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Herkules IF, Årsmelding 2018. 

1. EINAR HAMSDOKKA 
 

Styremedlem og vaktmester Einar Hamsdokka døde etter lang tids sykdom, 14 
februar i år. Einar hadde mange år som leder av Oldermannslauget og som 
vaktmester på klubbhuset. Han ble 77 år gammel. Vi takker han for innsatsen. 

2. MØTER 
Det er avholdt 11 styremøter(9 møter etter at nytt styre ble valgt) og 1 årsmøte i 
Hovedstyret i 2018. I tillegg har det vært uformelle møter med gruppene og 
deltagelse på gruppenes årsmøter. Det er avholdt samling med låsevakter. Det er 
avholdt 3 møter i samarbeidsutvalg. Rehabiliteringsgruppa har jobbet aktivt for å 
følge planen for huset. 

3. FREMTIDEN 
Det er viktig å planlegge anlegget for fremtiden og vi prøver hele tiden å se på mulige 
tiltak for å heve nivået på klubbhus og anlegg.  

I prinsippet har gruppene selv ansvar for utvikling og vedlikehold av sine arealer for å 
drive sin aktivitet. 

4. ANLEGGET og PLANER 2020 
Det er satt i gang forberedelser til rehabilitering av klubbhus i anledning klubbens 
100-års jubileum i 2020. Rehabilitering omfatter arbeider både i underetasje og 
hovedetasje. Samlet er arbeidene beregnet til kr. 7,7mill. inkl. mva. Rehabiliteringen 
må godkjennes av årsmøte. Søknad om spillemidler er sendt og godkjent av 
kommune/fylke.  
 
Mottatt lånegaranti fra Sparebanken Sør er på 4,8mill. 
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5. BYGNINGER 
Det er blitt utført en del mindre arbeider på klubbhuset men mye er utsatt i påvente 
av rehabilitering. 

6. UTLEIE 
Det har vært brukbar utleie på klubbhus i helgene. ”Kom og Dans” leier klubbhus på 
tirsdager, fast vår og høst. I tillegg kommer ”De danseglade” på onsdager. Aktivitet 
med trim for eldre på mandag formiddag. Totalt er det utleid for kr. 300.000,-. 

7. BINGO 
Sportsalliansen hadde i 2015 et overskudd på ca. kr. 24.000,- på bingoen. Dette ble 
utbetalt til gruppene i Herkules.  

8. SPORTSLIG AKTIVITET 
Det har vært generelt økt aktivitet i gruppene i Herkules i 2018.  

Håndball har i år spilt i 2.divisjon og kjempet lenge om opprykk. Har ca. 270 
medlemmer. 

Forballgruppa driver godt med solid overskudd. De blir med på oppgradering av 
klubbhus. Sliter imidlertid med aktive på A-lagsnivå. Ca. 450 medlemmer. 

Friidrett driver som vanlig, har fått leder! 

Turn er nå etablert på Stevneplassen, Skienshallen og på Kjørbekkhøgda og har stor 
aktivitet. Venteliste. Ca. 240 medlemmer. 

Skøyter har også større aktivitet enn tidligere og har hatt suksess med skøyteskole 
med 50 deltakere. Leder Roar er hoveddommer ISU. 

Skigruppa er den gruppa som er mest avhengig av været og har fått ny leder i Ove 
Kleppa. Aktive er opp til 11 år. Har gjennomført karusellrenn med inntil 140 barn. 

Sykkel har ca. 50 medlemmer og har ny terrengbane(pumptrack). 

Oldermannslauget er ca. 20 aktive medlemmer, sliter imidlertid med rekrutteringen. 

9. ØKONOMI 
Det er i 2018 et overskudd på kr.137.780,-. Likviditeten er på kr.756.000,-. 
Vi viser for øvrig til behandling av regnskapet under sak 3.  
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10. TILSKUDD. 
Hovedforeningen har i 2018 søkt om penger til klubbhus via Gjensidigestiftelsen, 
Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland og Sparebankstiftelsen DnB. Dette har 
foreløpig ikke gitt resultater. 

11. ANNET. 
Når det gjelder de enkelte medlemmers representasjon i styrer og andre tillitsverv, 
viser vi til de enkelte gruppenes beretning. 

 

IF HERKULES ALLIANSEIDRETTSLAG takker alle bidragsytere, 
både enkeltpersoner og andre som nedlegger betydelig frivillig 
innsats for å opprettholde klubb og aktivitet. 

 


