
 

 

Classification: Open 

Årsmelding fotball  

 

Styret: 

Jonas Myhr, Marit Husby, Sonny Flokkmann, Trine Reinås og Magne K Christiansen 
 
Fotballåret 2021 ble nok en gang preget av covid og restriksjoner. Til tross for dette har aktiviteten 
vært god og vi har hatt lag i de fleste årsklasser.  
De yngste har deltatt på knøtteturneringer i distriktet og fått kjent på det å spille mot jevnaldrende 
og opplevd de gledene dette har gitt. Knøtteturneringen i Åsen ble en stor suksess da det var lite 
restriksjoner og stor påmelding. Dette ble en knallbra dag for store og små. 
Alle lag fra 9 år og oppover har fått spilt seriekamper ila året, først i egen kommune før det ble åpnet 
mer og mer opp og vi fikk lov til å reise litt lengre.  
Totalt har vi hatt 13 lag fra knøtt og opp til senior med ca 160 spillere. 
 
Vi ser at det blant de yngre lagene er meget god deltakelse, mens når vi kommer opp til 
ungdomsfotball blir det mer utfordrende å stille lag. Frafallet i trøndersk fotball er stort og her må vi 
gjøre grep for at våre eldste spillere blir med lengre. Dette er noe vi i styret jobber med og vi håper at 
de grep vi tar gjør at flere får glede av å spille fotball lengst mulig. 
 
Anleggene vi har brukt i år er Aasen sparebank arena og Stallmyra. Nytt av året er at vi har satt bort 
vedlikeholdet av banene til Arentz og Munkeby. Dette for å skape en kontinuitet på arbeidet som er 
viktig for å beholde banene best mulig lengst mulig. Dette har stort sett vært bra, men vi har noen 
utfordringer som vi må løse for at det blir helt perfekt. Kunstgressbanen har vært børstet 1 gang pr 
uke og har framstått mye bedre enn på lenge. Dette er en prioritering fra vår del for å være med å 
minske sjansene for skader og slitasje på de som bruker banen. 
 
Økonomien i avdelinga er fortsatt god selv om inntektene de to siste årene har vært mindre enn 
normalt. En stor ekstrapost i 2021 ble det på kunstgressbanen da vi ble pålagt nye retningslinjer for å 
minske risikoen for granulatutslipp på banen. Det er fortsatt ikke kommet opp utstyrsbod, men her 
jobber vi med en litt større løsning som vi mener er en forbedring av prosjektet. 
 
Årets happening var nok når vi fikk besøk av RBK som delte ut drakter til oss og gjennomførte ei 
treningsøkt for oss på banen. Her var det stjerner i øynene til både store og små som fikk besøk av 
fremtidige (og gamle) RBKstjerner. 
 
Til slutt er det bare en ting å si til alle som er med og bidrar for idretten i bygda, dette er sponsorer, 
foreldre, trenere, lagkontakter, baneansvarlig og mange mange flere, uten dere hadde dette ikke 
vært mulig 
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