ÅRSMØTE, HELLELAND IL
TORSDAG 10. mars, 2022, kl. 19.30, Helleland Grendehus

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: Lovnorm
For idrettslag (idrettsforbundet.no)

SAK 10: Valg

Styret, Helleland idrettslag

ÅRSRAPPORT HELLELAND IL, 2021
Hovedstyret i Helleland IL har i 2021 hatt følgende sammensetning:
Leder: Arne Magnar Sleveland
Nestleder: Johnny Skagen
Kasserer: Janne S. Søyland
Sekretær: Charlotte Håland
Representant Fotballgruppen/ vara: Sveinung Høyland
Representant Trimgruppen: Marthe Kvamsø
HIL- STYRET
Styret har i 2021 hatt 7 styremøter, og behandlet 40 saker.
Styret er en god og sammensveiset gjeng som jobber godt i lag slik at medlemmer av klubben
skal få et best mulig tilbud.
2021 ble også et år med påvirkning av covid- 19. Den årlige basaren på våren valgte vi å
avlyse pga. restriksjonene. Vårsesongen for fotballen ble også noe annerledes pga.
restriksjonene, og det var kun lov å spille kamper mot nabokommunene. Til høsten kunne vi
derimot krysse kommunegrensene, og vi fikk en tilnærmet normal sesong.
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 2022.
I oktober ble det avholdt felles pokalutdeling for fotballen og Trimkarusellen i Grendahuset,
med kaker og saft, Chris Sleveland delte ut pokaler for fotballgruppen.
Bingokveldene på Grendahuset har de siste årene, før pandemien, vært særdeles populære, og
har vært en viktig inntektskilde for idrettslaget. Smittesituasjonen på tidspunktet hvor årets
bingokvelder skulle gjennomføres, gjorde at vi var så heldige å kunne få gjennomføre 3 av 4
kvelder, med godt oppmøte og god inntekt for idrettslaget.
Andre saker som styret har vært opptatt av i 2021 er bl.a. treningsrommet Spårti.
Spårti åpnet dørene 1. mars, og dette har gitt en god oppsving i antall medlemmer for
idrettslaget.
HIL går med et overskudd på 80 492,- for 2021.
Arne M. Sleveland
Leder, Helleland Idrettslag

FOTBALLGRUPPEN

Årsmelding, Mix 6/7
Vi har hatt et spennende år med fotball selv om mye er blitt avlyst pga. covid-19.
Vi har trening 1 gang i uken, og ungene har utviklet seg veldig mye på et år, vi prøver å ha
mange øvelser som inneholder lek og moro.
Vi har vært på to lokale turneringer i Espelandshallen der vi delte laget opp i to lag slik at alle
fikk mye spilletid, det var kjempekjekt.
Vi har hatt Bjerkreim på besøk til en liten vennskapskamp, denne kampen spilte vi 5`er
fotball, noe som var utrolig stas for ungene.
Vi var nettopp på Obos- cup på Hinna, der delte vi også opp laget i to. De minste spilte tre
kamper på lørdagen og de eldste spilte tre kamper på søndagen, det var utrolig kjekt.
Nå skal vi ha sesongavslutning-kos og da skal vi til Veras lekeland på Bryne, dette gleder vi
oss til.
Nå gleder vi oss til 2022- sesongen.
Trenere: Johnny Skagen, Jan Olav Refsland, Rune Johansson
Årsmelding, G10
9 spillere startet opp med treninger Januar 2021. Jeg har vært trener og Kent Sørensen
oppmann/hjelpetrener. Sebastian Sørensen var også med litt i starten som hjelpetrener, men
han valgte å slutte. I mars begynte vi med utetreninger. Da vårsesongen med kamper skulle
starte i april så var det restriksjoner pga. Covid-19. Dette gjorde først at alle kamper ble
avlyst. Så ble det i slutten av mai åpnet opp for at en kunne spille kamp mot lag i samme
kommune. Vi spilte 3 kamper, her var vi litt uheldige å havnet i pulje med lag som var to nivå
over oss. Alle kampene endte med tap.
Lyngdal cup som skulle vært årets høydepunkt ble også avlyst, noe som var svært skuffende
for mange.
Vi hadde en liten sommeravslutning på Tveida med grilling og bading før vi tok sommerferie.
Da det var klart for høstsesongen var det åpnet opp igjen for å spille kamper mot lag utenfor
egen kommune.
Vi har hatt treninger hver torsdag og spilt kamper på onsdager. 8 kamper totalt der 4 endte
med seier og 4 endte med tap.
Det var felles premieutdeling for Mix 6/7, Gutter 10, Jenter 11, Gutter 12 og Trimkarusellen i
Grendahuset 27/10-21.
Vi hadde også en avslutningstur til Bryne på Lucky Bowl sammen med Jenter 11 og Gutter
12. Det var en vellykket kveld med bowling, lasergame, pizza og is. Så ut som alle koste seg.
Takk til Kjell Petter som var med som sjåfør og takk til Charlotte som organiserte denne
turen.

Det har vært en bra sesong og det er en fin gjeng med gutter, jeg håper alle vil fortsette til
neste år. Jeg kommer hvertfall til å fortsette som trener. Nå er det treningsfri til januar 2022.
Vil takke alle foreldre som har stilt opp som vakt i bua og på dugnad på bingoen og takk til
Lars, Joakim, Sebastian, og Arne Magnar som har vært dommere på våre hjemmekamper.
Trenere: Ragnar Gya, Kent Sørensen
Årsmelding, J11
Det har vært et kjekt år som nyoppstartet jentelag (det første på mange år).
De er 10 flinke og ivrige jenter på laget, som har vært gode til å stille både på trening og
kamp. De har hatt en veldig fin utvikling gjennom året, og nesten alle kampene de har spilt
har vært jevne kamper, og de har vunnet flere av dem. Vårsesongen ble preget av
coronarestrikasjoner, og det var kun lov å spille kamper mot lag fra nabokommunene, for vår
del innebar dette kamper mot Eiger, EIK og Bjerkreim. Pga. lettelser i restriksjonene til
høstsesongen, ble denne gjennomført som oppsatt, med kamper mot lag som bl.a. Sandnes
ULF, Bogafjell, Riska, Bryne m.fl.
Laget skulle for første gang deltatt på Lyngdalscup, men pga. coronarestriksjoner ble denne
dessverre avlyst.
Laget deltok på pokalutdeling i oktober på Grendahuset, og hadde en kjempekjekk
sesongavslutning på Lucky Bowl sammen med G10 og G12 i november.
Trenere dette året har vært Camilla Sleveland og Cordelia N. Christiansen, som har gjort en
kjempejobb med jentene, både på treninger og på kamper.
Takk til foreldre som har stilt opp på vakt i bua, bingodugnader, kjøringer og ellers ved
behov. Håper alle jentene er med til neste år.
Trenere: Camilla Sleveland, Cordelia N. Christiansen
Årsmelding, G12
G12 har denne sesongen vært nødt til å låne spillere fra andre lag for å kunne stille med lag i
serie. De har vært en god gjeng både på trening og kamp. Vårsesongen var pga covid-19
situasjonen organisert som Dalane-serie. Her møtte vi lag fra EIK, Eiger og Bjerkreim. De
fleste kampene var jevne, selv om de fleste endte med tap.
Laget skulle egentlig delta på Lyngdalcup, men også i år ble cupen avlyst pga covid-19.
Høstsesongen var oppsatt som "normal" serie, med både lokale lag og lag nordover. Høstens
kamper startet med noen meget ujevne kamper som endte med enorm målforskjell, disfavør
Helleland. Heldigvis møtte de mer jevn motstand utover høsten. Og de kunne endelig slippe
jubelen løs da de vant den siste kampen denne sesongen. Vi avsluttet sesongen med tur til
Lucky Bowl på Bryne sammen med G10 og J11.
Trenere har vært Vilde Birkeland og Sebastian Sørensen.

Årsmelding, G14
Da ble det med bare nesten for det som skulle være den siste sesongen. Disse guttene har spilt
sammen siden de var 6 år gamle, og hatt mye gøy sammen. På grunn av koronaen (og alder),
har det gått trått det siste året. Det ble dårlig oppmøte på treningene, men de fikk med seg 4
treningskamper i vår mot Tonstad og EIK. I høst så vi oss nødt til å trekke laget. De siste to
årene har Joakim Lindø vært trener og har gjort en kjempejobb. Håper at flest mulig av
guttene (snart menn) holder seg i aktivitet og at vi gjerne får se dem på A- laget ved en senere
anledning. Jeg vil for min del si at det har vært kjempekjekt å få trene guttene og bli kjent
med dem i de årene som har gått. Lykke til videre alle sammen.
Trener: Joakim Lindø

TRIMGRUPPEN

Dans/ turn:
Pga. korona har det blitt lite dans/turn i det siste.
Men nå har vi endelig kommet i gang.
Det varierer hvor mange vi er hver gang, men ca. 10 stk.
Kjekt at noen gutter også har blitt med.
Vi holder på en time. Vi starter med lek, så dans/turn. Deretter får ungene selv komme med
eget ønske før vi avslutter med uttøying.
Trenere: Karina Høiland og Andrea Drange
Stølamarsjen:
Stølamarsjen skulle blitt avholdt for 40. gang i år, men vi valgte også i år å avlyse denne pga.
corona.

Trimkarusell:
Årets trimkarusell ble avholdt 4 onsdager i høst. Vi var heldige med været og oppmøtet av
barn, spesielt i gruppen for de minste.
Takket være foreldre som har stilt opp på dugnad har vi kunnet holde bua åpen. Barn og
voksne har kost seg med pølser, bakst, is og brus etter løp.
Trimkarusellen oppleves som et sosialt samlingspunkt, praten går lett og det er god stemning
blant deltakere og tilskuere.
Onsdag 27 oktober hadde vi premieutdeling på Grendahuset, diplom til de som hadde deltatt
1-2 ganger og pokal til de som hadde deltatt 3-4 ganger. Etterpå koste vi oss med kaker og
saft.

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

Egersund lavpris (Europris)

RS Bygg Egersund 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

Norge Mineraler AS

Verktøy & Industri

Aker Solutions

Lund regnskapskontor

Egersund Hagesenter AS

Byggvell Egersund

HE Seglem AS

Shell/7-eleven Helleland (Helleland drift)

Tengesdal Sport

Espeland AS

Nortura

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

Johnny Skagen

Ikke på valg

Kasserer

Janne S. Søyland

Ikke på valg

Sekretær

Charlotte Håland

På valg

Varamedlem/ Fotballgruppen

Sveinung Høyland

Ikke på valg

Fotballgruppen

Atle Skogen

Ikke på valg

Fotballgruppen

Jone Birkeland

På valg

Jone Birkeland

Trimgruppen

Marthe Kvamsø

På valg

Monica Grønning

Trimgruppen

Ida D. Sletvold

Ikke på valg

Trimgruppen

Kjell Drange

På valg

Revisor

Ann Kristin Homeland

Ikke på valg

Vara revisor
Repr. Hedlandsbuen/
informasjonsansvarlig

Ken Rune Birkeland

Ikke på valg

Randi Karin Sleveland

Ikke på valg

Bingoansvarlig

Hege Elise Sleveland

På valg

Hildegunn Grude

Mona Garpestad

