Årsmelding 2015 Folldal IF - fotballgruppa
Starten på året og sesongen var nok en gang utfordrende, både organisatorisk og økonomisk.
Anita hadde på egen hånd gjort jobben med påmelding til kretsen og i begynnelsen av april
kom Børge og Hilde inn i styret og kunne ta fatt på de arbeidsoppgavene som ventet. Det ble
utarbeidet ei klubbhåndbok som skulle være til hjelp for alle ledd i fotballgruppa, denne ble
godt mottatt og vil komme i ny og revidert utgave til årets sesong.
Styrets sammensetning i 2015
Leder: Børge Røhjell
Sekretær: Anita Tellebon
Kasserer: Hilde Østby Brendryen
Møter
Det har vært 3 styremøter og 2 møter med trenere/oppmenn i løpet av 2015. I tillegg har det
vært et samarbeidsmøte med fotballgruppa i Alvdal. Børge deltok på kretsmøte i slutten av
november i forbindelse med oppsummering av 2015 og planlegging av 2016.
Økonomi
Sportslig aktivitet
I 2015 hadde vi 3 lag med i seriespill, G12, J14 og G14. I tillegg var det tilbud om fotball for
de aller minste - "microene" 1.-4 klasse - inklusiv "førskolekullet" med en trening i uka vår og
høst.
Følgende var trenere/oppmenn:
Microene:
Oppmann: Stian Tørhaug. Trenere: Stian Tørhaug, Anita Bjørkeng, Per Morten
Brennodden og Stian Berget
G12:
Oppmann: Bente Kristoffersen. Trenere: Reidar Odden, Tommy Kristoffersen
og Børge Røhjell
J 14:
Oppmann: Siri Lutnæs Enget. Trener: Øivind Øien
G14:
Oppmann: Jan Kåre Lillekroken. Trener: Oddvar Bakke.
De yngste spillerne deltok på Midtsommerturnering på Alvdal i juni og på Os-cup i august.
G12, J14 og G14 deltok på Grueturneringa i slutten av august.
Dommere
Anita hadde ansvar for dommere til hjemmekampene. Å skaffe dommere gikk relativt greit,
Preben Solly dømte mange kamper og gjorde en god figur. I november ble det arrangert
dommerkurs på Os av Sør-Trøndelag fotballkrets. Kurset gikk over tre kvelder og gav
deltagerne kompetanse som rekruteringsdommer. Preben Solly og Jan Kåre Lillekroken
deltok på kurset.
Sesongavslutning
Etter endt sesong inviterte fotballgruppa alle spillerne med til Molde for å se Molde –
Rosenborg. Vi hadde leid inn buss for anledningen som ble fylt opp med spillere,
støtteapparat og foreldre. Dette ble en minneverdig seanse for både store og små!

Folldal, 26. januar 2016
Børge Røhjell, leder fotballgruppa

