
Årsmelding fotballgruppa Skjelstadmark IL 2019 
 

 
I 2019 har vi hatt ca. 80 spillere som har deltatt på treninger og kamper for klubben, fordelt på sju 
lag. 14 voksne har lagt ned en innsats som enten trenere eller lagledere gjennom hele sesongen. 

 
Lagledere og trenere har vært:  
Lag som har spilt serie:  
Senior kvinner Trenere: Ivar Arne Steinvik og Stig Eidem 
   Lagleder: Anne Grethe Opgård 
J14 (Hegra/Skj.mark) Trenere: Christian Opgård, Kari Kolsum  

Lagleder: Kari Kolsum 
G11 (2008/2009) Trener: Christian Opgård og Ina Opheim 
   Lagleder Anne Grethe Opgård 
 
Lag som har spilt dalførecup:  
2010/2011 – gutter Trenere: Kurt Tverås/Oscar Engberg 

Lagleder: Anne Grethe Nordboe 
2010 - jenter  Trener: Arild Moen 
   Lagleder: Stian Sletvold 
2011 - jenter  Trener: Joachim Engan 
   Lagleder: Leif Aksel Børseth 
2012   Trener: Vegard Lufall og Bente Hegseth 
 
 
Styret har hatt følgende sammensetning: 

 Leder:  Anne Grethe Opgård 
 Nestleder: Kenneth Børseth 
 Kasserer: Sigurd Bakheim 
 Sekretær: Morten Johnsen 
 Styremedlem: Ina Opheim  
 
 

Sportslig aktivitet:  
• 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 2010 og 2011 
(5`er) og 2012 (3`er).  

• Hegra arrangerte en oppstartscup for 2013-kullet søndag 29.09. Dette kom litt raskt på 
oss, men jentene fikk plass og deltok på cupen.  

• G11 (2008/2009) har spilt 7’er i serie.  
• J14 (samarbeidslaget med Hegra) har spilt 9`er i serie.   
• Senior kvinner har spilt 7’er i serie.  



• Det har blitt spilt kamper både på Hegra Sparebank Arena og Vårtun stadion   
• Det ble arrangert DFC på Vårtun stadion 01.09 (2010) og 15.09 (2011) 
• Flere av lagene har deltatt på ulike cuper utenom dalførecup/seriespill: 

• Gutter 2010/2011 og Jenter 2011: Sjampions Lig i Stjørdalshallen. 
• G11: Bergstadcup på Røros. Dette ble en positiv opplevelse for guttene, 

spesielt sosialt. I tillegg til mange artige fotballkamper gjorde aktiviteter som 
lazer tag og bowling helga helt topp!    

• J14: 
• I januar var laget på Malvikcup 
• 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. Mange foreldre var til stede den uka og støttet opp om laget. 
Torsdag kveld kjøpte laget inn pizza og brus til alle spillere, trenerteam og 
foreldre. Cupen ble en positiv sosial opplevelse for både spillere og 
foreldre! 

 
Andre aktiviteter:  

• Det er avholdt tre styremøter, samtidig har mye kommunikasjon i styret foregått via 
facebook og messenger.  

• Det har vært to møter med lagledere/trenere i løpet av året (ett før sesong, ett etter 
sesong).  

• I mars ble det også avholdt et oppstartsmøte for 2012-kullet  
• Medlemmer av styret eller noen fra trenerteam har deltatt på klubbforum og 

barnefotballforum for Stjørdal sone (arrangert av kretsen vår og høst). 
• Fotballgruppa har erfarne lagledere og trenere slik at mye av driften skjer i regi av 

hvert lag.  
• Sesongavslutningen var i Meråker 17.11, hvor det var lagt opp til fotballek, 

fotballkamp mellom barn og voksne og premieutdeling. Styret hadde kjøpt inn 
fotballhansker til alle spillere, trenere og lagledere. Trenere og lagledere fikk også 
gavekort på blå umbro treningsskjorte med SIL-logo. Det ble ikke servert pizza denne 
gangen. Oppmøtet på avslutningen var laber, og det har kommet tilbakemeldinger på 
at avslutningen var for lenge etter sesongslutt.  

• Flere jenter og gutter født 2005 gjennomførte klubbdommerkurs på Hegra på høsten. 
De fikk prøvd seg som dommere på DFC på Hegra og Skjelstadmark etterpå.  

• Skjelstadmark har også en godkjent kretsdommer (Sunniva Raaen Opgård). Hun blir 
satt opp av laget for å dømme kamper, samtidig som hun får dommeroppdrag fra 
kretsen.  

 
 
 
Styret i fotballgruppa 
05.02.20 
 
 
 


