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Organisasjon  
Herkules Fotball har ved årsskiftet litt over 500 betalende medlemmer og en fast ansatt 
vaktmester i deltidsstilling. Herkules fotball ledes og forpliktes av styret, som er 
idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
Lagledere, trenere, styret, spillere og foreldre samt andre ressurspersoner gjør en 
betydelig innsats for klubben. Samarbeidet med disse har vært kjempebra og uten deres 
innsats ville det ikke vært mulig å opprettholde aktiviteten. Vi er avhengig av en positiv 
innstilling og forståelse for at dugnader er nødvendig for vår drift.  
 
Styret i klubben har i løpet av hele 2019 forsøkt å opprettholdt arbeidet med NFFs 
klubbutviklingskonsept KvalitetsKlubb. Jobben har bestått i å fylle rollene 
kvalitetsklubben krever og vi er godt på vei for å få dette til. Håndboken skal fungere 
som en organisasjonsplan og en veiledning til klubbens organisering fremover og 
inneholder en rekke stillingsbeskrivelser til ulike roller vi har, og ønsker å ha tilknyttet 
klubben.  
 
Anlegg  
Herkules Fotball eier bygg og disponerer anlegg i Herkules idrettspark i Skien. Klubben 
hadde store utfordringer vinteren 2018/19 med å få kunstgressbanen til å fungere og 
dessverre ble banen i store deler av vinteren og våren islagt. Vi har dermed i 2019 
prioritert høyt å få fyren til å fungere optimalt, i tillegg til å gjøre andre grep for å få 
banen til å møte vinteren 2019/20.  
 
Gressbanene våre er også viktige for aktiviteten vi har i 2019 jobbet mye med å få disse i 
orden. Tiltakene hadde liten effekt i år, da vi ikke hadde anledning til å vanne banene 
hele sommeren, men anleggsutvalget har store planer for å løfte kvaliteten på 
gressbanene i 2019. Gressbanen på stadion har vært stengt gjennom sesongen 2019 pga 
ødelagt gress.  
 
Dugnader  
Medlemmer/foreldre har gjennomført dugnader på, Herkules Pizzabakeren Cup, 
ruskenaksjon på området og salg av julekalendre og kioskdrift i kamp/seriesesong. I 
tillegg har det blitt gjort betydelige endringer i skogholt og drenering rundt Groa-banen. 
 
Sport 
A-laget rykket ned til 5. divisjon fra kretsligaen i Telemark. A-lagstrener Øyvind 
Gonsholt har gjort en god innsats sammen med Terje Ramstad for å opprettholde laget 
og få dem til treningene. A-laget har samarbeidet med B-lagstrenerne, samt G16 for lån 
av sultne spillere som ønsker utvikling. Øyvind Gonsholt takket for seg som trener i 
2019 og blir erstattet av Terje Ramstad og Boye Gåserud. B-laget gjorde en bra sesong i 
7. divisjon og havnet til slutt på en 4. plass. G16 ble trent av Hans Ole Groa og Stig Roger 
Johansson. 
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Herkules Fotball vedtok på årsmøte i 2018 en egen sportsplan som skal være førende 
for klubbens sportslige utvikling i årene fremover. På lik linje med klubbhåndboken vil 
denne tas opp som egen sak på klubbens årsmøte og vil være gjenstand for årlig 
revidering.  Som følge av sportsplanen har klubben gjennomført to trenerforum og vært 
aktive med å tilby klubbens trenere trenerkurs, der et av NFF Telemarks trenerkurs ble 
gjennomført på Herkules på våren. Vi har også tilbudt ekstratreninger for aldersgruppen 
10-13 år, hvor Ørjan Kallevil Alendal har gjort en god innsats. 
 
I barnefotballen har det i 2019 vært fullt opp med lag fra 6-12 år i de aller fleste 
aldersbestemte klasser på gutte- og jentesiden. På høsten 2019 ble det også startet opp 
en egen treningsgruppe for 5-åringer, som blir neste års 6-årslag.   
 
Herkules Fotball ønsker å øke antall jentespillere og det er dermed gledelig å kunne 
fortelle at på jentesiden begynner Herkules å få opp en solid mengde med årslag, alt fra 
J6 og helt opp til J12. Våre jentetrenere består av dyktige trenere som holder liv i jentene 
og sørger for at de opplever mestring og trives i klubben vår. 
 
Herkules fotball skal være en klubb hvor alle skal føle tilhørighet og alle er velkomne. 
Herkules mangfoldligaen består av mennesker med nedsatt funksjonsevne, spiller stort 
sett sine kamper i Vestfold, hvor tilbudet er en del større enn i Telemark. Lagledere, 
trenere, foreldre og spillere opplever stor mestring og glede hver eneste uke.  
 
Økonomisk resultat  
Årsregnskapet viser et overskudd med NOK 21.297,98 kr. Styret har prioritert løpende 
endringer av drift og forpliktelser for best mulig å opprettholde økonomiske resultater.  
 
Egenkapitalen er pr. 31.12.19 kr. 2.747.746,60.  
 
Styret har god økonomistyring og bra med inntekter dette året. Nesten alt av 
kontingenter har kommet inn. Vi har hatt inntekter på cupene vi har arrangert.  
 
Videre drift  
Herkules IF har i 2019 pusset opp hele klubbhuset og fotballen har startet jobben med 
den siste delen som er garderobeanlegget i underetasjen. Det skal være ferdigstilt til 
sesongen 2020. 
 
Styret påpeker behovet for fortsatt å organisere driften slik at Herkules fotball driver 
med et økonomisk overskudd over tid. Dette er avgjørende for å kunne møte fremtidige 
vedlikeholdsarbeider og diverse oppgraderinger fotballen står overfor i året som 
kommer.  
 
Administrative oppgaver utføres i dag av styret. Styret er avhengig av at flere bidrar med 
arbeid rundt dugnader og andre inntektsgivende aktiviteter. Styret har evaluert 
salgsaktiviteter/dugnader fortløpende, blant annet med hensyn til belastninger for 
medlemmene og risiko for Herkules fotball, sammenlignet med økonomisk resultat for 
den enkelte aktivitet.  
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Hva har skjedd i 2019 

- God kommunikasjon fra styret til trenere og lagledere 
- God kommunikasjon mellom klubben og foreldregruppene 
- Ny sportslig leder i Øystein Tallakstad 
- 2 møter i trenerforum hvor viktige saker har blitt gjennomgått 
- God oppfølging på Facebook sider 
- Kontingentene blir betalt, mangler kun noen få 
- Nødvendig vedlikehold er utført på både kunstgress og gressbaner 
- Laget grillplass utenfor Kulesbua 
- Takk til Ivar Holand, Preben Thorsen og Atle Heibø som utfører driftsmessige 

forbedringer hver dag på Herkules området 
- En ekstra takk for bra gjennomført arbeid til styret gjennom året 

 
Styret har i 2019 bestått av: 
Leder    Tore Hammersmark 
Nestleder   Terje Ramstad 
Styremedlem  Anders Aks 
Styremedlem  Hege Fehn 
Styremedlem  Wenche Steen Hansen 
Styremedlem  Olav Plassen Øverland 
Varamedlem   Turid Homme Claussen 
Varamedlem  Rikke Boklund 


