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Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 8 styremøter i 2015 i tillegg til årsmøtet. 

Styret vil takke alle som har bidratt til klubbdrift i 2015. 

Noen av de større sakene styret har jobbet med: 

Klubbadmin: Klubbadmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon og det ble vedtatt at 

fotballgruppa skal iverksette bruken av denne for sesongen 2015. KlubbAdmin ble implementert i 

2015 og har fungert bra for utsending og oppfølging av aktivitetsgebyr og andre fakturaer. Styret 

merker dessverre en økning i ubetalte krav o ser ingen annen løsning enn å oversend disse til inkasso. 

Treningstilbud for flyktninger: Vi har nå fire mottak for enslige, mindreårige flyktninger i Grue og 

styret har jobbet for å kunne ha et treningstilbud til denne gruppen. 

 

Aktivitet 

Sesongen 2015 var en nedtur for klubbens herrelag etter flere år med stigende kurve både 

prestasjons- og resultatmessig. Uheldige omstendigheter rundt laget, og diverse frafall av viktige 

spillere gjorde at sesongen endte med nedrykk fra 3.divisjon. 

Også i år ble Grue Tine fotballskole gjennomført i to sekvenser. Den «lille» fotballskolen er for barn i 

alderen 4-6 år, mens den «store» arrangeres for spillere i alderen 7-14 år. Totalt har deltakelsen 

vært på over 130 spillere noe vi må være strålende fornøyde med. Takk til foreldre, A-lagets spillere 

og juniorspillerne som er instruktører for bygdas håpefulle. 
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Vi ser også at sportsplanen fungerer godt for klubbens trenere. Det er dog viktig at det settes av tid 

til å evaluere denne hvert år slik at planen blir et levende dokument. 

 

Vi har stadig utfordringer med lite spillere i ungdomsfotballen, spesielt på jentesiden. Derfor er det 

særdeles hyggelig at mange «gamle» spillere har funnet tilbake til fotballen på G16. Stort klapp på 

skuldra til trenerteamet! 

 

Verdt å nevne er det også at Grue Fotball Akademi startet opp etter høstferien med hele 33 barn i 

alderen 8-13 år. Det er viktig å gi et godt tilbud til våre aktive spillere slik at de hele tiden føler seg 

inspirert til å spille mer fotball. Derfor er fokuset her differensiering slik at alle opplever både 

mestring og utfordring i treningsøkta. 

 

Medlemstall 
Medlemsoversikt pr 31.12.15. 

 0-12 år 13-19 år 20 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 33 30 1 64 

Menn 84 52 23 159 

Totalt 117 82 24 223 

 

Medlemsmassen til Grue IL holder seg ganske stabil, men har en liten nedgang fra 2014. Hovedårsaken 

til dette er at årskullene i Grue blir noe mindre fra år til år. Dette medfører ofte at årskull må slås 

sammen. Imidlertid synes det at fotballen fremdeles står sterkt i kommunen.  

Grue IL fotball har de siste årene ikke hatt noe tilbud til jenter over 16 år. Dette er noe styret vil arbeide 

videre med for å få på plass. 

 

Årsregnskap 

Fotballgruppas omsetning var kr 4.264.773 i 2015 sammenlignet med kr 3.932.443 i 2014. 

Fotballgruppas resultat var kr 391.888 i 2015 og 335.608 i 2014. 

Både omsetning og resultat er inkludert Grueturneringen. Resultat på drift uten Grueturneringen er 

ca. –361.000. Det er styrets målsetning å drive fotballgruppa med et positivt resultat uten 

Grueturneringen. 
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Fotballgruppa har ingen langsiktig gjeld og en egenkapitalgrad på over 90%. 

Regnskapet er revidert og funnet i orden. 

 

 

Kirkenær, 07.03.16 
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