
ÅRSBERETNING - HOVEDSTYRET 2018 
 
Hovedstyrets sammensetning 
 

Funksjon Navn Hvem er på valg 2019? 

Leder Kenny E. Rettore På valg 

Nestleder Helge Hamre På valg 

Kasserer Joar Bergland På valg 

Sekretær Ketil Volden Ikke på valg 

Styremedlem  Christine Eikeberg Ikke på valg 

1 Vara Cecilie Hiort Ikke på valg 

2. Vara Sveinung Svebestad Ikke på valg 

Revisor 1 Ove Vikse På valg 

Revisor 2 Kristian Bøe På valg 

 
 

Sesongen 2018: Fantastisk godt sportslig år for det største og fremste idrettslaget i Sandnes.  Sandnes 
utøvere i «Team Ingebrigtsen» er de meste omtalte idrettsutøverne i Rogaland. 
Det er stort fokus på god økonomistyring, og til tross for at hovedstyret rapporterer om et underskudd i 
2018, har idrettslaget en sunn økonomi med meget god egenkapital. Laget har også god kontinuitet på 
leder- og trenersiden, og de fleste gruppene opplever medlemsøkning.  
 
Sandnes idrettslag hadde i 2018 en ny fantastisk, sportslig sesong der spesielt friidrettsgruppa bemerket seg både 
nasjonalt og internasjonalt.  
 
Brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen hadde igjen en fantastisk sesong med mange høydepunkter: 
 
Filip vant seniorklassen suverent under EM i terrengløp. Det var hans første terrengløp-EM som senior, og 
Norges første gull noensinne i seniorklassen. 
Jakob ble historisk med sitt tredje strake gull for juniorer. Han ledet også Norge til gull i lagkonkurransen, to 
poeng foran Storbritannia. 
 
Jakob hadde en eventyrlig sesong med 3.31.18 på 1500 meter og 13.17.06 på 5000 meter. Han ble den yngste 
som har stilt til start på begge disse distansene i et europamesterskap, da han løp på den blå tartanen i Berlin i 
august. Han viste seg som fullstendig suveren og vant like godt begge løpene. 
 
Henrik Ingebrigtsen gjorde comeback etter skade og operasjon i 2017. Det gjorde han på en strålende måte med 
sølv på 5000 meter under EM i Berlin, hans fjerde mesterskapsmedalje på rad i EM. 
 

På seniorstatistikken for Europa topper tre ganger Ingebrigtsen ulike øvelser: 

Filip er nr 1 på 1500 m med 3.30,01, Jakob nr 1 på 1 engelsk mil med 3.52,28 mens Henrik er nr 1 på 3000 m 

med 7.42.72. De tre er Rogalands fremste idrettsutøvere og i en særstilling sportslig og profileringsmessig i 

Sandnes.  

 
 



 
 
Jakob Ingebrigtsen feirer at han ble Europamester på 1500 m.   
 
Vi kan definitivt si at SI fremstod som både et bredde- og elitelag i året som gikk. Bredde og topp på samme 
arena er fortsatt en god beskrivelse av laget. 
 
Ellers viser vi til de enkelte gruppenes årsrapporter for en mer detaljert oversikt. 
 
Erkjentlighetspriser til SI-utøvere 
Som tidligere år fikk utøvere fra Sandnes Idrettslag også i 2018 en oppmerksomhet fra ordføreren i forbindelse 
med nyttårsmottakelsen.  
 
Følgende ble 1. nyttårsdag 2019 hedret av Sandnes kommune for prestasjoner på høyt nivå i 2018.  
 

Prestasjoner på høyt nivå, Sandnes Idrettslag friidrett, sesongen 2018 

Navn Prestasjon 

Filip Ingebrigtsen 

Ny norsk rekord på 1500m med 3,30,01. Diamond 
League Monaco 
EM gull i terrengløp 

Jakob Ingebrigtsen 

2 gull EM senior (1500m og 5000m) 
1 junior VM sølv 1500m og 1 junior VM bronse 
5000m  
NM senior gull (1500m) 

Henrik Ingebrigtsen EM Sølv 5000m, NM gull 5000m 

Camilla Ziesler 
3 NM gull innendørs, Kvinner senior  (800m, 
1500m, 3000m) 

Hanne Berit Irgens NM gull lengde innendørs, Kvinner senior 

Astrid Mangen Cederkvist Gull NM 4*200m og ny norsk rekord (innendørs) 

Agathe Holtan Wathne  Gull NM 4*200m og ny norsk rekord (innendørs) 

Liv Storhaug  Gull NM 4*200m og ny norsk rekord (innendørs) 

Vilde Aasmo Gull NM 4*200m og ny norsk rekord (innendørs) 



 
Priser til Jakob Ingebrigtsen: 
 

• Årets idrettsnavn, deles ut av Norske Sportsjournalisters Forbund. 18-åringen er den yngste vinner i 
prisens 70-årige historie. 

• Aftenbladsportens bragdpris, deles ut av Stavanger Aftenblad. 

• Årets sportsnavn i Rogalands Avis. 

• Kondis’ gullsko (årets beste norske langdistanseløpere i 2018). 

• Folkets idrettspris, deles ut av Dagbladet. 

• Årets navn og Utøvernes pris under Idrettsgallaen. 

• Årets stjerneskudd i europeisk friidrett, kåret av IAAF (Det internasjonale friidrettsforbundet).  

• Årets gjennombrudd og Utøvernes pris på Idrettsgallaen. 

• Innsatspokalen Sandnes kommune. 
 
Gjert Ingebrigtsen mottok prisen for årets trener under Idrettsgallaen. Tone og Gjert Ingebrigtsen mottok 
Bragdprisen fra Rogaland Fylkeskommune. 
 
SI-hytta - Melshei 
Æresmedlem og mangeårig leder i hyttestyret, Alfred Klungtveit, gikk bort i mars 2018, 86 år gammel. Sandnes 
Idrettslag takker han for hans fantastiske arbeid for laget i en mannsalder. 
Hovedstyret takker hyttestyret med Kon Hetland, Reidar Liland, Ane Rostrup og Thor-Inge Bollestad for 
dugnadsinnsatsen de gjennomfører for laget. Det er også i 2018 blitt gjennomført nødvendig vedlikehold og 
oppgradering av hytta.. 
 
Husk at hytta er for alle medlemmene. Bruk den flittig! Stikk innom i åpningstiden, som er hver søndag fra kl 
1100 – 1500 (september til og med mai). Markedsfør dette blant dine venner. Hovedstyret oppfordrer 
medlemmene til å melde seg som vertskap én søndag i året. Tusen takk til Hetland Sport, som står for utleie og 
utlevering av nøkler til SI-hytta. 
 
SI-hytta - Ålsheia  
Sandnes IL fikk donert funksjonærhytten i Ålsheia fra Sirdalsutvalget 2013. Det ble samtidig laget en kontrakt 
for denne donasjonen hvor bl.a. SI overtok ansvaret for å videreføre og videreutvikle det tradisjonsrike 
Sirdalsløpet skjærtorsdag. 
SI-hytta i Åsheia er en suksess. Hytta er et naturlig samlingspunkt som medlemmene føler tilhørighet til, og den 
er i flittig bruk. Alpingruppa jobber fortsatt med å få bygget ny hytte på tomten..  
 
Møter og aktiviteter 
Styreleder pendlet mellom USA og Norge i perioden august 2017- juli 2018 og dermed reduserte hovedstyret 
antall møter. I 2018 ble det avholdt årsmøte og 5 styremøter. I tillegg hadde styret og gruppelederne julemiddag 
med styremøte i desember. Styret har i tillegg hatt god dialog per tlf og e-post om hastesaker og pågående 
prosesser.   
 
Hovedstyret har særlig hatt fokus på følgende saker i 2018: 

- Websider 
- Diverse arrangementer i regi av laget 
- Rulleskiløype i Melshei/Sandnes Arena AS 
- SI-hyttene i Ålsheia og Melshei 
- KlubbAdmin/SportsAdmin (Medlemsregister/Idrettsreg) 
- Økonomi 
- Løpende saker   



 
 
Webside/sosial medier 
Sandnes Idrettslag har felles webside for alle 4 gruppene. I 2018 fikk vi helt nye websider, som våre grupper og 
medlemmer er godt fornøyd med. Websidene brukes aktivt av gruppene. Alle gruppene har også Facebook-sider 
som blir flittig brukttil å gi beskjeder/meldinger og formidle informasjon om arrangementer. 
 
Sandnes Arena - Rulleskianlegg Melshei  
Sandnes IL har gått sammen med Sandnes skiskytterlag for å få realisert et anlegg i Melsheia. Det ble opprettet 
et AS, Sandnes Arena AS, med styremedlemmer fra begge lagene. Senere ble selskapet utvidet med aksjonærer 
fra Figgjo IL, Bogafjell Sykleklubb og Turrennklubben Rogaland. I 2017 ble også Gjesdal IL aksjonær.  
Sandnes IL er representert i styret med Arne Thorsen-Eie (styreleder) og Kenny Rettore (Harald Jansen er vara).  
Rulleskiløypa var klar for bruk i juli 2017, og styret arrangerte en storstilt åpning som fikk stor omtale i media. 
Flere hundre personer var til stede under den offisielle åpningen.   
Byggetrinn to er under planlegging, men foreløpig klarer brukerne seg med tre brakker som står ved 
skytebanen. I tillegg er det kommet opp et mobilt toalett.  
 
 
Arrangementer 
Sandnes IL har også i 2018 hatt flere store og små arrangementer. Vi ser av gruppenes årsmeldinger at 
aktivitetsnivået er høyt.  
 
Orienteringsgruppa arrangerte NM i sprint orientering i sammen med Stavanger OK. arrangerte i samarbeid. 
Det ble en kjempesuksess, med bare lovord å høre fra deltakere og Norges Orienteringsforbund. 
Friidrettsgruppa arrangerte for fjerde gang offisielt NM i Mangekamp innendørs i Sandneshallen i februar.  
 
Idrettskoler 
Sandnes Idrettslag arrangerte to friidrettsskoler i 2018 med 110 deltakere i august og 46 deltakere i høstferien i 
oktober. Langrennsgruppa arrangerte også rulleskikurs i august.  
 
SI-veteranene  

Sigurd Holm Sirevåg etablerte denne gruppa i mai 1996.Gruppa møtes to ganger i uken og går en totimers tur fra SI-

hytta, I 2018 hadde gruppa 95 turer og totalt deltok det 2.240 personer, altså et snitt på 25 deltakere hver gang. 

Imponerende! 

 
Politiattester  

Hvert idrettslag er pålagt å ha en politiattestansvarlig. Geir Eikeskog, daglig leder i friidrettsgruppa, har denne 
oppgaven for laget.  Oppdatert informasjon om ordningen ligger på våre hjemmesider. 



 
 
Medlemsoversikt 
Tusen takk til Geir Eikeskog, daglig leder i friidrettsgruppa, som er ansvarlig for medlemsregisteret. Han tok 
over etter Christine Eikeberg. 

Antall medlemmer i Sandnes Idrettslag per 31. 12.2018 er 1.406.  Det er opp fra 1.302 medlemmer per 
31.12.2017.  
 
Her er medlemmer fordelt per gruppe: 
 

Gruppe Medlemmer % andel 

Friidrett 684 48,65 % 

Langrenn 161 11,45 % 

Alpint 138 9,82 % 

O-gruppa 228 16,22 % 

Støttemedlemmer 140 9,96 % 

Ikke kategorisert 55 3,91 % 

Totalt 1406 100,00 % 
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Kvinner 3 175 107 54 244 583 Menn 5 201 117 71 423 817 1406 

 
608 av medlemmene våre er under 19. 
Friidrettsgruppa har flest medlemmer med 684, opp fra 520 medlemmer i 2017. 
 
Medlemskontingenter: 
 
Kr. 250,- passive 
Kr. 500,- aktive  
Kr. 1.000,- familier  
 
SI har valgt å ha en lav medlemskontingent slik at det skal være en lav terskel for å bli aktivt i laget. Gruppene 
har i tillegg treningsavgift slik at man da kan justere betalingen etter medlemmenes aktivitetsnivå..  



 
  
Økonomi 
Sandnes IL har en meget god økonomi.   
 
Årsresultatet ble et underskudd på kr 585.384 mot et overskudd på kr 271.121 i 2017,-. 
 
Totalt for laget for 2018 (har tatt med tall også for 2017):  
 

 2018 2017 

Driftsinntekter 4.346.547 5.210.353 

Driftskostnader 4.766.233 4.986.236 

Driftsresultat   - 585.384   224.116 

Resultat etter finansposter   - 585.082   271.121 

Sum egenkapital       4.990.660      5.232.770 

 
Flg årsresultater er i avdelingene i 2018: 
 

Hovedstyret: kr  – 119.205 

Orientering: kr         -158 

Friidrett:   kr  - 514.978 

Langrenn: kr     55.025 

Alpint: kr      8.645 

SI Hytta: kr   - 14.412 

 
 

    

Gruppene har i flere år hatt en balansert økonomi og god økonomistyring, og egenkapitalen er solid med 4.9 
millioner i bankinnskudd. Dette gir oss fortsatt stor økonomisk handlefrihet og anledning til å satse målrettet på 
barn og unge i årene fremover. Omsetningen i 2018 er lavere enn i 2017, men det skyldes at Sandnes IL 
arrangerte NM i friidrett i 2017. Laget går med et underskudd på kr 585.384, men det er helt udramatisk. Noe av 
det negative resultatet kan forklares med at friidrettsgruppa utgiftsførte noen kostnader for 2019 i 2018. I tillegg 
hadde friidrettsgruppa meget høye stevnekostnader fordi flere mesterskap var lagt steder hvor det er dyrt å 
komme seg til.  
Idrettslaget har ikke som mål å ha store overskudd, men heller å gå i balanse over tid (fireårsperiode). 

 
Sandnes Idrettslag har to lagshytter; SI-hytta i Melshei og SI-hytta i Ålsheia.  
SI-hytta i Melshei står oppført i balansen med en verdi på kr 10.000,-, mens SI-hytta i Ålsheia står oppført med 
en verdi på kr 50.000,-. Disse hyttene har nok en markedsverdi på flere millioner totalt for laget. 
 
For mer detaljer på konsern- og gruppenivå, se regnskapsrapporten bakerst i årsrapporten.  
 
     
                                                                



Sluttord 
Sandnes Idrettslag tilbyr barn og unge i Sandnes og regionen et variert og flott idrettstilbud. Det legges ned flere 
tusen dugnadstimer i alle våre undergrupper i løpet av et år. All den frivillige innsatsen som nedlegges, er en stor 
samfunnsressurs.  
Vi vil takke alle som støtter opp om laget og dets aktiviteter.  
 
Vi takker for det meget gode forholdet til Sandnes kommune, de forskjellige gruppenes sponsorer og lokale 
medier. 
Takk også til våre revisorer, Ove & Kristian, som i flere år har gjort en viktig jobb for Sandnes IL. 
 
Ellers oppfordrer vi som vanlig gruppene til å synliggjøre det høye aktivitetsnivået i laget ved å fortsette å sende 
inn artikler og notiser til lokalpressen. Det står naturligvis mye om friidrettsutøverne våre. Vi har likevel et 
potensial for å få mer på trykk om Sandnes IL i avisene.  
 
Vi ønsker lagets medlemmer lykke til med alle aktiviteter i 2019. Spesielt EM i friidrett for landslag på Sandnes 
stadion i 9. – 11. august blir stort. Det er tidenes desidert største internasjonale idrettsarrangement i Sandnes. Vi 
ønsker også de nye tillitsvalgte velkommen og takker de som går ut av styrene, for innsatsen de har gjort for 
laget. 
 
For Hovedstyret i Sandnes IL 
 

 
Kenny Rettore, leder 
 
 
 


