Årsmelding 2017 Folldal IF - fotballgruppa
Styrets sammensetning i 2017
Leder:
Børge Røhjell
Kasserer:
Stian Tørhaug
Styremedlem: Anita Bjørkeng
Styremedlem: Anne-Hilde Stedal
Møter
Det har vært tre styremøter og ett møte med trenere/oppmenn i løpet av 2017. I tillegg har
Børge deltatt på to sonemøter i regi av kretsen.
Økonomi
Fotballgruppa har grei økonomi. Det har ikke blitt gjort noen store investeringer på
utstyrsfronten. Salg av tennbrikker, treningsavgift og salg av kaffe og kake i forbindelse med
hjemmekampene er de største inntektskildene våre. Treningsavgifta var uendret fra året før
(1000kr.). Fotballgruppa disponerer to fond etter Geir Martin Grimsbu og Frank Roar Phillips.
Sportslig aktivitet
I 2017 hadde vi to lag med i seriespill, G12 og J12. Eldre spillere som ikke ville spille for
annen klubb har hatt treningstilbud gjennom hele sesongen. I tillegg var det tilbud om fotball
for de aller minste (6 – 10årigene) med en trening i uka vår og høst.
Følgende var trenere/oppmenn:
Micro/mini: Totalt var 44 barn innom treningene. Oppmøtet på høsten var litt dårligere enn
på våren. Oppmann: Anne-Hilde Stedal. Trenere denne sesongen var:
Anne-Hilde Stedal, Reidar Odden, Stian Tørhaug, Bjørnar Brendryen og jan
Ove Randen
G12:
15 spillere på laget. Jevnt over bra innsats og oppmøte, men noe dårligere
utover sesongen. Bra nivå på spillergruppa med mange jevne kamper.
Oppmann: Børge Røhjell. Trenere: Stian Tørhaug, Tommy Kristoffersen og
Cato Streitlien
J 12:
12 spillere på laget. Laget har hatt god utvikling og fått gode resultater
gjennom hele sesongen. Oppmann: Solvår Brustad Lilleeng. Trenere: Øyvind
Øien og Jorun Elise Klokkerhaug
I forbindelse med Folldalsdager siste helga i juli arrangerte fotballgruppa Tine-fotballskole for
32 barn i alderen 8 – 12 år.
De yngste spillerne deltok på Midtsommerturnering på Alvdal med fem lag i juni og på Oscup med fire lag i august.
På Maxi-turneringen på Hamar i slutten av august stilte vi med G10, G11 og J12-lag.
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Annen aktivitet
Før sesongstart ble det arrangert foreldremøte for de aldersbestemte lagene. Det deltok åtte
foreldre på møtet. I forbindelse med Folldalsdager hadde fotballgruppa ansvar for
Grendecupen, det ble en vellykket dag med ni påmeldte lag. I finalen slo Dalholen Krokhaug.
Konrad Streitlien og Christian Lillekroken fullførte andre trinn i dommerutdanningen i
november og er nå godkjente rekruttdommere. Som avslutning på sesongen dro de
aldersbestemt lagene til Oppdal der det ble bading og pizza. I løpet av høsten 2017 har Cato
Streitlien og Preben Solly tatt initiativ til å starte opp seniorlag for herrer i Folldal igjen. Det
er over ti år siden Folldal hadde lag med sist og det blir spennende å følge laget i 6. divisjon
til våren.
Folldal, 28. januar 2018
Børge Røhjell, leder fotballgruppa

