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Årsmelding Kringlebotn IL 2014 
 
 

VIRKSOMHETENS ART OG STED 

Kringlebotn Idrettslag (KRIL) er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Laget består av flere 
undergrupper;  Håndball, Fotball og Idrettsskole. Laget har til formål å skape identitet og 
tilhørighet til Kringlebotn som område gjennom idrettslige og sosiale aktiviteter.  KRIL er 
også registrert som Rent Idrettslag og bidrar til å skape sunne verdier blant barn og unge.  
 

HOVEDSTYRE 

Hovedstyret har hatt følgende sammensetning i 2014: 

Leder:    Nils Vetti  (Fotball) 
Økonomiansvarlig:  Vigdis Lundevall  (Fotballgruppen) 
Styremedlemmer:  Monica Furuberg (Håndballgruppen) 

   Vidar Vetti (Medlemsansvarlig) 
   

 

Hovedstyret har i 2014 blitt satt sammen av fem representanter fra særlagene. To fra Fotball, 
en fra Håndball og en representant som er ansvarlig for medlemslistene.  
 

INFORMASJON/MEDLEMMER 

Idrettslaget bruker i stor utstrekning epost, samt nettsidene og Facebook, ved utsendelse av 
informasjon til medlemmene. 
 
Etter å vært stabilt på ca 500 medlemmer de siste årene så har medlemstallet sunket noe til ca 
470. 
 
Medlemmer     
 2011 2012 2013 2014 
Fotball 255 286 296 259 
Håndball 188 153 147 112 
IS, BG,3-4 66 63 55 51 
     
Sum 509 502 498 450* 
 
*18 medlemmer betalte sin kontingent for 2014 i 2015 og kommer dermed i tillegg. 
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ANLEGG 

Kunstgressbanen i Kringlebotn har fullt belegg hele året. Banen deles med Sædalen Idrettslag 
som ikke har egen 11verbane.  Dette betyr at det er meget trangt om treningstiden på banen, 
spesielt for 11verlagene merkes dette som sjelden får trene på hele banen.  Det er i stor grad 
Kringlebotn som administrerer treningstidene. 
 
Idrettslaget har også tildelt tid i Idrettshallene ved Kringlebotn og Sædalen skole.  Dette er 
benyttet først og fremst av Håndballgruppen og Idrettsskolen.  På vinterstid bruker også 
fotballgruppen hallene i helgene.  
 
Idrettslaget har ikke eget klubbhus.  Idrettslaget har gått til innkjøp av to blå containere som 
benyttes som garderobe.  Container nr 2 ble bestilt i begynnelsen av 2014 og forventes 
endelig levert i 2015.  Denne skal etter hvert få begrensede toalettfasiliteter.   
 

 

VIKTIGE SAKER 
 

Steve Perryman Sport 
Avtalen med Steve Perryman Sport har fungert godt. Idrettslaget og dets spillere og 
tillitsvalgte får 20% rabatt på listeprisene.   Tilgjengeligheten av utstyr har vært 
tilfredsstillende. KRIL har god oversikt over uttak og kostnadene forbundet med materiell. 

 

Medlemsregister / kontingentinndrivelse 
Det har vært jobbet unødig mye for å få inndrevet kontingenter. Det er viktig at lagledere 
innhenter personalia fra alle de aktive fra sitt ansvarsområde. Manglede innbetaling og 
registering er ikke bare et økonomisk tap for idrettslaget, men den aktive er ikke forsikret og 
kan ikke delta på arrangementer i regi av idretten.   

 

ØKONOMI 
Resultat før skatt per 31.12.14 ble minus kr. 190.191.- mot minus kr. 86.232.- per 31.12.13.    
 

Pr 31.12.2014 hadde Kringlebotn IL totalt 450 medlemmer. 213 jenter/kvinner og 241 
gutter/menn.  

Hovedinntektskildene i idrettslaget er medlemskontingent, dugnader, kaffesalg  og offentlige 
tilskudd. 
 
Styret benytter Hordaland Idrettskrets som regnskapsfører.  Regnskap er for 2014 ligger som 
vedlegg. 
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Det ble varen 2014 besluttet å kjøpe inn en Container #2.  Da denne ble levert var det skade 
på den slik at ny måtte leveres.  Containeren ble levert Mars 2014 og er per 7 april 2015 ikke 
betalt.  Containeren har en kostnad på ca 215.000.- inkl mva og er ikke regnskapsført i 2015.  
Containeren vil bli regnskapsført i 2015. 

 

HÅNDBALLGRUPPEN 
 

Håndball gruppen har hatt et meget aktivt år med følgende aktivitetsnivå: 

 

Årsklasse Jenter  Gutter 
2007 7 7 
2004 19  
2003 12 8 
2002 15  
2001 18  
1999 13  
Senior 12  
   
Totalt 96 15 
 

Det var totalt 111 spillere og 18 trenere og lagledere involvert i håndballgruppen.  35 av 
spillerne spilte også fotball. 

 

Høydepunkter i 2014 var: 

• Damelaget har spilt i 6.divisjon, med 5.plass i serien 
• 99 har hatt to lag i serien, ett i A og ett i B.  A-serien endte med 2.plass, og B-serien 

endte med 1.plass. 
• 99 B var i år et prøveprosjekt med spillere både fra 99 og 01. Dette viste seg å være 

stor suksess. På denne måten kunne 99-spillerne stille med to lag.  J99B kom på 
andreplass i Fylkesmesterskapet. 

• 01 har hatt to lag i serien, ett i A og ett i B.  A endte på 4. Plass, og B endte på 5.plass.  
• 02 har hatt to lag i serien, ett i A og ett i B. A endte på 2.plass, og B endte på 3.plass. 
• Resten av lagene har også spilt mange kamper / minihåndballturneringer. 

Kringlebotn har vært godt representert i cup`er i Bergensområdet gjennom året. I tillegg er det 
flere lag som har reist på cup. All deltakelse i cup skaper et godt samhold og styrker 
klubbfølelsen. 

Det er også verdt å merke seg at de tidligere Kringlebotn spillerne Anna Christensen 
Mathiassen og Thea Stankiewitch har debutert i EM kvalifisering på aldersbestemte landslag 
J16. Disse var i Kringlebotn Idrettslag fra 2004 til 2013. 

Alt i alt kan Kringlebotn- både spillere og trenere/lagledere være stolt av årets innsats:) 
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FOTBALLGRUPPEN 
Fotballgruppen her følgende aktivitetstall for 2014: 

 

Årsklasse Jenter  Gutter 
2007  19 
2006 9 14 
2005 16 11 
2004 14 13 
2003 - 15 
2002 10 14 
2001 – G/J 13 12 15 
2000/ – G/J 14 8 10 
1999/98 – G/J 16 - 12 
1995-97 - Junior - 13 
Senior- A lag - 16 
Veteran - 11 
   
Totalt 69 163 
 

Det var totalt 232 spillere og 34 trenere og lagledere involvert i Fotballgruppen.  35 av 
spillerne spilte også håndball. 

Fotballgruppen har stilt følgende lag i 2014 i aldersgrupper 11 og oppover: 

• 7 div. Menn avd 05, Kval. til opprykk 6 div. 
• G19 3 div avd 03 
• G16 Kringlebotn/Sædalen samarbeidslag – 1 div 
• G14 2 div/  J14 2 div  
• G13 x2 /  J13 
• J12 / G12 
• G11 x 2  
• Veteran o/40 2 div, Mester 

 

Av sportslige prestasjoner i fotballgruppen er det verdt å nevne: 

• Seniorlag:  Det definitive høydepunktet i 2014 var A-laget sitt heroiske opprykk til 6 
divisjon. 

• G13: Seier i Lagune Cup og Eidfjord Cup 
• G14: Seier i G16 Eidfjord Cup 
• Veteran ble mester 2 div. 

 

Det deltok i tillegg 51 barn i idrettsskole. 

 



 

 
 

5 

FORTSATT DRIFT 

Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift av idrettslaget er til stede ved avleggelsen av 
årsregnskapet. 
 
ARBEIDSMILJØET 

Sykefraværet i idrettslaget har vært lavt i 2014. Det har ikke forekommet alvorlige 
arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. 
 
Styret mener arbeidsmiljøet i idrettslaget er tilfredsstillende. 
 

ANSATTE OG LIKESTILLING 
Det er p.t. ingen ansatte i Kringlebotn IL. Hovedstyret har bestått av to kvinner og to menn.  

 

Bergen, den 8. april 2014 

 

 

___________________ __________________ __________________ 
Nils Vetti  Vigdis Lundevall   Monica Furuberg 
Styreleder Styremedlem Styremedlem 
 
 
 
___________________  
Vidar Vetti  
Styremedlem  
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