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ÅRSMELDING 2020 

Organisasjon 

Etter årsmøte 5.mars 2020 har IL Skarphedin fotballgruppe hatt dette styret: 

Cathrine Aaslund  Styreleiar 
Ingvar Hellestad  Styremedlem/nestleiar 
Linda Stangeland  Styremedlem  Rune D. Bøen  1. varamedlem 
Sindre Gulbrandsen  Styremedlem  Asle Langkås  2. varamedlem  
Torgeir Sersland  Styremedlem  Merete L. Borgersen 3. varamedlem 
 

Magne Sanden var dagleg leiar i klubben i 2020. 

Sefik Begluk har hatt ansvaret for tilsyn og vedlikehold i Telemarkshallen. Mohammed Flisan Ahm 
har vore reinhaldar (Telemarkshallen og Sandvoll).  

Rekneskapstenestene er kjøpt av Midt-Telemark Rekneskap AS. 

Anleggsgruppa på Sandvoll har bestått av Torgeir Sersland, Gisle Espedalen, Hallgeir Roe, Jan Helge 
Roe og Sindre Gulbrandsen. 

Jan Helge Roe har hatt ansvaret for kioskdrifta på Sandvoll. Laga i barne- og ungdomsfotballen har 
stått i kiosken måndag-torsdag kun i høstsesongen grunnet koronapandemien. 

Fotballgruppa har i 2020 hatt 8 trenere med kontrakt i delstillingar. Utover dette har 5 trenarstudentar 
på Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling Bø hatt praksis i barne- og ungdomsfotballen. 

Alexander Bernås har vært leiar for Skarphedin Telenor Xtra, og Øystein Sele er den 01.08.20 tilsett i 
60 % stilling. 21 andre instruktørar har vore engasjert på timebasis. Dette er en økning på 7 
instruktører fra 2019 og er grunnet smittevernsreglene som fulgte med koronapandemien våren 2020. 

Sportslig utvalg, Ø. Sele og A. Bernås har felles hatt ansvaret for trenarutvikling. Det er i 2020 jobbet 
med å få på plass egne trenerutviklere i barnefotballen. 

Cathrine Aaslund møtte på Telemark Fotballkrets sitt digitale kretsting for 2020 på Teams 13. februar 
2020. Skarphedin fekk prisen Årets jenteklubb i Telemark 2020. 

Øystein Sele har siden 01.08.2020 vært Sommarland cupkoordinator i 20 % stilling. Helena Nilsen, 
Marie Bang, Brynjulv Eika og Øystein Sisjord har sitte i styret for Sommarland cup. 

Totalt har styret hatt 12 styremøte. 

 

Sportslig  

Fotballsesongen i 2020 ble meget amputert pga koronapandemien. All fotballaktivitet stoppet opp en 
periode etter 12. mars, men laga kom i gang med treninger utpå vårparten. Seriespillet for barn- og 
unge ble satt i gang i høstsesongen, mens voksenfotballen ikke fikk spille seriekamper i det hele tatt i 
2020. 

Skarphedin kvinner (påmeldt to lag) og Skarphedin herrer senior (påmeldt tre lag) fikk dermed ikke 
delta i seriespill i 2020 pga koronapandemien. 

Laga i ungdoms- og barnefotballen som fikk spille seriekamper i høstsesongen: 
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I G19 klassa hadde vi to lag i samarbeid med Seljord. Skarphedin/Seljord G19-1 ble nr. 2 i 2.div. avd. 
B og Skarphedin/Seljord G19-2 ble nr. 8 i 2.div. avd A. 

Skarphedin G16 ble nr. 9 i 2.div. Skarphedin G14 ble nr. 4 i 2.div.avd B. Skarphedin G13-1 ble nr.7 i 
2.div avd. B og Skarphedin G13-2 ble nr.5 i 3.div. 

Skarphedin J20 ble nr.4 i nivå 3.div. Skarphedin J17 ble nr.2 i KM 1.div. Skarphedin J15-1 ble nr.4 i 
2.divisjon og J15-2 ble nr.2 i 7er serien. 

Klubben hadde 36 lag i seriesystemet mot 42 lag i 2019. Skarphedin er fortsatt en av Telemarks største 
breddeklubber. 

Laga fordelte seg på sju 3er-lag (8 i 2019), ni 5er-lag (9 i 2019), ni 7er-lag (8 i 2019), fire 9er-lag (6 i 
2019) og sju 11er-lag (11 i 2019). 

I barnefotballen, 7-12 år, deltok Skarphedin med 25 lag (26 i 2019); 13 guttelag (14 i 2019) og 12 
jentelag (12 i 2019). 

I ungdomsfotballen, 13-19 år, deltok Skarphedin med 11 lag (11 lag i 2019); 6 guttelag (5 i 2019) og 5 
jentelag (6 i 2019). 

Skolefritidsordninga Telenor Xtra hadde rundt 66 deltagere før korona og 56 deltakere etter 
koronaoppstart på våren 2020. Telenor Xtra bikket 100 deltakere i oktober 2020, og økningen har bare 
fortsatt i høstsemesteret. Økningen i høstsemesteret skyldes blant annet at vi åpnet opp for 1.- 2. 
klassinger, samt at flere fortsetter på FFO fra 5.klasse og eldre. Jenteandelen er på ca 35 % i 
vårsemesteret og 25 % i høstsemesteret, Skarphedin har den klart største FFO ordninga i Telemark. 

På Akademiet, et ekstra treningstilbud fredag ettermiddag for 13-15 åringer, deltok ca 18 gutter og 
jenter hele året. 

I 2020/21-sesongen hadde Skarphedin 2 spillere på kretslag. Det var følgende spillere på J14: Line 
Elvestad og Iris Raukleiv. Det har ikke vært uttak på de resterende kretslagene grunnet stopp i 
aktiviteten fra NFF sentralt grunnet korona. 

Joel Ghetachew deltok på Landslagssamling G14 i Porsgrunn August 2020.  

Ingen i klubben har tatt trenerkurs høyere enn grasrottreneren i 2020. 

Vi hadde 494 aktive betalende medlemmer mot 486 i 2019. 

Klubben har i 2020 etablert en Sportslig ledelse som har hatt møter med trenere/ledere i både 
ungdoms- og barnefotballen for blant annet å implementere Sportsplanen i laga. 

Ordninga med Klubbdommere fungerte godt i 2020. Dommeransvarlig Sindre Gulbrandsen og Marte 
Kari Vreim har administrert ordninga. 

Sefik Begluk var autorisert dommer for Skarphedin i 2020. 

 

Anlegg 

Anleggsgruppa, leia av Torgeir Sersland, har stått for vedlikehald og drift av banar og uteområde på 
Sandvoll. 

Fotballgruppa har i 2020 opprettholdt kontakten med kommunen vedr. trafikktilhøva på Sandvoll. 
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Økonomi 

Treningsavgiften ble redusert med 20 % for seniorer og ungdom (13-19 år) og redusert med 50 % i 
barnefotballen (7-12 år) grunnet redusert treningstilbud som følge av Covid-19. Dette førte til 
reduserte inntekter. 

På grunn av Covid-19 ble Sommarlandcupen og Brukt/Antikkmesse avlyst, dette førte til reduserte 
inntekter. Søknad om kompensasjon ved inntektsbortfall ble innvilget med tilsammen kr 1 000 838. 

Fotballgruppa si omsetnad i 2020 var på kr 5 622 147, og med driftskostnader på 4 874 734 gav dette 
eit driftsresultat på kr 747 413. Med netto finanskostnader på kr 79 872 får vi eit samla overskudd for 
året på kr 667 541. 

 

 

 

Bø, 18.03.2021 

 

---------------------------------------                                                           ---------------------------------------- 
        Linda Stangeland                                                                               Sindre Gulbrandsen 
                 (Styremedlem)                                                                                                                    (Styremedlem) 

 

 

 

--------------------------------------       ----------------------------------       ----------------------------------------- 
            Torgeir Sersland                           Cathrine Aaslund                             Ingvar Hellestad 
                   (Styremedlem)                                              (Styreleiar)                                         (Styremedlem/nestleiar) 


