
Årsmelding fotball 2022
Medlemmer i fotballgruppen: Ria Rømo, Marianne Hoås Moxness, Anne Martha Bjørnes

Årets treningssesong varte fra 1.1. til ca. 15.10.. 6 åringene startet i mai. Alle barn fikk et

tilbud minst en gang i uken i tillegg til kamper. Vi hadde ca. 80% av barna i skolekretsen i

fotballaktivitet.

Barn fra 6 til 9 år spiller på barnefotballkvelder på onsdager i vår og høstsesongen, der antall

kvelder avhenger av alder. De fleste klubbene mellom Mosvik og Malm deltar med sine lag.

Vi deler antall arrangement med Kvam, der barnas foreldre og andre medlemmer bidrar med

dugnadsinnsats.

Vi har hatt J6, J7, J8, J9, J11 og J14 som lag denne sesongen. J14 har hatt spillere fra Stod og

kunne da spille 11er fotball.

To jente- og to guttelag har vært på Ørlandscup i august. Dette ga mersmak til tross for tøffe

kamper.

Spillerne har utover høsten hatt et tilbud om ekstra treninger med spesifikke treningsfokus

og kamp på tvers av aldersklasser. Trenere har hatt tilbud om oppfølging og veiledning fra

Farhad Alizadeh og Kristian Meldal. Begge fotballgruppene har organisert to felles møter

med trenere og lagledere. Det er gjennomført spillersamtaler i flere lag for å kartlegge

grunnlag for sesongen 2023 og kunne få tilbakemelding på tilbudet. Fotballgruppene har

hatt jevnlige fellesmøter og kommuniserer i tillegg via messenger. Det har blitt lagd ned mye

arbeid i å planlegge gode lagsammensetninger og finne trenere og lagledere.

Vi har flere klubbdommere som har bistått oss både i seriespill og på barnefotballkveldene.

Medlemmer i fotballgruppene har deltatt på møter i barnefotball og møter i

Steinkjeralliansen, samt div. klubbforum med informasjon fra kretsen, som har foregått

digitalt. Det er gjennomført flere møter med Stod IL og to møter med Egge, Stod og Beitstad

IL.

Vi har hatt store problemer med gressbanen i år og alle kamper som ikke kunne spilles på

kunstgress (7er), ble flyttet til Kvam.

Generelt er det mye fotballaktivitet, men størrelse på årskull og varierende deltagelse

utfordrer oss og krever mye planlegging og samarbeid. Samarbeid med Stod på flere lag

tvinger seg fram for å kunne gi et godt tilbud og danne robuste lag. Vi kommer til å

samarbeide om J14, J12, G10 og G12 i 2023, og vurderer å bli samarbeidsklubber.

For styret i fotball

Ria Rømo




