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Organisasjon 

Herkules fotball har ved årsskiftet 2022/23 ca. 450 aktive medlemmer og ca. 530 medlemmer totalt. 

Det er én fast ansatt styreleder på 20 % stilling og én fast ansatt vaktmester på deltidsstilling. 

Herkules fotball ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet, mellom 

årsmøtene. 

Det er mange som legger ned en betydelig innsats for klubben, det nevnes blant annet lagledere, 

trenere, spillere, foreldre, styret og andre ressurspersoner. Denne innsatsen er helt avgjørende for at 

fotballklubben skal gå rundt. 

I løpet av 2022 åpnet verden opp igjen etter en lang nedstengingsperiode grunnet covid. Det var en 

gledelig melding å få, og aktivitetene tok seg bra opp utover året. 

Anlegg 

Herkules fotball eier bygg og disponerer anlegg i Herkules idrettspark i Skien. Våre vaktmestere 

Preben Thorsen og Atle Heibø legger ned en god jobb for at banene skal være av en god standard. 

Det har vært jobbet spesielt med stadion og bingobanen, og disse fremstod i 2022 som bedre enn de 

har vært på aldri så lenge. 

Herkules fotball har også en kunstgressbane. Denne har vært plaget med humper/kuler, men dette 

ble rettet opp i løpet av sommeren 2022. Klubben har mange å takke for at kunstgressbanen nå 

endelig er uten disse humpene. 

Det har vært prioritert å holde kunstgressbanen åpen mest mulig gjennom året for at medlemmene 

skal ha en bane til treninger. Styret anser dette for et av de viktigste tingene vi kan tilby våre 

medlemmer, og vi er stolte av at vi også i år har kunnet tilby grønn bane gjennom hele året. Det er 

ikke mange klubber i Skiensområdet som kan skilte med dette tilbudet. Det har vært noe 

kapasitetsutfordringer gjennom vinterhalvåret, men som kompenserende tiltak er det inngått en 

avtale med leie av treningstid på Granebanen. Styret opplever at dette fungerer bra. 

Dugnader 

I en tid med raskt voksende utgifter, ble det bestemt at klubben skulle inngå en avtale om salg av 

Enjoy-kort. Dette tiltaket fikk blandet mottakelse, men flest av det negative slaget. Klubben har 

derfor gått ut av denne avtalen. 

Kalendersalget er fortsatt etterspurt, og også i år var det salg av julekalendre. Dette salget gikk meget 

godt, og ga sårt tiltrengte inntekter til klubben. 

Foreldre har på dugnad holdt kiosken åpen når det har vært kamp/serie. 

I september ble det også forsøkt en vant-cup. Dette var en ny cupform i regionen, og det var generell 

skepsis omkring konseptet. Cupformen ble valgt for å kunne skille ut denne cupen fra andre cuper i 

regionen, samt at denne cupen gjorde det mulig å gjennomføre den bare ved bruk av én dag. 

Klubben opplevde bra med påmelding og mange gode tilbakemeldinger, og vil forsøke å gjennomføre 

en tilsvarende cup også høsten 2023. 

Sport 

I Herkules har vi et mål i sportsplan om å gi et tilbud som både dekker breddeaspektet med flest 

mulig lengst mulig, og samtidig være utviklingsorientert for de som har ambisjoner.  
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Sportsplanen vår ble i 2022 revidert med de ferskeste retningslinjer fra NFF med god hjelp av Øyvind 

Gonsholt fra NFF Telemark.  

Det gror godt i de minste klassene med rekord i antall lag. 

Det er viktig å melde på nok lag slik at flest mulig får mye spilletid på kampkvelder selv om det er 

krevende organisatorisk og det vil dermed trenge flere trenere/lagledere. Det siste er dog en styrke 

slik vi i SU ser det fordi da blir arbeidsbelastning delt på flere. I de yngste klassene er det ikke noe 

problem å delta i et team selv uten særlig fotball bakgrunn, men vi anbefaler trenerkurs for minst en 

ansvarlig på kullet.  

De aller yngste har stort sett vært på Groa-banen i bingene, mens femmerfotball har foregått på 

Bingobanen. Syver og nier i hovedsak på KG sammen med A-lag, mens hovedbanen har vært benyttet 

mest av G14 og G16 til kamper noe som fungerte bra. Mange spesielt i team rundt G14 bidro til at 

banen ble vanna gjennom sommeren og holdt seg bra. Det er fortsatt liten tvil om at Herkules Fotball 

og IF er akterutseilt på anlegg. Man bør ikke reise mange stedene for å se både 2 og 3 KG baner. På 

den positive siden har KG fungert bra med varme og brøyting siste året og gressbanene ble bra 

vedlikeholdt.   

Herkules Fotball har jobbet hardt for å bidra med skolerte trenere «eksternt» til lag fra 14 år og 

oppover. Det er veldig krevende og gode trenere vokser ikke på trær samt at de selvsagt skal ha 

betalt for jobben, men alt i alt har det gitt oss veldig mye.  

Kai David Elvenes på G13 og Tarjei Fiskum på G14 har hatt hovedansvaret for de største kullene i 

klubben med ca. 40 spillere hver og organisert delansvar til «foreldretrenere» underveis.  

Sammen med NFF Telemark har vi arrangert Grasrot trenerkurs 1 med rekordantall deltagere. Veldig 

viktig del av utviklingen av Herkules Fotball som kvalitetsklubb.  

Herkules Fotball har også inngått en samarbeidsmodell der utviklingsavdelingen i Odds Ballklubb 

sitter i førersete og har med noen flere klubber i omegn på opplegget. Det går på å utvikle de som til 

enhver tid er rett bak kretslags nivå på ferdigheter eller fysisk ikke er modne nok ennå med en ekstra 

økt i perioder. 2009 kullet har hatt fin erfaring med dette og nå er 2010 kullet også med. Gjelder altså 

13-15 år på guttesiden. 

Fremhevende prestasjoner i ungdomsklassene 2022 

G12 (2010) Magnus Sigon og Henrik Tallakstad tatt ut til kretslag 

G13 (2009) ble nr 3 i kretsserien og tok en strålende 3. plass i SørCup.  

Henrik Giske, Teodor Solvang og Sakarias Skorve har vært fast inventar på Kretslaget gjennom 

sesongen.  

G14 (2008) Kvalifiserte seg til Interkretsserien og tok en sterk 4. plass. På hjemmebane tapte laget 

kun for den soleklare seriemesteren Storm/Siljan. Kullet hadde to lag på Dana Cup og begge 

kvalifiserte seg for A- sluttspill. Meget sterkt! Her møtte klubben lag fra både Emiratene og USA.  

Elisas Rugstad og Kristoffer Tallakstad deltok på kretslag og Nasjonale tiltak som hospitanter for Odd. 

G16 Laget spilte i pokalserien på høsten og hadde lenge mulighet å vinne serien dog glapp det litt på 

tampen med kun 1 seier på de 4 siste. Uansett en flott sesong med annen plass der også flere spillere 
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fikk A-lags debut: Kristoffer Naas, Divan Hussein, Daniel Grini, Nicholas Hauge Strøm, Theodor 

Stensrud og Lukas Steen Lunde 

Jentesatsningen: 

Også blant jentene i Herkules gror det godt. Med unntak av noen få hull er det fine kull helt fra J5 og 

opp til J17. Spesielt nevnes J10 som teller rundt 25 jenter og J15 som har vært 34 jenter. Gøy å nevne 

er også, at det nå er mange jenter som har registrert seg som klubbdommere. Dette er ivrige og 

flinke jenter som brenner for fotballen og Kules. 

I 2022 har det fra J13 og oppover vært mulighet for å være med på Telemark allianselag. Dette er et 

privat initiativ som er startet for å gi de som akkurat ikke kommer med på krets mulighet for ekstra 

økter og utvikling.  

J15 har også hatt mulighet til må hospitere med guttene 

J13 kom på en flott 3. plass i vårsesongen, mens høstsesongen ble litt tyngre. I ferien dro jentene på 

Sørcup. En fantastisk tur ble kronet med seier i B-finalen. 

J15 spilte om kvalifikasjon til Interkrets på våren, hvilket akkurat glapp med en litt kjedelig 5.plass 

etter mange tette og jevne kamper. Dette ristet jentene av seg og vant alle kampene i høstsesongen 

og ble seriemestre. På Sandarcupen sto det sosiale i høysetet og det ble meldt på 2 jevne 11er lag.  

Ingeborg Skifjeld har vært fast inventar på Kretslag 09 (J13). Og det samme har Mathilde Holmen og 

Andrea Fehn vært på 08 (J14). Emilie Aasen representerte klubben på kretslag 07 (J15). 

I 2022 måtte vi dessverre si farvel til Emma Kasnes, som etter uttaket til J15 landslaget gikk til Storm 

J17 og damelag for større utfordringer. Emma har nå meldt overgang til Nanset i 2.div. Vil gleder oss 

til å følge Emma på veien videre og ønsker henne lykke til. 

Økonomiske forhold 

Prisoppgangen verden nå opplever, preger også klubben. Strømkostnadene er mer enn doblet i 2022 

sett i forhold til 2021. I 2021 hadde klubben strømkostander på ca. 130.000 kr, mens det i 2022 har 

vært over 270.000 kr. Klubben har søkt på de kompensasjonsmulighetene som har vært, men 

kompensasjonen vi mottar er ikke tilstrekkelig til å veie opp for de økte kostnadene. Det er gjort 

noen tiltak i form av tidligere slukking av lys på banen, justering av temperaturer i garderober og 

utvist mest mulig måtehold med bruk av strøm. 

Prisen på pellets har stort sett holdt seg stabil gjennom 2022, men det oppleves en sterk økning i 

2023. For 2022 har vi benyttet pellets for ca. 300.000 kr, noe som er omtrent det samme som 2021. 

Hittil i 2023 har vi dessverre allerede passert dette beløpet. 

Regnskapet viser at kostnadsnivået for 2022 er ca. 511.000 kr høyere enn 2021, hvor blant annet 

strøm er en stor kostnadsdriver. Av mer hyggelige kostnader så har klubben større kostnader til 

lagpåmeldinger i 2022 enn 2021. Dette er som en følge av at pandemien har sluppet taket, og det har 

vært anledning til cupdeltakelser igjen. Etter en god gjennomgang av sponsoravtalene er det også 

gledelig å se at dette gjenspeiler seg i klubbens inntekter, med en økning på over 165.000 kr i forhold 

til fjoråret. 
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Resultatet etter drift og før avkastninger viser et overskudd på ca. 90.000 kr, mens resultat etter 

avskrivinger viser nok engang et underskudd for klubben, med - kr. 178.000, dog en bedring fra 2021 

hvor underskuddet etter avskrivinger var på ca. 220.000 kr. 

Videre drift 

Med merkbart økte kostnader forbundet til driften av anlegget, har styret prioritert å organisere 

driften mest mulig kostnadseffektivt. Det er blant annet tatt grep om innkjøp av kioskvarer og utstyr. 

Det er justert tidspunkt for når flombelysning slås på og av, samt at bruk av undervarme ble utsatt 

lengst mulig. Det er fortsatt behov for å redusere kostnader og organisere driften enda mer 

økonomisk for å kunne drive forsvarlig og med et økonomisk overskudd over tid. 

De administrative oppgavene utføres primært av styrets leder og nestleder, i samarbeid med det 

øvrige styret. Styret har i 2022 bestått av fem styremedlemmer og en vara. Dette er et absolutt 

minimum av hva som er forsvarlig for et klubbstyre og arbeidsbelastningen har til tider vært stor – 

spesielt for enkelte. Styret og klubben er absolutt avhengig av at flere bidrar med arbeidet rundt 

driften av klubben. Samarbeidet med dugnadsansvarlig oppleves stort sett som godt, og dette 

samarbeidet har vært avgjørende for at klubben har kunnet fått tilført inntekter. 

Styret har evaluert aktiviteter og dugnader fortløpende, og sett særlig til de belastningene dette 

påfører medlemmene og sammenliknet dette med det økonomiske resultatet for den enkelte 

aktivitet. For eksempel forhandlet styret seg ut av den inngåtte avtalen om salg av Enjoy-kort etter 

tilbakemeldinger fra medlemmene. 

 

Ord fra styreleder Eirik Groa: 

Jeg ønsker å takke alle sammen for et fint sportslig år. Dette har også i år vært et år med mye å lære 

seg. Ja, akkurat som i fjor. Jeg har gjort så godt jeg kan og håper at dette året blir like bra og kanskje 

litt bedre. Det har vært et veldig utfordrende år økonomisk med økte priser på pellets som varmer 

opp kunstgressbanen, strøm som driver garderobene og lysene på banen. Jeg håper på mye bedre 

støtteordninger det kommende året. 

Jeg vil takke alle trenere, lagledere og dugnadsansvarlige og alle dere som stiller opp for klubben og 

rundt lagene. Takk for at dere gjør den jobben dere gjør. 

Jeg gleder meg til å se dere i 2023 også!      

 

Styrets medlemmer 2022 

Styreleder: Eirik Groa 

Nestleder: Ann Jeanette Naas 

Styremedlem: Eirik Skaug Andersen 

Styremedlem: Per Johannes Otterdahl Møller 

Styremedlem: Martin Knutsen 

Varamedlem: Hege Fehn 


