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Årsberetning for IL Ravn fotball – 2020 
 

Styret har bestått av følgende medlemmer: 
 
Leder   Lars Lundemo 
Kasserer  Karoline Slyngstad 
Materialforvalter Karina Vadset 
Sekretær  Helen Tenfjord Tennøy 
Styremedlem  Bente Hjelme 
Styremedlem  Lene Klemetsen 
Styremedlem  Stig-Eivin Meisal 
Styremedlem  Lars Åkre 
Varamedlem  Arve Krogsethagen 
Varamedlem  Tonje Koppen 
 

Aktivitet i fotballgruppa 

2020 har vært et spesielt år, og Pandemien har redusert aktiviteten i fotballgruppa betraktelig. 
Kamptilbudet har vært kraftig redusert for lagene i aldersbestemte klasser, og det har vært nesten 
ingen cuper. Herrelaget rakk så vidt å komme i gang med det som så ut som en lovende sesong, men 
på grunn av nedstengingen i mars, ble alt avlyst. De som er eldre enn 20 år har rett og slett ikke fått 
lov til å spille fotball. Vi håper dette endrer seg i år! 

Totalt hadde IL Ravn 21 aktive lag i aldersbestemte klasser, og disse var fordelt på 9 jentelag og 12 
guttelag. Totalt var 143 spillere i aktivitet i klubben, 60 jenter og 83 gutter.  

40 ivrige tillitsvalgte har lagt ned enormt mange timer for å holde aktivitetsnivået oppe blant 
medlemmer i klubben. Takket være disse ildsjelene, har IL Ravn hatt et godt fotballtilbud til barn og 
ungdom til tross for Covid 19. Takk for innsatsen! 

 

Sportslige arrangementer 

Bortsett fra vanlige seriekamper på hjemmebane, har det ikke blitt avholdt sportslige arrangementer 
i regi av klubben.  

 

Dugnadsåret 2019 

Dugnadsaktiviteten har også vært preget av pandemien. På grunn av redusert aktivitet og mindre 
utgifter, har det heller ikke vært behov for så mange dugnader. 

A-laget og G14 hadde en flaskepant før Covid 19 kom til landet. Det ble en runde med salg av toalett-
/tørkepapir og julekalender i år også, og der deltok alle lagene. 

I tillegg har det vært flere mindre dugnader med rydding av granulat, garasje, brøyting, garderober, 
etc. 
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Utstyr 

Vi har gått til innkjøp av utstyr for å holde aktiviteten oppe på trening og kamp. Det blir lagt vekt på 
at alle lag skal få det de trenger av utstyr for å gjennomføre trening og kamp best mulig.  

 

Økonomi   

Vi bommet grovt på budsjettet som ble laget for 2020, og det skyldes Pandemien. Covid 19 gav store 
utslag på både utgifter og inntekter. På grunn av den reduserte aktiviteten i 2020, besluttet styret å 
halvere treningsgebyret.  

Fotballgruppa hadde et positivt driftsresultat på 194 075 kr.  

Regnskap for 2020 og budsjett for inneværende år er egne saker på det årlige møtet og vil bli 
behandlet nærmere der. 

 

 

Tennfjord, 7. mars 2021 

For fotballstyret – Lars Lundemo 
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