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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.

Spesielle oppgaver
Samtlige i styret har gjort en kanon-innsats for å arrangere gøy-cup og lage generelt god stemning på Hvalstad. Nito
Simonsen og Audun Kjemperud har gjort en stor jobb for å lage nettsider. Hafsahl og Lehrmann har brukt mye tid på
realisering av kunstgressbanen og Hvalstad aktivitetspark.

Aktivitet
Aktivitetstilbudet i idrettslaget er uendret fra tidligere år. Medlemsmassen er stabil, med en økning i antall
medlemmer. Jentefotballen vokser: For første gang har vi to jentelag på øverste trinn på skolen, og målet er at vi skal
kunne tilby også aktivitet for ungdomstrinnene.
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/grusbanen har fått dette. De lag som har ytret ønske om utvidet treningstilbud har fått dette på andre
lokale klubbers kunstgressbaner- dekket av Hvalstad IL.

Gøycupen
Hvalstad Gøycup og Gatefest ble for arrangert for fjerde år på rad, med rekord-oppmøte nok en gang. Her var alle
klubbens medlemmer invitert til seriespill og allstars (alle barn mot trenerne) som finale. Beboere på Hvalstad ble
invitert som heiagjeng. Aktivitetene var gratis for alle medlemmene, og alle som spilte kamper fikk pølser, frukt,
smoothie og vann. Det ble solgt hamburgere og pølser, og lokale ildsjeler arrangerte bruktmarked til inntekt for
aktivitetsparken. De aller yngste fikk leke i hoppeslott.

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 for 2018
Medlemsoversikten viser aktivitetstall i ulike grupper i laget.
Lagets totale medlemstall framkommer nederst.

Kunstgresset
Kunstgress-anlegget er ferdig og overlevert idrettslaget. Kunstgressanlegget er nå skilt ut som eget område som
idrettslaget leier. Idrettslaget har inngått eie-leie-avtale med kommunen, der idrettslaget leier grunnen, men eier
anlegget. Avtale om driftsstøtte, der kommunen gir idrettslaget årlig støtte til drift av anlegget. Idrettslaget setter av
kr 24.000 årlig i et vedlikeholdsfond til drift og vedlikehold av kunstgressbanen. Idrettslaget eier anlegget og har
drifts- og vedlikeholdsansvar for kunstgressanlegget. Kunstgressanlegget er uten miljøskadelige gummigranulater og
er realisert til kr 2,1 millioner kroner.

Kamparena
Vi gjør et forsøk inneværende sesong med å bruke kunstgressbanen som primær kamparena for alle lag. Etter
sesongen vil vi evaluere fordeler og ulemper, særlig om lagene får mindre spilletid totalt (kamper og treninger) på
kunstgressbanen.
*Note: Siden Tons of Rock er hovedsponsor 2019-2022 er det kommet inn forslag på å døpe om Hvalstad kunstgress
til «Rockeløkka» de neste tre årene.

Hvalstad aktivitetspark
Området nedenfor kunstgresset; «håndballbanen» inngår nå i den fremtidige rulleparken. Dette området er skilt ut
som eget område som eies av kommunen og der kommunen og den nyopprettede stiftelsen Hvalstad Aktivitetspark
sammen står for bygging og utvikling og drift av aktivitetsparken. Idrettslaget har overført oppspart egenkapital og
innsamlede midler øremerket til Hvalstad aktivitetspark. Sum overført er på kr 1.426.998 til den nye stiftelsen
«Hvalstad aktivitetspark», for å realisere aktivitetsparken sammen med Asker kommune. Idrettslaget vil således ikke
ha noe ansvar eller eierskap knyttet til denne delen av parken. Rulleparken er ventet ferdigstilt høsten 2019, til en
estimert størrelsesorden 4,5 millioner kroner.

Utstyrsavtale og klubbavtale med Hummel og G-sport (2019)
Det er inngått en treårig utstyrsavtale med Hummel om eksklusivitet på levering av drakter og øvrig
treningskolleksjon som inngår i Hvalstad Ils klubbavtale med G-Sport i Asker. Klubbens medlemmer får egne rabatter
i butikken og i klubbløsningen. Klubben får også inntekter i form av sponsorpriser på Hummel, og kickback på
produkter kjøpt i nettbutikken.

Nettside
Styret vil lansere en egen og ny nettside mars 2019, med informasjon om idrettslagets aktiviteter og nettbutikk.
https://www.hvalstadil.org/

Nettbutikk
Styret har inngått avtale med Explendo om egen nettbutikk som tilbyr salg av:



Hvalstad Ils klubbkolleksjon fra Hummel og G-sport
Dugnadsprodukter fra Explendo som medlemenne kan kjøpe med rabatter og der idrettslaget får en gitt sum
per produkt.

https://hvalstadil.explendo.no/

Sponsorer
I forbindelse med at vi bytter ut alle de gamle draktene og skaffer nye fra Hummel, er det noen av lokalmiljøets
bauter som har gått inn som sponsor på de nye draktene. Vi ønsker i den forbindelse å takke følgende
hovedsponsorer 2019-2022:

Tons of Rock: Hvalstad foretrukne rockefestival
Norgesvask: Hvalstads foretrukne vaskefirma
Tannlegene på Drengsrud: Hvalstads foretrukne tannlegekontor

Takk og lykke til med sesongen alle sammen!

