helleland Bil og Landbruk

Vardal plastindustri, avd. Ualand

Dalane Innkjøpslag

Felleskjøpet Rogaland Agder, Egersund

Bilservice Egersund

Skeie Nordsjö Idé og Design

A/S Sporty

Bilstad bygg

Holmane Bil

COVENT AS

Grand Hotell Egersund

Dalane hageservice AS

El-experten

SpareBank 1 SR-Bank, Egersund

Møller Bil Sør-Rogaland AS

Egerconsult AS

Hellvik Hus

Bertelsen & Garpestad AS

Fardal Bil

Undheim Maskin

Rema 1000 Egersund

Bøgh Hafsø

Sørvest Betongsaging

Dalane Energi

Amfi Eikunda

Ramudden AS

Eger Bygg
Verktøy & Industri
Lund regnskapskontor
Byggvell Egersund
Shell/7-eleven Helleland (Helleland drift)
Espeland AS
Norrøn Bolig
BS Graveservice
Prima Slakt
Oves Rør og Mek
Toften
Rundevold Transport
Bil-Tec

Valginnstilling, Årsmøte Helleland IL
Funksjon

Navn

Status

Styrets forslag

Leder

Arne Magnar Sleveland

På valg- velges for 1 år

Arne Magnar Sleveland

Nestleder

Ann Kristin Homeland

På valg

Johnny Skagen

Kasserer

Janne S. Søyland

På valg

Janne S. Søyland

Sekretær

Charlotte Håland

Ikke på valg

Varamedlem/ Fotballgruppen

Sveinung Høyland

På valg

Sveinung Høyland

Fotballgruppen

Atle Skogen

På valg

Atle Skogen

Fotballgruppen

Jone Birkeland

Ikke på valg

Trimgruppen

Marthe Kvamsø

Ikke på valg

Trimgruppen

Aslaug Egebakken

På valg

Trimgruppen

Kjell Drange

Ikke på valg

Revisor

Kethlin Tengesdal

På valg

Ann Kristin Homeland

Vara revisor
Repr. Hedlandsbuen/
informasjonsansvarlig

Ken Rune Birkeland

På valg

Ken Rune Birkeland

Sigrunn Rundevoll

På valg

Randi Karin Sleveland

Bingoansvarlig

Hege Elise Sleveland

Ikke på valg

Ida D. Sletvold

