Årsrapport 2016 for juniorfotballen.
Juniorstyret har bestått av :
Materialforvalter :
Frode Engedal
Dommeransvarlig :
Lena Fredriksen Karlsen
Sportslig leder jenter : Pål Fredriksen
Ansvar gutt :
Raymond Berg-Olsen
Kasserer:
Terje Vold
Leder :
Øyvind Gamst
Økonomien er bra. Hadde et overskudd på drøyt 37.000,-.
Vi hadde med litt over 260 aktive fotballspillere, herav nesten 110 jenter, ca 17
gutter og 11 jenter kom opp fra allidretten (2006). 37 lag var med i seriene, de
yngste 6 år, de eldste 19 år. Av disse var det 10 jentelag fra 7 år til 19 år. 6
åringene hadde både jenter og gutter på samme lag i 3’er serie. Mange foreldre,
drøyt 50 stk, var trenere, lagledere og kontaktpersoner og gjorde en bra jobb.
Sliter med å få foreldretrenere på enkelte kull. Vi fikk ikke fulgt opp trenere
godt nok (spesielt på guttesiden) ettersom vi ikke fikk på plass noen trenerkoordinator.
Kullene er flinke til å spre seg litt rundt på cuper, viktig i forhold til vår Kiwicup.
Samarbeide mellom kullene fungerte brukbart. J2003 er et veldig bra lag og ble
kretsmester i J14-serien (et år opp), gratulerer så masse  Ellers var det på det
jevne. Sliter med at mange slutter i ungdomsfotballen og dermed ofte kun 1 lag.
Det betyr at vi har få lag i øverste divisjon.
Nytt årskull hadde dommerkurs (02-årgangen) og var med å dømme 3’er og 5'er
kampene.
Det var igjen veldig mange med på dugnad rundt Kiwi-cup, både foreldre og
spillere. Og dette fungerte nok en gang veldig bra.
Arbeidet med å få inn politiattester fra alle trenere pågår kontinuerlig.
Juniorstyret for 2017 :
Ansvarlig jenter :
Ansvarlig gutt :
Ansvarlig mot allidretten :
Fiksansvarlig :
Kasserer:
Leder :

Øyvind Gamst
Leder Junioravdelingen

Frode Engedal
Raymond Berg-Olsen
Robert Storberget Larsen
Geir Inge Hansen
Terje Vold
Øyvind Gamst

