Årsmelding fotballgruppa Skjelstadmark IL, 2017
1. Aktive
I 2017 har vi hatt 52 spillere fordelt på alderstrinnene 2001 – 2010 som har deltatt på
treninger og kamper for klubben. 7 voksne har lagt ned en innsats som enten trenere eller
lagledere!
Lagledere og trenere har vært:
J15
Trenere: Christian Opgård, Odd Helge Aune
Lagleder: Linda Lilleklev
J12 (Hegra/Skj,mark)
Trener: Christian Opgård (fra Skjelstadmarka)
2008/09
Trenere: Oscar Engberg (gutter), Kenneth Børseth, Morten
Johnsen (jenter)
Lagleder: Anne Grethe Opgård
2010
Trenere: Kurt Tverås, Anne Grethe Nordboe
Lagleder: Arild Gressethvold

Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Anne Grethe Opgård
Nestleder:
Kenneth Børseth
Kasserer:
Randi Bjørgen
Sekretær:
Morten Johnsen
Styremedlem: Jon Helge Gresseth
Styremedlem: Lars Ulstadvold

2. Aktiviteter
Sportslig:
 Det har blitt gjennomført ukentlige treninger gjennom hele sesongen for de ulike
aldersgruppene. Treningene har foregått på Vårtun stadion, Hegra Sparebank
Arena, i Hegrahallen og i Meråkerhallen.
 Vi har fortsatt avtale med Hegra IL om bruk av Hegra Sparebank arena, noe vi har
benyttet oss av.
 Hovedaktiviteten har også i år vært spill i Dalførecupen for spillere født -2008/09
(5`er) og 2010 (3`er).
 2008/09 har vært ansvarlig for kampoppsett for dalførecupene for 2008 i år, og
hadde også ansvaret for siste cupen med premieutdeling. Den ble arrangert på
Vårtun stadion.
 J12 (samarbeidslaget med Hegra) har spilt 7`er, J15 har spilt 9`er denne sesongen.
 På vårsesesongen ble alle kamper spilt på Hegra Sparebank Arena, mens på høsten
spilte J15 alle kamper på Vårtun. J12 spilte halvparten av kampene på Vårtun og
Hegra.
 Flere av lagene har deltatt på ulike cuper utenom dalførecup/seriespill:
o 2008/09: Sjampions Lig i Stjørdalshallen.
o J12: Bergstadcup på Røros og Sjampions Lig i Stjørdalshallen.
o J15: Vanvikan indoor i mars og Storsjøcupen i Østersund i starten av juli,
noe som ble et vellykket opphold. Storsjøcupen ble en fin opplevelse for
våre jenter. Jentene kom til B-sluttspill, og slo ut Østersund i den første

kampen. Det ble hardere motstand i kvartfinalen tre timer senere og
Sparbu/Inderøy ble for sterke. Mange foreldre var tilstede den uka og
støttet opp om laget.

Andre aktiviteter:









Det er avholdt 3 styremøter og 1 møte med lagledere/trenere i løpet av året.
Det ble også avholdt et oppstartsmøte for 2010 før sesongen.
Skjelstadmark var vertskap for sonemøte for alle klubbene i Stjørdal, Meråker,
Selbu, Tydal og Hommelvik 29.11. Leder i klubben informerte kort om SIL, mens
kretsen holdt resten av møtet.
Fotballgruppa har erfarne lagledere og trenere slik at mye av driften skjer i regi av
hvert lag.
Banen ble kjempeflott etter stor dugnadsinnsats. Her har mange dyktige folk stilt
opp! Motstanderlag ga mye skryt på høstsesongen!
I år har vi fått satt opp en topp tribune med tidtakerbu, i samarbeid med skigruppa.
Også her er det lagt ned stor dugnadsinnsats.
Sesongavslutningen ble på Vårtun i år også, hvor vi inviterte spillere og foreldre
på pizza og brus. Spillere og trenere/lagledere fikk heder og ære, i tillegg til en lue
med lagets logo.
Trenere som har sagt ja til videre engasjement har i år fått en god og varm
trenerjakke.

3. Økonomi – viser til regnskapet.
 Hovedlaget skylder fotball kr 46 488,86
 Dette skyldes ikke overførte midler fra idrettsbingo, samt utlegg for hovedlaget
(skjema vedlagt).
 Det er satt opp et budsjettforslag for 2018 som er forelagt leder i hovedlaget

4. Investeringer og tanker for sesongen 2018
 Det blir nok nødvendig å kjøpe inn vant, da det er bestemt at de minste klassene
skal spille med det (3`er). Dette er det tatt hensyn til i budsjettet.
 Det er lenge siden det har blitt organisert felles innkjøp av klubbgensere. Dette er
planlagt i 2018.

Styret i fotballgruppa.
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