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Styrets arbeid: Det er avholdt 5 styremøter i tillegg til årsmøte i 2018.
Intensjon: Hvalstad idrettslag har som intensjon å være et inkluderende idrettslag som tilbyr gøy for
alle. Vårt formål er å spre glede og være et positivt fellesskap i lokalmiljøet. Derfor etterstreber vi å
ha så lave avgifter som mulig, og å tilby så mye samlende og lystbetont aktivitet som mulig.
Det er avholdt ett trenermøte (i tillegg til info før årsmøtet 2019) hvor styret ved Nito Simonsen har
invitert trenerne for å informere om seriepåmelding, treningstider etc.
Økonomi: Klubben baserer sin inntekt fra innbetaling av kontingent fra medlemmer og tilskudd fra
NFF, Asker kommune og fra spillemidler fra Norsk Tipping. Se regnskap.
Medlemstall: Ved utgangen av desember hadde klubben 245 registrerte medlemmer, hvorav 8
medlemmer er innmeldt som bueskyttere og 237 som fotballspillere. Kategorien fotballspillere
omfatter også voksne medlemmer som spiller innebandy i gymsalen. Det har ikke vært krav om at
2013-barna som er med på allidrett har meldt seg inn i klubben. Det er ca. 35 barn som er med på
allidrett.
Aktivitetstilbud: Aktivitetstilbudet i idrettslaget er uendret fra tidligere år. Medlemsmassen er stabil.
Hvalstad IL er åpen for alle, og vi ønsker gjerne driftige foreldre til å starte nye aktiviteter i regi av
idrettslaget. Med den nye aktivitetsparken åpnes nye muligheter. Idrettslaget er i dag representert
innen idrettene allidrett, fotball og bueskyting. I tillegg tilbyr idrettslaget voksenaktivitet i gymsalen i
form av fotball, innebandy herrer og innebandy damer. Hvalstad Bueskytterlag har en stabil
medlemsmasse tilknyttet sin aktivitet. Gjennom vintersesongen tilbys det treninger i lokale gymsaler
og i utendørssesongen på lokal bane på Hvalstad. Fotball utgjør størstedelen av aktiviteten i
idrettslaget. Klubbens lag har deltatt i seriespill og har fått anledning til å delta i de cup’er som de har
ønsket å delta på. Alle klassetrinn som har søkt om treningstid i gymsal i vintersesongen og utendørs
på kunstgresset på Risenga har fått dette.

Ny lov: Klubben ved styret har vedtatt ny lov for Hvalstad IL. Denne er i tråd med gjeldende lovnorm
for Idrettslag for NIF. Loven gjaldt fra 1.1.2020. Nytt i loven er krav om kontrollorgan. Loven er
publisert på klubbens hjemmesider.

Barnefotballkveld: 20.januar arrangerte styret Barnefotballkveld på Hvalstad skole. Geir Haug fra
NIF (og Jardar) ga 18 deltakere gode tips til hvordan vi kan legge til rette for best mulig barnefotball i
klubben vår. Flere fikk også teste nye øvelser i gymsalen.

Grasrottrenerkurs: Som følge av Barnefotballkvelden og ønsker fra trenere i klubben, ble trenere
og andre med relevante verv oppfordret av styret til å melde seg på Grasrottrenerkurs. Flere meldte
seg på (og deltok?) på kurs arrangert på Holmen-banen. Hvalstad IL dekker kostnadene til
grunnleggende kurs.

Avtale med Hummel og G-sport/Intersport: Klubben har en treårig avtale med Hummel og Gsport/Intersport om levering av klubbkolleksjonen til Hvalstad IL. De som ønsker, kan få trykket på
initialer på diverse klær og medlemmene av Hvalstad IL får rabatt ved kjøp hos G-sport/Intersport.
Det er fortsatt usikkert hva som skjer med G-sport i Asker etter G-sports konkurs. Styret ved Maria
Ulvestad har jevnlig kontakt med G-sport for følge utviklingen. Enn så lenge er avtalen gjeldende,
men vi erfarer at G-sport Asker ikke har alt utstyr vi etterspør eller bestiller i klubbkolleksjonen.

Samarbeid/møter med andre klubber:
-

-

-

Samarbeid med Holmen IL og Billingstad IF: Styret ved Nito Simonsen og Sissel Bøe-Sollund
har vært i hhv ett og to møter med HIL og BIF angående «samarbeidet» mellom Hvalstad og
BIF og Holmen. Hvalstad og BIF har erfart at flere spillere i den øverste klassen blir lokket til
HIL før
Samarbeid med alle klubbene i Asker kommune: Styret ved Sissel Bøe-Sollund var på
ledersamling i regi av Asker Idrettsråd i februar hvor klubbenes representanter diskuterte
banestatus i kommunen og ideelt fyllstoff for kunstgressbaner. AIR vil danne en gruppe med
representanter fra relevante klubber som skal se nærmere på fordeler og ulemper ved ulike
typer fyllstoff slik at AIR kan komme med gode råd når klubber skal skifte dekke på sine
baner. AIR vil også sette opp en plan for hvilke baner som skal få særskilt tilskudd til
oppgradering de ulike årene. Fordelingen skal være rettferdig foretas etter innmeldt behov.
Styret vil påse at midler til vedlikehold av kunstgressbanen vår kommer inn i oversikten.
Styret ved Martin Hafsahl og Audun Kjemperud deltok på Allmøte og ekstraordinært årsmøte
for Asker Idrettsråd hvor det ble diskutert arbeid med harmonisering og planverk for at
klubbene i Asker skal stå mest mulig samlet – og få mer tyngde

Spond: Hvalstad IL har gått over til Spond som medlemssystem (tidligere Min Idrett). Systemet skal
både brukes internt i klubben og er knyttet opp mot NIF som medlemsregister.

Gatefest og Gøycup: Årets Gatefest og Gøycup hadde femårsjubileum i år, og ble arrangert 7.
september. Til tross for regnvær ble dagen likevel en suksess. Dagen startet med en offisiell
markering av åpningen av Hvalstad Aktivitetspark, sammen med Asker kommune ved ordfører Lene
Conradi og samarbeidspartnerne Hvalstad IL, Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, i tillegg til de
over 300 Hvalstadbeboerne som bidro på Vipps-aksjonen. Gøycupen forløp som de foregående år
med masse glade barn på blandede lag, grilling, underholdning og moro.

Nye drakter: I 2019 fikk alle lagene våre nye drakter med de beste sponsorene: I tillegg til Tons of
Rock og Norgesvask, så eier Tannlegene på Drengsrud det ene ermet på drakten.

Kunstgresset Kunstgressanlegget har hatt sine første år. Gresset er ennå ikke islagt, så vi har ingen
erfaring med bruk eller slitasje av banen som følge av skøytebruk. Vi har likevel ikke brukt banen
vinterstid. Vi setter fortsatt av 24.000 kr årlig i et vedlikeholdsfond til drift og vedlikehold av
kunstgressbanen. Banen har fungert fint som kombinert kamp- og treningsbane. De aller fleste
lagene har spilt sine kamper på kunstgressbanen.
I sesongen som kommer har vi to lag som skal spille 9’er og kunstgressbanen er dessverre ikke stor
nok for «liten 9’er».

Hvalstad aktivitetspark Selv om Hvalstad IL verken er den stolte eier eller har ansvar for
Aktivitetsparken, vil vi likevel nevne denne i vår årsmelding. Hvalstad IL sponset parken med 300.000
kroner i 2018, så vi har et spesielt forhold til parken. Aktivitetsparken høyner gleden over den fine
fotballbanen vår betraktelig.
Nettside Styret har lansert en ny nettside for klubben med informasjon om klubbens lov,
idrettslagets aktiviteter og lenke til nettbutikk. Adressen er https://www.hvalstadil.org/
Nettbutikk Klubben har fortsatt avtale med Explendo om nettbutikk med salg av klubbens
klubbkolleksjon fra Hummel og G-sport. I nettbutikken kan man også kjøpe dugnadsprodukter hvor
deler av kjøpesummen går til idrettslaget https://hvalstadil.explendo.no/

Takk til våre sponsorer;
Tons of Rock - Hvalstads foretrukne rockefestival
Norgesvask - Hvalstads foretrukne vaskefirma
Tannlegene på Drengsrud - Hvalstads foretrukne tannlegekontor

