Herkules Fotball
Styrets årsberetning 2021
Organisasjon
Herkules Fotball har ved årsskiftet litt under 500 betalende medlemmer, en fast ansatt
styreleder i 20% stilling 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.
2021 har vært litt mindre nedstengt enn fjoråret, men likeså et spesielt år for hele klubben,
regionen, landet og verden. Vi har og er fortsatt i en pandemi, men likevel har barn og unge fått
trene og spille kamper, selv om det har blitt noe redusert med antall kamper, deltagelse på cuper
osv. Seniorfotballen er den som har vært lengst uten full aktivitet. Der har det vært
begrensninger i form av meter`n på treninger, antall på treninger, færre kamper osv.
Anlegg
Herkules Fotball eier bygg og disponerer anlegg i Herkules idrettspark i Skien. Gressbanene våre
jobbes det også masse med fra vår vaktmester Preben Thorsen og Atle Heibø. Stadion og
Bingobanen er bedre enn på mange år.
For første gang på mange år, har undervarmen på kunstgresset fungert meget bra vinteren 2021
og videre utover i 2022. Vi har også luftet rørene under banen og etterfylt med kjølevæske og
vann. Dette har uten tvil bidratt til at varmen har økt under bakken. I 2021 har vi sett at det
kanskje mangler noen skap til lag i ballrommet under kiosken. Styret har en liten plan om at en
bod inne i garderoben skal kunne bygges litt om for å kunne kanskje huse fotballer og annet
utstyr til de eldste lagene (J15, G16, G19 og Old boys/7`er).
Dugnader
Medlemmer/foreldre har gjennomført salg av julekalendre og kioskdrift i kamp/seriesesong.
Sport
Covid-19 har redusert treningsmengde og måten vi trener på gjennom sesongen. Alle lag eldre
enn 20 år har opplevd at treningene har blitt åpnet, for så å bli stengt ned igjen.. Fra juniorlag og
nedover har vi hatt tilnærmet vanlig trening og kampsesong. Det ble en litt amputert sesong for
voksenfotballen med bare enkel serie.
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 trenerforumer i år. Dette håper vi blir lettere å få til
fremover når det åpnes for mer kontakt.

I barnefotballen har det i 2021 vært fullt opp med lag fra 6-12 år i de aller fleste aldersbestemte
klasser på gutte- og jentesiden. I september 2021 hadde vi en rekruteringsdag med over 50! i
oppmøte. Jenter og gutter fra 5 år møtte opp og ble delt inn i egne treningsgrupper for jenter og
gutter.
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 J13.
J15, som forhåpentligvis skal danne Herkules sitt A-lag for damer er en meget spennende
gruppe, men mange jenter og engasjerte trenere. Våre jentetrenere består av dyktige mennesker
som holder liv i jentene og sørger for at de opplever mestring og trives i klubben vår.
Herkules fotball opplevde to negative episoder denne sesongen, hvor A-laget og juniorlaget var
delaktig. Episodene skjedde under fotballkamper for begge lag hvor det ble fremsatt trusler og
hvor fysisk vold var til stede. Det ble hard mediedekning og NFF Telemark var involvert tungt
for å løse utfordringene. Sanksjoner ble utlevert og Herkules har lagt disse sakene bak seg.
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.
Dette laget har hatt tilnærmet null fotballtreninger på to år grunnet meteren og andre
begrensninger i forhold til korona. Det var derfor med stor glede at mangfoldligaen fikk starte
opp med treninger og kamper. Hvis noe skal nevnes som huskes best fra 2021, er det den første
hjemmekampen til dette laget. Sjeldent har vi sett slik glede på banen. Takk for det!
Herkules fotball planla to cuper i 2021. Begge ble dessverre avlyst. I juni var tanken den vanlige
cupen som vi alltid har hatt. I september planla vi noe nytt. Cup på 3`er bane, med vant for lag fra
6-16 år. Dette har vært veldig populært i andre dele av landet og vi hadde faktisk 132 lag
påmeldt, men måtte dessverre avlyse denne cupen også.
Økonomisk resultat
Årsregnskapet viser et underskudd med NOK 220.557,-. Styret har prioritert løpende endringer
av drift og forpliktelser for best mulig å opprettholde økonomiske resultater.
Egenkapitalen er pr. 31.12.21 kr. 2.816.025,76,-.
Underskuddet kommer av både økt inntektsnivå og kostnadsnivå – men kostnadsnivået er
høyere enn økte inntekter.

Videre drift
Herkules har de siste to årene pusset opp hele klubbhuset og garderobene er blitt meget fine.
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.

Ord fra styreleder, Eirik Groa
Jeg ønsker å takke alle sammen for et fint år. Sportslig sett et bedre år enn 2020 med tanke på
korona. Dette har vært et år med mye nytt for meg. Ja, egentlig alt nytt. Jeg har gjort så godt jeg
kan og håper at neste år blir like bra og kanskje litt bedre. Jeg har elsket å se alle dere gode
trenere, ivrige foresatte, flinke kioskansvarlige, flinke vaktmestere og generelt alle dere som
stiller opp på treninger og kamper. Takk for at dere gjør den jobben dere gjør.
Hva har skjedd i 2021
-

God kommunikasjon fra styret til trenere og lagledere.
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.
Covid-19 har redusert mye aktivitet i idrettsparken gjennom året.
Økte kostnader på strøm, pellets og drivstoff.
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