ÅRSMELDING 2011 – FOTBALLGRUPPA
Styrets arbeid
Styrets sammensetning i 2011
Ann Kristin Åsen styremedlem med ansvar for dommere
Juel Phillips
styremedlem
Kjell Borkhus
kasserer
Jurrian Gunter
leder
Rolf Ulsletten
sekretær
Ann Jorid Oddløkken/
Trude Brendryen/
Tone Solly
styremedlem med ansvar for kiosken/valgskomite
Styremøter
Vi har kjørt et kickoffmøte og et evalueringsmøte som var viktige.
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 50 saker.
Andre møter
Styret har hatt et samarbeidsmøte med styret i Alvdal fotball. I 2012 går Alvdal sin egen vei. Er egentlig ikke så
mye samarbeid lenger. Hernan, Jurrian og Emil var på keepertrenerskurs på Tynset som var inspirerende.
Sportslig aktivitet
Gutter og jenter 6 – 10 år:
Antall aktive: 20-25
Trenere og lagledere: Var ingen spesifikk trener i år, foreldre og G14 stilte opp som trener.
Treninger: 1 trening pr. uke – fra ca. mai - september.
Vi deltok med mange på Os-cup i august. Under Folldalsdager arrangerte vi turnering for Folldals-lag. Oppmøte
her var ikke så bra.

Os Cup var moro!! Og uten press.

Gutter 12 år:
Antall aktive: 11
Sammensetning: Dette laget har mange unge spillere (9 åringer)
Trenere og oppmann: Jurrian og Laila
Deltakelse i cup/turnering: Grueturneringen.
Resultat(gevinst/tap) : 40%
Trivsel: Svært bra
Frafall: Ingen.

Vi trives på hjemmebanen! Deilig gress.
Jenter 12 år:
Antall aktive: 12
Sammensetning: Dette laget har mange unge spillere (9 åringer)
Trenere og oppmann: Kai Enget, Emil Inauen og Kai som oppmann
Deltakelse i cup/turnering: Grueturneringen.
Resultat(gevinst/tap): 60%
Trivsel: Bra
Frafall: 3 jenter har sluttet.

J12 vant alle kamper på Grue!

Gutter 14 år:
Antall aktive: 16
Sammensetning: Dette laget har mange spillere i 13-års alderen
Trenere og oppmann: Oddvar Bakke og Åsa bakken Berg
Deltakelse i cup/turnering: Grue
Resultat(gevinst/tap): 35%
Trivsel: Altfor bra 
Frafall: 1 gutt har sluttet

Jenter 14 år:
Antall aktive: 9
Sammensetning: Dette laget har mange spillere i 13-års alderen
Trenere og oppmann: Hernan Maquieira og Kristin Langtjernet (Delvis Petter Ryen)
Deltakelse i cup/turnering: Grue
Resultat(gevinst/tap): 60%
Trivsel: Svært bra 
Frafall: Ingen

Men dette er ikke alt:
-Voksnetrening om våren\sommeren (old og young boys)
-Dame- og herretrening til krokfoten
-G16 trening (samarbeid med Alvdal)
-Sommerferietrening med gjestetrenere
totalt er det omkring 100 mennesker fra Folldal som bruker fotballbanen intensiv, det er jo tøft!
Dommere
Alle kamper ble dømt, Ann Kristin har gjort det kjempebra.
Økonomi
Driftsresultatet 2011 viser et overskudd. kr. 3000,-.
Men dette kan bedre, vi taper altfor mye penger pga utstående faktura. For eksempel deltakelse Grue. Til
sammen nå 8000,- kroner. Vi trenger konkrete tiltak pga dette.
Styret takker alle som har deltatt, for god disiplin, samt velvilligheten til forskjellig dugnad.
Anlegg
Folldal I.F.`s 2 grasbaner var svært bra i 2011. Vi har trent i ballbingen, grusbanen og flerbrukshuset.
Året 2011 var jo Bra! Vi er klare og allerede i gang med 2012.
Folldal, den 28. februar 2012
For styret
Jurrian Gunter, leder

Var ikke bare fotball på Grue!

Planning 2012
-Barnefotball/idrett og Os cup
-J12, G12, J14 (11) og G14(11)
-Mer keepertrening
-Tema respekt
-Planlegging av treninger, bedre kvalitet og resultat på kamper
-Voksnetrening om sommeren (old og young boys)
-Barneidrett tom 9 år
-Dame- og herretrening til krokfoten
- Fotballturnering Folldalsdager? Kanskje noe annet på folldalsdager.
-Sommerferietrening
- Lån av hverandres spillerne (avtaler)
- J12 flere jenter som sluttet, forebygge
- kjøreavtaler, ofte de samme som kjører
- bedre støtte hjemmefra (foreldre)
- Treningstider og samarbeid. (1930)
- Mer folk langs kanten
- Vintertrening
- bedre etablering\utnytte\bruk av kiosken
- disiplin (både foreldre og spillere)
- Fotballskole (gjestetrenere, Kai, Emil)
- Vi ønsker oss bedre fellesregler, til
ledere, trenere, spillere og FORELDRE !
- Kiosken, annen slags tilbud \ opplegg?
- Treningstider, rett etter skole?
- Opplæring til nye trenere
- Utstående faktura, regler og tiltak.
- Bedre markedsføring.
- Dommerrekrutering.

Behov:
-

-

Fotballgruppa har behov for et bedre treningsforhold. Flerbrukshallen er altfor lite, om vinteren og våren kan vi
ofte ikke trene pga manglende treningsforhold. VI hovedlaget og fotballgruppa bør ta tak her. Risikoen er at flere
slutter.
G12 og J12 vil gjerne sparke fotball om vinteren. VI hovedlaget og fotballgruppa bør ta tak her.

Styrets sammensetning i 2012
Ann Kristin Åsen ut.
Juel Phillips
ut.
Kjell Borkhus
kasserer ut. Ledig Stilling
Jurrian Gunter
leder (ett år til)
Rolf Ulsletten
sekretær ut. Ola Kroken inn. (2 år)
Ann Jorid Oddløkken : Kiosken (1 år)
Trude Brendryen : Kiosken (1 år)
Tone Solly
: valgkomite (1 år)
Geir Randen
: Styremedlem (2 år)
Sigrun Osmoen Vangskåsen : Valgkomite (2 år)
Per Olav Eriksen : Valgkomite (2 år)
Ove Røsten : Dommeransvarlig (1 år)

