
Årsmelding fotballavdelingen 2022 

 

Styret: Marte Tiller, Marit Husby, Jørgen Olsen, Jonas Myhr og Magne Christiansen 

 
Dette året har sesongen forløpt som normalt, uten QRkoder og restriksjoner på hvor og hvordan man 
kan spille fotball. 
Aktiviteten har vært stor og kunstgressbanen har vært flittig brukt. Vi har hatt lag fra knøtt og opp til 
senior. Det som har vært ekstra gledelig er at vi har klart å stille damelag igjen.  
Vi har hatt 15 egne lag og 3 samarbeidslag sammen med Neset. Totalt ca 170 spillere. Det er en liten 
økning fra 2021 og det er meget gledelig i en periode hvor frafallet i Trøndelag er stort.  
Alle lag har hatt muligheten til å reise på cup og vi har hatt lag på flere cuper, både i inn og utland. 
Cup er en viktig del av å skape et godt fellesskap og gode minner. Styret oppfordrer derfor at lagene 
reiser på cup. 
 
Vi ser at trenden med at ungdommene faller fra fortsetter og vi har hatt samarbeid på tre lag med 
Neset FK. Dette var såpass positivt at vi har valgt å signere en 3-årig samarbeidsavtale med dem. 
Dette for å kunne stille lag på hver årsklasse i ungdomsfotballen. Vi håper at en slik forutsigbarhet vil 
føre til at flere spiller fotball lengre. 
 
Våre to baner er fortsatt Stallmyra og Aasen sparebank Arena. Skilttavla på nordsiden av banen er 
tatt ned da denne begynte å bli i dårlig forfatning. Vi flytter skiltene inn på banen og har fått tatt en 
ordentlig gjennomgang av de avtalene vi har i dag.  
Sesongen startet med masse frustrerte mødre som fikk store lass med gummi inn på 
vaskeromsgulvet. Grunnen til dette var at kunstgressbanen ble renset og etterfylt med ca. 30 tonn 
gummi. Dette var nødvendig for å beholde banen i en del år til.  
Når det gjelder nytt klubbhus så har vi fått tegnet og planlagt litt, men har ingen konkrete planer 
enda. I første omgang er vi avhengig av å få dispensasjon for å få lov til å bygge så nært E6. 
 
Økonomien er fortsatt god, men etter ønske fra årsmøtet har vi gjort flere store investeringer som gir 
et negativt årsresultat. Vi har fylt på gummi på kunstgresset, vi har kjøpt inn nye treerbaner med 
vant, vi har kjøpt nye nett på målene og generelt investert i mye nytt utstyr.  
Dette har vi tenkt å fortsette med, men det sier seg selv at vi ikke kan gå med store underskudd hvert 
år.  
 
Avslutningsvis vil vi i fotballavdelingen takke alle som har bidratt gjennom sesongen, det være seg 
sponsorer, lagkontakter, trenere og alle andre som på et eller annet vis bidrar gjennom sesongen. 
Uten deres hjelp er det ikke mulig å få til et så godt tilbud til barna våre.  
 

Tusen takk 


