Årsmelding fotballgruppa Skjelstadmark IL 2020
2020 har vært et meget spesielt år for alle, også for fotball. Vårsesongen kom knapt i gang før
den ble avlyst. På høstsesongen ble det åpnet for trening og kamper t.o.m J19, mens senior fikk
ikke spille noen kamper.
I 2020 har vi hatt 53 spillere født 2005-2013. I tillegg kommer spillerne på damelaget, hvor ca
10-15 stk har deltatt på de treningene som har vært mulig å gjennomføre.
16 voksne har lagt ned en innsats som enten trenere eller lagledere gjennom hele sesongen.
G11 og G12 (spillere født 2008 og 2009) gikk til Hegra før sesongen 2020, da det ble for lite
spillere til å stille lag.
Det ble prøvd å få til et lag med gutter født 2009, 2010 og 2011, men det lyktes ikke, og spillerne
gikk til Hegra.
Lagledere og trenere har vært:
Serie:
Senior kvinner
Trenere: Ivar Arne Steinvik og Stig Eidem
Lagleder: Anne Grethe Raaen Opgård
Laget fikk ikke spilt noen kamper i år pga covid-19.
J15 (Hegra/Skj.mark) Trenere: Christian Opgård, Kari Kolsum
Lagleder: Kari Kolsum
J10 – født 2010

Trener: Arild Moen
Lagleder: Stian Sletvold

Lag som har spilt dalførecup:
2011 - jenter
Trener: Joachim Engan
Lagleder: Leif Aksel Børseth
2012

Trenere: Vegard Lufall og Bente Hegseth

2013 – jenter

Trener: Magnus B. Skjøstad
Lagleder: Torunn Beathe Gederaas

2013 – gutter

Trener: Ole Jørgen Børseth og Bjørn Martin Klokkernes
Lagleder: Tonje Steig

Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Anne Grethe Raaen Opgård
Nestleder:
Rune Hoven Bjerkli
Kasserer:
Bjørn Martin Klokkernes
Sekretær:
Ina Opheim
Styremedlem: Tonje Steig

Sportslig aktivitet:
• Det har vært varierende aktivitet i lagene i år pga covid-19. Trenere har brukt
kreativiteten sin og fått gjennomført treninger på best mulig måte når det har vært
åpnet for det.
• Treningene har foregått på Vårtun stadion, Hegra Sparebank Arena, i gymsalen på
barneskolen, Hegrahallen og i litt Meråkerhallen i starten av året.
• Det har blitt spilt kamper både på Hegra Sparebank Arena og Vårtun stadion
• Vi har fortsatt avtale med Hegra IL om bruk av Hegra Sparebank arena, noe vi har
benyttet oss av.
• Det ble arrangert to dalførecuper på Vårtun stadion:
05.09: 2011-kullet, 06.09: 2013-kullet
• Lånke arrangerte en oppstartscup for 2014-kullet 20.09, der både jenter og gutter
deltok.
• Alle store cuper og turneringer ble dessverre avlyst i år, til stor fortvilelse fra
spillerne.
•

Fra lagene:
2013 (9 jenter og 9 gutter): Deltatt på 3 dalførecuper. Alle på trinnet er med, og de er
en ivrig gjeng med mye spillerglede. Da sesongen omsider kom i gang har de hatt ei
trening pr uke. Gutter og jenter har trent noe sammen, men mest har de trent adskilt.
Arrangerte DFC på Vårtun 06.09, med ekstra smittevern og fint vær fikk vi en flott
dag med mye god fotball på stadion vår. Vi trente fram til høstferien. Den planlagte
sesongavslutningen for laget måtte avlyses pga økt smittefare.
2012 (8 jenter og 5 gutter): Har hatt et guttelag og et jentelag som har trent sammen.
Laget har deltatt på 5 dalførecuper, guttene har lånt en del spillere fra 2013 på cupene.
2011 (10 jenter): Deltatt på 5 dalførecuper. Har trent sammen med J10. Arrangerte
DFC 05.09 med ca 20 gjestende lag. Sesongen har vært preget av mange restriksjoner,
liten heiagjeng på sidelinja men aller mest stor spilleglede blant jentene.
Flere av jentene har fått prøvd seg i seriespill sammen med J10.
2010 (6 jenter): Har spilt serie i J10, 7’er. Det gikk fint med hjelp fra J09 (født 2011).
Super innsats fra jentene på alle kamper, og det så ut til at seriespill var topp! Har
trent sammen med 2011.
J15: Laget er et samarbeidslaget med Hegra, og har bestått av 6 spillere fra
Skjelstadmark og 2 spillere fra Hegra. De har spilt 11`er i serie, noe som betyr at de
har hatt god hjelp fra Hegra J14 som de også har trent sammen med hele året.
Laget har trent 3 ganger i uka fra det åpnet opp for trening, og det er ei ivrig
treningsgruppe!
I august, før seriestart, spilte jentene to kamper i OBOS-cup.
I serien ble det andreplass i gruppa, med kun ett tap og en uavgjort.

Senior kvinner: Laget var påmeldt i 7’er serie, men sesongen ble avlyst pga covid-19.
Det ble gjennomført noen treninger i periodene det var åpnet for kontakttrening, men
det ble en laber og trist sesong for damelaget.
Andre aktiviteter:
• Det har vært mye fokus på restriksjoner ifht covid-19 dette året. Som med alt annet i
samfunnet ble regler endret raskt, og alle prøvde så godt som mulig å henge på. Alle
trenere og lagledere som skulle være sammen med barna på trening og kamp måtte
gjennomføre «fotballens koronakurs». I tillegg måtte alle over 13 år gjennomføre
kurset.
• Det er avholdt 3 styremøter med fysisk oppmøte, flere har blitt avlyst pga
nedstenging. Mye kommunikasjon i styret har foregått via facebook og messenger.
• Det var planlagt møte med trenere før og etter sesong, men pga covid-19 ble ikke
disse gjennomført. Trenere/lagledere og styret har en fb-gruppe som brukes til
kommunikasjon med styret.
• I februar ble det avholdt et oppstartsmøte for 2013-kullet.
• Leder har deltatt på jevnlige møter gjennom året med kretsen (klubbforum og
barnefotballforum). Noen har hatt fysisk oppmøte, andre har foregått på teams.
• Gressbanen på Vårtun: Ina Opheim er baneansvarlig. Banen blir klippet av
robotklipper, i tillegg til at Henrik Opgård og Anton Raaen har klippet den med
traktorklipper før kamper. Ina har hatt ansvaret for å merke banen før kamper,
sammen med trenere for laget som skal spille. Ballfangernettet som ble kjøpt for et par
siden har kommet opp, det står på kortenden av banen mot parkeringen.
• Fotball deltok i sommer på felles dugnad for klubben, hovedstyret kalte inn. Det ble
ryddet ute samt på loftet og i bua, i tillegg til at det ble malt/beiset rekkverk.
• Fotball har stilt med dugnadshjelp når det har vært spørsmål fra lysløypegjengen, da
fotball også får bedre lys på stadion etter utskiftningene av lyktestolpene.
Vi takker de som har stilt opp på dugnad!
• Det ble heller ikke sesongavslutning i år pga covid-19. Det ble kjøpt inn premie til
2013-kullet, mens de vanlige gavene til spillerne ble utelatt i år ettersom vi ikke fikk
til å møtes. Det ble enighet i styret at vi prøver heller med en «Kick-off» til våren om
det blir åpnet for å treffes.
• Ingen spillere har gjennomført klubbdommerkurs i år, men de som har
klubbdommerkurs fikk dømt kamper på dalførecupene vi arrangerte. Vi har en
kretsdommer (Sunniva Raaen Opgård), hun har dømt mange kamper i år, både
gjennom kretsen og kamper hvor SIL skaffer dommer.
• Klubbgenser: Det ble tatt opp felles bestilling av klubbgensere, hvor det var en
egenandel på 400 kr. En klubbgenser med trykk koster 650 kr, så klubben sponset kr
250 kr pr genser. Trenere og lagledere fikk kjøpe genseren til halv pris (200 kr).
• Treningsavgift: Ettersom spillerne fikk et begrenset tilbud i år ble det bestemt halv
treningsavgift, bortsett fra 2013-kullet som fikk utdelt shorts, strømper og leggiser
som det gjøres hvert år til de som starter.
• Grasrottrenerkurs: Klubben oppfordrer hvert år trenere til å melde seg på kurs, men
det var ingen som meldte seg på i 2020
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