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STYRETS BERETNING FOR 2018 
Årsmøte 7. mars 2019 

 
Styre og administrasjon (fra 1/3) 2018  
 
Styreleder                                                                    Lars Petter Martinsen 
Nestleder                                                                     Thomas A. Karlsen 
Styremedlem/Leder sr/ungd                                   Lars Erik Svendsen 
Styremedlem/Leder barn og jenter                       Ingar Johannesen 
Styremedlem/Leder bane og anlegg                     Erling Søgaard 
Styremedlem/Leder Marked og arr                       Rune Johansen 
Varamedlem                                                               Lill Anita Johansen 
Varamedlem                                                               Henrik Martinsen 
 
 
Årsmøte ble avholdt 1. mars 2018. Det ble avholdt 9 styremøter gjennom året ( inkl møtet før årsmøte 7.mars).  
Beatrice Hammerstad er ansatt som Daglig leder i 80% stilling. Daglig leder stiller i styremøtene. 
Atle Hammerstad har som Sportslig leder stilt i styremøter. Atle Hammerstad har valgt å trekke seg fra vervet som 
sportslig leder, gjeldende fra 1. jan 2019. (Rollen er ikke erstattet for sesongen 2019. Oppgavene blir fordelt mellom 
Leder sr/ungd, trenerveileder og Sportslig utvalg (SU).) 
 
Administrasjon: 
Beatrice Hammerstad, Daglig leder 
Ingar Johannesen (drift, banefordeling, FIKS) 
 
Representasjon 
Klubben har blitt representert på følgende møter og samlinger 
 
Årsmøte Sarpsborg Idrettsråd (SIR) -  Lars P Martinsen, Beatrice Hammerstad, Thomas Karlsen, Lill A Johansen 
Kvalitetsklubb-samling Østfold -               Lars P Martinsen, Beatrice Hammerstad, Erling Søgaard, Henrik Martinsen 

              Steven Pereira, Lill A Johansen, Jon Aasgaard, Atle ammerstad,  
Ledermøte NFF Østfold      Lars P Martinsen    
Ledermøte SIR                                            Lars P Martinsen, Beatrice Hammerstad      
Den Store Idrettshelga – ØIK/ØFK Lill A Johansen, Ole Petter Reiersen, Erling Søgaard, Madeleine Johansen 
Statusmøte Kvalitetsklubb NFF Østfold  Lars P Martinsen, Ingar Johannesen, Lill A Johansen, Beatrice Hammerstad 
                                         
Beatrice Hammerstad har siden mars 2017 vært en av kretsens 6 Kvalitetsklubb-veiledere i NFF Østfold og er 
medlem av Kvalitetsklubb-utvalget i NFF Østfold. 
 
Kvalitetsklubb 
Klubben er sertifisert som Kvalitetsklubb på nivå 1. Kun 18 klubber er sertifisert i Østfold. Ingen er sertifisert på nivå 
2. Det jobbes med relevante enkeltpunkter på nivå 2, samtidig som punkter på nivå 1 kontinuerlig må vedlikeholdes. 
 
Arrangementer 
Klubben har arrangert Tine fotballskole, Barnefotball-avslutning og Minifestival.  2 stk Minifestivaler ble avlyst på 
grunn av manglende deltakelse. 
Klubbens kick-off ble arrangert på Svaleskiva for lagledere, trenere, tillitsvalgte og SR-spillere. 
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En arrangementsgruppe har jobbet godt for å skape en bedre ramme rundt hjemme-kampene til A-laget. Info og 
invitasjoner via Fb, lave billett-kostnader med lodd på kjøpet og Maskot-kamp har bidratt til folk på kamp og nesten 
30` i økte inntekter. Tiltakene fortsetter sesongen 2019. 
Klubben søkte om å være arrangør av Eat Move Sleep turnering i 2019 og fikk til tilslaget på å arrangere turnering 
14-15 juni 2019. 
 
Marked 
Det har vært avholdt 23 møter i markedsavdelingen med alt fra planleggingsmøter for fotballskole, BFA, 
Borgenmagasinet, salg til andre markeds og dugnadsaktiviteter. SALVA ble ny samarbeidspartner i 2018 og klubben 
har solgt sokker for over en halv million kroner i 2018.  Det er utgitt 2 utgaver av Borgenmagasinet i mai og 
desember.  
 
Utmerkelser 
Følgende utmerkelser ble utdelt på klubbens kick-off på Svaleskiva 1. feb-19. 
Årets fotballkjærring 2018 - Lill Anita Johansen                                                                                                                                          
Årets fotballkæll 2018         - Ole Petter Reiertsen   
Klubbens hederstegn – Emblem med halv eikekrans 
Line Melleby                                                                                                                                                                                                        
Lasse Jarberg                                                                                                                                                                                                         
Atle Hammerstad   
 
Økonomi  
Årets regnskap viser at klubben har god likviditet og god kontroll på utgiftspostene. Salen i 3. etg ble pusset opp for 
kr 178 000 i 2018. Midler til oppussingsprosjektet var satt av i budsjett. Lysanlegget på Sandbakken ble byttet i 2018. 
Lysanlegget ble finansiert med egenkapital kr 200 000 og lån kr 1 250 000,-. Dette lånet er planlagt nedbetalt juni/juli 
2019. Det gjenstår 953 000,- på eldre lån kunstgress Sandbakken og 7èr Mobakken. 
 
Sportslig aktivitet 
Borgens tabellplasseringer i 2018                                                                                                                                                                     
M20 4. div                                                             nr.5                                                                                                                                          
M20 6. div                                                             nr.8                                                                                                                                    
Kvinner senior 7-er                                              nr.2                                                                                                                                          
G19 Elite                                                                nr.2                                                                                                                                         
G19 Bredde avd 1                                                nr.3                                                                                                                                           
J17 KM Hafslund/BIL                                           nr. 2                B-sluttspill                                                                                                      
J15/17 Hafslund/BIL                                            nr.8                                                                                                                                         
G16 KM                                                                  nr.2                 B-sluttspill                                                                                                 
G15/16 avd 03                                                      nr.6                                                                                                                                         
G14 KM                                                                  nr.6                 B-sluttspill                                                                                                 
G13/14 avd 03                                                      nr.7                                                                                                                                         
G13 KM 9-er                                                          nr2                  A-sluttspill                      
Totalt 36 lag fra 6 år til senior har deltatt i seriespill og Minifestivaler inklusiv 7 jentelag og ett damelag.. To av 
jentelagene var sammensatte lag Hafslund/Borgen. 
I tillegg har vi stilt med to old boys lag i en lokal turnering der det endte med en ren Borgenfinale. 
 
13 guttespillere født 2004 og 2005 har deltatt på spillerutvikling sone/krets. 6 av spillerne ble hentet til Sarpsborg 08 
etter sesongslutt. 
 
Rollen som trenerveileder er opprettet. Trenerveilederen skal være en faglig støtte og bidra til utvikling av trenere i 
klubben. Almir Lukacevic er engasjert i rollen fra høst -18. 
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Kompetanseutvikling - Kursdeltakelse i 2018 
Fotball lederkurs 1 
Ole Petter Reiersen – trener J2012 
Lars Petter Martinsen – Styret/trener G2012 
Madeleine Johansen – lagleder G2011 
Erling Søgaard – Bane/Anlegg 
Borgen IL avholdt dette kurset 18 og 25/9.2018 på vegne av NFF Østfold. Instruktører var Atle Hammerstad, Ingar 
Johannesen og Beatrice Hammerstad, 12 deltakere fra 4 forskjellige klubber i Østfold deltok. 
Fotball lederkurs 2 
Lill Anita Johansen – styret 
Madeleine Johansen – lagleder G2011 
Ole Petter Reiersen – trener J2010                                                                                                                                                                  
Henrik Martinsen - styret 
Fotball lederkurs 3                                                                                                                                                                                          
Henrik Martinsen - styret                                                                                                                                                                                       
Fotball lederkurs 4 
Beatrice Hammerstad – DL                  
 
Grasrot trener                                                                                                                                                                                                 
Delkurs 2                                                                                                                                                                                                         
Nicoline Skoglund (G09), Trond Jensen (G10), Ole Petter Reiertsen (J12/13) 
Delkurs 3                                                                                                                                                                                                           
Henrik Langsholt, Tom Arild Fredriksen og Ole Petter Eilertsen (alle G08) 
 
Trenerveileder kurs 
Almir Lukacevic – påbegynt trenerveilederkurs (avsluttes vår -19) 
 
Rekrutteringsdommerkurs                                                                                                                                                                             
Tomas Mathiesen, Petter Krekling Mathiesen og Ahmed A. Ilmi. 
 
Klubbdommerkurs                                                                                                                                                                                              
Arne Harang, Strahinja Jovanovic, Erica Høydahl, Emma Bergstrøm, Thanesh Uthayakumar, Daniel Nicolay Lund, 
Vilius Gricius, Kristian Laursen-Enger og Mikael Karlsson. 
 
NFT Cupfinaleseminar                                                                                                                                                                                      
Trond Juliussen-senior og Jon Aasgaard-junior 
 
Baner og anlegg 
Salen i 3. etg er pusset opp og lysanlegget på Sandbakken kunstgress er byttet. Erling Søgaard er engasjert i en 
redusert vaktmester-rolle i tillegg til rollen som leder for Bane og anlegg. Løpende oppfølging av baner fungerer godt. 
Klubben må jobbe videre med god håndtering av gummigranulat (rister, rensing osv). 2klubb-dugnader er 
gjennomført for å samle/etterfylle gummi. Store prosjekter som står foran oss er: bytte av fyrkjele Mobakken, 
oppgradering av garderobeanlegg på Sandbakken og nytt kunstgress på Sandbakken. 
 
Avslutning                                                                                                                                                                                                       
Klubben driftes godt og det er stor aktivitet både adm og sportslig. Borgen har i en fin lokal posisjon der vi har mange 
dyktige og ivrige tillitsvalgte i alle ledd. Samtidig ser vi også at mange viktige oppgaver faller på enkeltpersoner og 
det er nødvendig at vi rigger oss slik at disse enkeltpersonene ikke blir uerstattelige.                                                                                                                          
Under aktivitet ser vi at frafall i ungdoms-årene stadig er en utfordring. Årsakene er nok sammensatt og i noen 
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tilfeller uavhengig av god/dårlig klubbdrift. For Borgen vil det være viktig å fokusere på å skape et sterkt fellesskap i 
lagene gjennom allerede nedfelte verdier. Alle skal bli bli sett og dyktige trenere og lagledere bidrar til det. 
Styret har vært representert på foreldremøter hos alle årganger i 2018 for å informere om organisering, 
kvalitetsklubb, dugnader, verdier og misjon.  
 
Verdier 
Inkluderende – Trygg – Vennlig – Positiv 
Misjon 
Borgen Idrettslag er til for befolkningen i nærområdet og er et viktig sosialt samlingspunkt i lokalmiljøet. 
Klubben gir trygge rammer rundt fotballaktiviteten og skaper livslang tilhørighet. 
Aktiviteten skaper mestringsfølelse og gir idrettsglede til de som deltar i fellesskapet. 
Visjon 
Borgen Idrettslag skal være distriktets beste breddeklubb. 
Godt skolerte tillitsvalgte, gjennomarbeidede rutiner og retningslinjer sikrer at hele klubben jobber mot en felles 
visjon. 
Trenerne og lagledere med relevant fotballutdanning og pedagogisk forståelse, sikrer at spillere får utvikle seg ut fra 
sine forutsetninger og interesser, slik at de fortsetter med fotball og utvikles videre langt inn i voksen alder. 
Klubben rekrutterer jevnlig spillere til toppfotballen. 
 
Borgenhaugen 7. mars 2018 
Styret 
  
 
 

 


