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Fakta
Drift av klubben er en krevende prosess og krever mye av styremedlemmene. Etter forrige årsmøte
og frem til årsskiftet har vi avviklet 7 styremøter, trenermøter, dugnader, fotballskole, avslutning for
klubben samt deltakelse på kretsting og kursvirksomhet.
Våren 2018 ble vi kvalitetsklubb på nivå 1. 14.05.2018 var det offisiell overrekkelse i forbindelse med
a-lags kampen mellom SIL1 mot SIL2. Fra NFF stilte Alf Hansen, fra kretsen Daniel Kvile og leder av
kretsen Frank Johnsen
Vi ble også kåret til årets Fair play klubb i 2018. Dette er en pris som henger høyt i klubbene. Denne
prisen er vi stolte av, vi i styret ser dette som en konsekvens av å ha blitt kvalitetsklubb.
SIL er en voksende klubb, spesielt på aldersbestemt nivå. I tillegg stilte vi med a-lag, b-lag og damelag
i 7er serien. På jentesiden er det stabilt. Vi holder i gang en fin jentegjeng på aldersbestemte lag. I
2017 var det ca. 250 registrerte spillere i SIL.

Økonomi
SIL fotballgruppe drives veldig godt! Rutiner som er blitt jobbet inn over år fungerer utmerket.
Innkreving av kontingenter og sponsorarbeid fungerer spesielt bra. Vi har også hatt vellykkede
arrangementer som den årlige turnering, LFC fotballskole og avslutning for sesongen som har gitt
solide inntekter til fotballgruppa. Under seriekampene til a og b-lagene har det vært jobbet godt, slik
at vi har kommet veldig godt ut av det.

Sportsåret
Sesongen 2018 arrangerte SIL fotballturnering for de minste i alderen 7-10 år. Dette ble igjen en
sportslig suksess, med svært gode tilbakemeldinger fra lagledere og deltakere.
I 2018 arrangerte vi LFC fotballskole igjen, den besøkte oss i begynnelsen av August 2018. På grunn
av dårlig påmelding kom vi litt sent i gang med planleggingen akkurat som året før, men når vi først
kom i gang gikk det på skinner. Dette ble ett veldig vellykket arrangement igjen for vår del. Deltakere,
foresatte, trenerne fra Liverpool, agent og oss selv var veldig fornøyde med det vi fikk til disse dagene
i august. Hvis det er noe vi skal utsette på var at det kun var 70 deltakere på skolen.
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A-laget presterte bra gjennom året og endte opp på 5.plass i 5.divisjon avdeling Vesterålen. Det må
sies at det ikke var mange poeng som skilte mellom 2 og 5. plass. A-laget slet med lite spillere på
høsten. Interessen rundt a-laget har vært bra. Anders Fjeld Eilertsen var hovedtrener, mens Wilfred
Nymoen og Stein Magne Pedersen var assistent.
Vi har også hatt ett senior rekrutt lag som spilte i 5.divisjon. Resultatmessig var det tøft, men det var
ikke det som var fokuset. Her var det fokus på å utvikle unge spillere. Trener for rekrutt laget var Jan
Arild Nylund Olsen
Damelaget endte på 1.plass i 7er serien og ble kretsmester! Vi gratulerer. 7er serien hadde kun 3 lag
med serien, Stokmarknes, Stålbrott og Andenes.
Vi har mange spillere og lag på aldersbestemt nivå. Dette sikrer god rekruttering og utvikling av
talenter. Vi har flere talenter i klubben, fra G/J14 og oppover har vi flere spillere på sonesamling, og
noen av disse har også vært tatt ut på kretssamling.
Ett stort pluss for den sportslige satsningen er flerbrukshallen vi har fått. Dette gir mer trening som
også er med på å produsere flere talenter.
SIL har mange gode trenere, oppmenn og andre ivrige medhjelpere. Flere har også tatt
trenerutdanning i løpet av 2018, noe som vi i klubben er veldig fornøyd med. SIL klarer seg ikke uten
alle disse frivillige som gjør en kjempegod innsats. Takk for innsatsen!
SIL er avhengige av sponsormidler for å få hjulene til å gå rundt. Vi har mange sponsorer som bidrar
smått og stort får å holde hjulene i gang. SIL takker alle sponsorene for deres bidrag!
For de enkelte lag se egne rapporter.

Evaluering fra dommere og lag:
Dommere
Vi har også i sesongen 2018 hatt 3 dommere I klubben. Men det er plass til flere, vis ikke klubben
sammen med de andre klubbene I Vesterålen blir flinkere til å rekruttere dommere vil Stokmarknes IL
fotball få høyere dommer utgifter I de neste årene
Kjell Olav Duås har dømt I I Norsk Tipping- ligaen, AD I Post Nord- ligaen og I 1 div damer
Bengt Are Pettersen var veileder I Norsk Tipping-liga og AD I 5 div dømt aldersbestemt kamper. Har
også vært NFF delegat I Eliteserien
Benjamin Pettersen har vært AD I 4 og 5 div. og han har dømt I aldersbestemt klasser
Klubben har ikke hatt klubb dommer kurs I 2018. Vi oppfordrer ungdoms lagene til å ta kontakt med
Bengt Are for kurs

2

Evaluering sesongen 2018 – Gutter 2011
Oppstart for fjorårets førsteklassinger var 4.9.2017. Siden den gang har vi fulgt skoleruta i forhold til
treningene som har vært mandags ettermiddag.
Trenersituasjonen:
Ivan Hansen, Marius Holst, Raymond Løveng og Johnny Stikholmen har hatt felles treneransvar. Vi
har sett en stor fordel i å være mange trenere. Det gjør at vi er mindre sårbar dersom noen ikke kan.
I tillegg har Ann Mari Løveng vært lagets oppmann. Hun gjennomførte det eneste foreldremøtet som
har vært arrangert samtidig som vi hadde ungene på trening.
Gjennomføring av trening:
Det har vært stabilt godt oppmøte på treningene. Laveste antall siden oppstart er 12. Høyeste antall i
2018 er 19. I gjennomsnitt har vi vært ca 16-17 unger på trening. Fra nyttår øker vi antall treninger i
uka fra 1 til 2. Vi har til nå kun trent inne i hallen.
Turneringer:
Laget deltok på 5 av de 6 turneringene som erstattet seriespill. På Andenes klarte vi ikke å stille et
helt lag. På alle de andre turneringene stilte vi 2 lag, forutenom på Holmstad der vi stilte hele 3 lag.
I tillegg til disse turneringene var vi med på Stålbrott sin turnering på Stokmarknes og ei ekstra
turnering på Sortland. Her ble det også stilt to lag.
Utstyr:
Vi har det meste på stell. Unntaket er baller. Her trenger vi et ballsett med 20 baller slik at vi slipper å
være avhengig av de ballene som ungene tar med seg, samt de dårlige ballene vi nå har i hallen. En
del utstyr som kjegler og vester har vi kjøpt inn selv.
Økonomi:
Laget mottok 5.000 kr øremerket 2011-årgangen fra Skretting. Disse skal være overført til
Stokmarknes sin konto. Kun to av turneringene vi har deltatt på har hatt påmeldingsavgift. Den første
var turneringen på Sortland, hvor klubben betalte avgiften. På Stålbrott-turneringen kostet det 1.000
kr per lag. Disse skal være tatt fra potten på 5.000 kr. Det skal med andre ord gjenstå 3.000 kr av det
mottatte beløpet.
Annet:
Vi har en stor gruppe med unger. Det kan i seg selv være krevende, og vi opplever stor sett hver
trening at enkelte mister konsentrasjonen underveis. Veldig ofte skyldes dette at det er veldig mange
andre unger i hallen enn de som har trening. Stort sett hver trening må vi jage unna unger som ikke
har noe på vår trening å gjøre. Vi mener at dette må unngås.
Marius, Ivan, Raymond og Johnny
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Evaluering sesongen 2018 – Gutter 2010
Trenere: Stig Asle Paulsen, Trude Eilertsen og Christian Vatndal
Spillere: Variert mellom 16-18 spillere.
Vi har hatt 2 treninger i uken gjennom hele året og har hatt en fin utvikling på spillerne.
3 av spillerne har hospitert opp til 2009-kullet og har hatt godt av å prøve seg der.
Vi har deltatt på turneringer i nærområdet og satser på å delta på flere turneringer i 2019, også litt
større.

Evaluering sesongen 2018 – Gutter 2009
I 2018 sesongen har vi vært 14 spillere. Det er en sammensatt gruppe, der noen fortsatt var ganske
ferske og noen som har vist gode fotballferdigheter har hospitert/ trenet med årskullet over seg.
VI har deltatt på 5 turneringer, 3 på vårsesongen – der den ene ble noe amputert, og avlyst midt i
grunnet meget dårlig vær og 2 på høst sesongen.
I løpet av årets sesong har vi trenet en del på pasningsspill og posisjonering på banen, og vi føler at
laget er blitt bedre på disse tingen, samt fått bedre spilleforståelse.
Vi merker at guttene er blitt eldre, og er mer konsentrerte på treningene.
Trenerne:
Brita Eilertsen og Jan Gunnar Eilertsen

Evaluering sesongen 2018 – Gutter 2008
Trenere: Trond Olsen og Tommy Løveng
Oppmann: Svein Ola Løkse
2018 har vært siste året med 5-er fotball for guttene. Vi har vært på 6 turneringer i løpet av året, og
oppmøtet har vært godt. Dessverre er det få andre klubber som har stilt lag på disse turneringene, og
det er flere ganger vi kun har møtt Sortland.
Vi har jobbet mye med det sosiale dette året. Det har vært snakket om hvorfor vi er på trening, og
hvordan vi er med hverandre. Samholdet har blitt bedre, men det er fortsatt forbedringspotensiale
på konsentrasjon. Antall spillere har økt gjennom året, og vi er nå 14 spillere født i 2008, samtidig
som vi fast har tre spillere fra 2009 som trener med oss. Vi har dessuten 3 spillere som trener og
spiller litt sammen med 2007. Ferdighetsnivået er det stor forskjell på i spillergruppen, det samme
kan kanskje sies om interessen for fotball. Det gir noen utfordringer for trenerne. Vi har hatt 2 økter i
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uka gjennom hele sesongen. Det er mange spillere som driver med andre idretter som håndball, ski
og orientering.
Neste år er det 7-er fotball. Vi har derfor begynt å trene på større bane, og jobbet litt med
formasjoner. Likevel er det mest fokus på sjef over ballen og smålagsspill. Vi har med hell jobbet mye
med færre touch i spillsituasjoner. Vi ser, -etter litt øving, at dette gir mye mer spill og involvering av
flere på laget. Videre har vi i høst hatt øvelser med en mot en, to mot en, tre mot en og tre mot to.
Dette gir muligheter for å differensiere på enkeltspillere, slik at de opplever mestring/utfordring på
sitt nivå. I tillegg gir det rom for coaching på valg og utførelse. Vi er inne i en spennende fase, hvor
mange tar store steg både teknisk og taktisk. Det er gøy.

Evaluering sesongen 2018 – Gutter 2007
2007-kullet består fremdeles av 20 - 25 spillere, dette inkludert 2-4 fra 2008 og 2009 kullet. Vi har i
2018 trent to ganger i uka, begge av 1,5 time. Det har heller ikke denne sesongen vært frafall og vi
håper at vi klarer å holde på de fleste også fremover.
Treningsiveren er fremdeles stor, og vi har sett en positiv utvikling av spillerne. Treningene består
fremdeles i stor grad av utvikling av basisferdigheter som pasning, skudd og føring av ball. Hver
trening avsluttes med spill.
Av turneringer har vi vært på de tradisjonelle turneringene i regi av kretsen, samt at et gjeng på 12
spillere med Per Erik som trener var på Piteå Summer Games. Det var en veldig vellykket tur både
sosialt og sportslig, og det ble både tap og seier mot norsk og utenlandsk motstand. Det er ikke
planlagt andre turneringer enn de i regi av kretsen i 2019, men vi vil trolig delta på andre i regionen.
Den største utfordringen trenermessig er at, spesielt undertegnede, er mye borte og det blir mye på
Roy alene. Vi har forsøkt å få styrket fra foreldregruppa men så langt ikke suksess. Undertegnede vil
trolig ikke fortsette etter denne sesongen, og vi må få på plass en trener til enten i tillegg eller i
stedet for.
Vi er veldig fornøyd med at vi fremdeles er så mange spillere!
For trenerne
Per Erik Hagen

Årsmelding for 2006 – laget, sesongen 2018
SE VEDLEGG

Evaluering av sesongen 2017 - SIL J06-08
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Dette har vært andre året med felles jentelag for årskullene 2006, 2007 og 2008. Vi har fortsatt en
ganske så stabil stall, selv om vi har mistet to-tre spillere i løpet av året. Vi teller pr i dag 18 spillere:
2006 = 3 spillere, 2007 = 9 spillere og 2008 = 6 spillere.
1. Lagets prestasjoner: Flere jenter tar stadige utviklingssteg. De som har hatt tydeligst
utvikling rent sportslig er de som har begynt å spille litt fotball utenom de organiserte
treningene: De forteller at de spiller i friminuttene på skolen. Det vises både på
bevegelsesmønster, ballbehandling (medtak/mottak, skudd, vendinger og finter).
Flere av jentene har også tatt store steg på det fysiske planet, og det er ingen underdrivelse
at det smeller litt hardere både i taklinger og når skudd løsnes. Flere har også knekket koden
med at det er lov til å bruke fysikken i kamp om ballen.
Prestasjonene som lag har naturlig nok variert i takt med at vi også det siste året har fått inn
noen stadig har fått nye og uerfarne spillere. Uten at det har lagt noen demper på iver og
spilleglede.
Vi har i året som gikk debutert innen sjuerfotball i flere turneringer/kamphelger, med
vekslende hell. Andre klubber har også slått sammen årskull, og vi har møtt et par lag med
«veldig store» jenter, som tidvis har valset over oss. Men det har heller ikke lagt noen
demper på interesse eller motivasjon.

2. Egen trenerpraksis: Det kan være utfordrende og sårbart å bare være en trener, så det er
veldig gledelig at Ann-Christin Karlsen likevel kunne fortsette på trenersiden etter at
sluttmelding kom sist sommer (Sandra slutta heldigvis likevel ikke med fotball)!
Vi forsøker å planlegge øvelser/treninger på forhånd, men det er alltid et usikkerhetsmoment
hvor mange som kommer. Fokus er fortsatt ballkontroll og pasninger, men vi har utvidet til
også å få spillerne til også å tenke på/forstå formasjoner og bevegelser i rom.
Vi har også i det senere kjørt egne keeperøkter for de spillerne som ønsker det. Det er
populært.
Utover dette har treningene fortsatt mye vekt på spilløvelser: småbanespill; 2 mot 2 eller 3
mot 3 på småmål (veldig populært) og spill 7 mot 7 på store mål, der jentene selv setter opp
lagene/blir enige om posisjoner.
3. Målsettinger for laget neste sesong er, som i fjor, i første rekke å beholde den store
spillergruppa og den gode atmosfæren. Deretter å øke kompetansen på det elementære
(ballkontroll, pasninger, skudd, spillforståelse). Her er det fortsatt stor nivåforskjell, så vi bør
finne måter å differensiere på.
4. Målsetting for oss som trenere er å klare å forberede treninger på forhånd og finne og
variere med gode øvelser som spillerne setter pris på. Det er veldig viktig at treningene skal
være morsomme.
5. Støttefunksjoner. Vi har så vidt vi forstår blitt tildelt en oppmann, men vi har foreløpig ikke
hatt noe møte med denne. Vet ikke om ting er helt spikra enda. Vi klarer oss egentlig greit
uten. Hadde kanskje vært mer fruktbart med enda en (forelder) med treneransvar som kan
bidra på treningene for å gjøre treningskontinuiteten enda sterkere.
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Februar 2019
Ann-Christin Karlsen & Christer Remen
Trenere SIL J06-08

Evaluering sesongen 2018 – G14
Trenere: Lars Hovik, Nils O. Larsen, Jørn Iversen og Jørn Dahl.
Siden oppstarten fra november 2017 har vi gjennom vinteren gjennomført 3 treninger i
uken. Det har på det meste vært 18 spillere som har vært innom hos oss i løpet av sesongen,
med særdeles godt treningsoppmøte hele året. Første året med 11 er fotball og seriespill for
2005 kullet, mens 2004 kullet har hatt erfaring fra forrige sesong.
Fra januar har vi hatt fokus på varierte treninger med fokus på mye ballberøringer.
Firkantspill, småbanespill, vende bort motstandere, medtak, mottak, spille gjennom led etc.
Vi har også hatt litt fokus på soneorientert forsvar spill. Soneforsvar har ikke bestandig vært
like lett å forstå for spillerne på G14. Derfor har ikke dette vært prioritert
Vi har i løpet av denne sesongen fått bekreftet at våre gutter generelt sett helt klart har
tekniske og taktiske egenskaper som ligger i toppen av aldersgruppe i kretsen. Det punktet
som vi ser vi kanskje mangler er styrke.
Vi hadde et høyt mål. Vi satte oss som mål å skåre mange mål, der vi heller vil vinne 4-3 enn
1-0. Vi endte opp med 25 poeng ,og 42 mål skåre, der vi hadde meget positiv mål differanse..
Serien har omfattet lag fra Vesterålen og Lofoten. Vi endte som nr. 2 bak et godt Sortland
lag.
Men vi er meget godt fornøyd med sesongen og vi hadde flere kamper uten mål imot.
Ser vi bort fra et par kamper (første) så har vi jevnt over gjort det veldig bra.
Av turneringer har vi deltatt på Fun Cup i Narvik. Ei flott turnering med ei god ramme både
spillemessig og sosialt. Resultatmessig spilte vi 4 gode kamper, der 1 kamp endte med tap.
Vi gikk ut på målforskjellen.
Vi har hatt 6 spillere fra 2004 deltakende på sonesamling, hvor 2-3 har fått være med på
kretssamlinger. Fra 2005 har 3 spillere vært på sonesamlinger.

Evaluering sesongen 2018 - Jenter 16
J16 bestod av 14-15 jenter der alle var med hele sesongen.
Oppmøte på treningene var stort sett bra.
Vi deltok i J16 serien der det var 6 lag totalt.
Vi endte på 2 plass ett poeng bak serievinneren.
Treningsmomenter vi vektla var blant annet å få jentene til å bruke bredde når vi hadde ball,
og prøve å utnytte rom på sidene slik at vi kunne komme til gode innleggsmuligheter.
I forsvar var målet å få jentene til å sideforskyve og prøve å ligge kompakt.
Det vi slet mest med var duellspillet, vi var ikke tøff nok i duellene mann mot mann.
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Arild, Jan Erik
Evaluering sesongen 2018 – G16
Trenere: Knut Ivar Aarstein og Håvard Myhra
Siden oppstarten fra november 2017 har vi gjennom vinteren gjennomført 3 treninger i
uken. I starten var det 1 joggetrening i uken i tillegg. På joggetreningen har det vært innlagte
øvelser som intervaller, bakkeløp og styrketrening. Det har på det meste vært 20 spillere som
har vært innom hos oss i løpet av sesongen, med særdeles godt treningsoppmøte hele året.
Vi deltok ikke på turneringer i 2018.
Fra januar har vi hatt fokus på varierte treninger med fokus på mye ballberøringer.
Firkantspill, småbanespill, vende bort motstandere, medtak, mottak, spille gjennom led etc.
Vi har også hatt fokus på soneorientert forsvar spill.
Vi har i løpet av denne sesongen fått bekreftet at våre gutter generelt sett helt klart har
tekniske og taktiske egenskaper som ligger i toppen av vår aldersgruppe i kretsen. Det
punktet som vi ser vi kanskje mangler er styrke.
Målet vårt var å gjøre det best mulig. Vi hadde en stall bestående av kun 2 siste års G16
spillere, resten 2003 og enda yngre spillere. Serien har omfattet lag fra Vesterålen og
Lofoten Det har vært mange harde motstandere, spesielt de lagene som kom over oss på
tabellen, der lagene bestod av flere siste års G16 spillere.
Vi er meget godt fornøyd med sesongen. Vi endte på 4.plass av 10 lag. 10 seiere og 8 tap.
Målforskjell på 70-47. Vi ser at mot bedre motstandere har vi behov for å utvikle et bedre
offensivt spill = Mer mål.
Vi har hatt 5 spillere fra 2003 deltakende på sonesamling, hvor 1 har fått være med på
kretssamlinger.

Evaluering sesongen 2018 - Damelaget
IKKE LEVERT
Evaluering sesongen 2018 - STOKMARKNES A-LAG

IKKE LEVERT
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