Årsmelding fotballgruppa Skjelstadmark il 2018
1 Aktive.
I 2018 så har vi hatt 70 aktive spillere fordelt på alderstrinnene 2001 – 2011
som har deltatt på treninger og kamper for klubben. 10 voksne har vært aktiv
med treninger og kamper for de aktuelle lagene.

Trenere og lagledere
J 17

Trener Christian Opgård og Odd Helge Aune
Lagleder Linda Lilleklev

J 13 (Skj.mark/Hegra)

Trener Christian Opgård og Kari Kolsum Hofstad

G 2008/09

Trener Oscar Engberg
Lagleder Anne Grete Opgård

J 2008/09

Trener Morten Johnsen og Kenneth Børseth

2010

Trener Arild Moen

2011

Trener Joachim Engan

Styret består av følgende
Leder

Anne Grete Opgård

Nestleder

Kenneth Børseth

Kasserer

Sigurd Bakheim

Sekretær

Morten Johnsen

Styremedlem

Ina Opheim

2 Aktiviteter.
Sportslig
Det har blitt gjennomført ukentlige treninger gjennom 2018 sesongen for alle
årstrinn. Treningene har foregått på Vårtun stadion, Hegra Sparebank arena,
Hegra Undomskole og Hegra Hallen.

Hovedaktiviteten har vært spill i Dalførecup for spillere opp til 2008.

• 2010 og 2011 har spilt dalførecup
• 2008/2009 har spilt dalførecup
• 2008 har vært ansvarlig for oppsett av dalførecupene for sitt årskull.
J 2008 hadde også ansvar for den siste dalførecupen, med avslutning på Vårtun.
J/G 2008 hatt siste år med dalførecup. 2 treninger i uka i 2018 sesongen.
J/G 2008 – 1 kveld i uka med trening i Hegra Hallen utenfor sesong.

• Jenter 13 (samarbeid med Hegra)
Jenter 13 har spilt seriespill, 9`er fotball. Har trent to ganger i uka samt seriespill.
Stor utvikling av spillerne i løpet av sesongen.
Jenter 13 deltok i Storsjøcupen i Østersund 2018. Spill med både seier og tap.
Innholdsrik uke for spillere og foreldre.

• Jenter 17
Jenter 17 har spilt 11`er fotball i 2018 serien.
J 17 har trent to ganger pr.uke i Meråkerhallen fra januar til mars. I sesong har
de trent 2 ganger i uka samt seriespill.
Fikk også sin TV debut under Norway Cup. Artig uke med mye god motstand.
Veldig sosial uke for jentene.

Flere av lagene har deltatt på cuper.
F.eks. Sjampions league, Bergstadcup, Norway cup og Storsjøcup.

3 andre aktiviteter

• Det er avholdt 3 styremøter i 2018 og 1 møte med trenere / lagledere
iløpet av sesongen
• Fotballgruppa har erfarne trenere og lagledere slik at all drift skjer i regi
av egne lag.
• Morten Johnsen og Kari Kolsum Hostad har deltatt på trenerkurs
• Sunniva Opgård har deltatt på krets dommerkurs.

•

Avslutning i Meråkerhallen. Spilte fotball og avsluttet med pizza og
premieutdeling. Hver trener fortalte litt om sesongen.
• 4 dugnader med maling av tribuner og innbytterbenker
• Dugnad med salg av Stjørdalsspillet
• Skjelstadmark IL har fått satt sammen et damelag fra 2019.
4. Økonomi
Viser til regnskapet
5. Investeringer og tanker rundt sesongen 2019
* Hovedlaget ordner med en anleggskomite som har ansvar for bane, bygninger
og området rundt stadion.

