Årsrapport 2018 for juniorfotballen.
Fotballstyret har bestått av :
Sportslig leder :
Ansvarlig jenter :
Materialforvalter :
Sekretær :
Ansvarlig mot allidretten :
Dommeransvarlig :
Økonomiansvarlig:
Leder :

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

Vi hadde med litt over 250 aktive fotballspillere, herav ca 100 jenter, 26 gutter og 14 jenter
kom opp fra allidretten (2008). I tillegg var det 150 spillere under allidretten (6-9 år). 35 lag
var med i seriene, fra 6 til 19 år. Av disse var det 12 jentelag fra 6 år til 19 år. Mange
foreldre, drøyt 50 stk, var trenere, lagledere og kontaktpersoner og gjorde en bra jobb. Sliter
med å få foreldretrenere på enkelte kull. Har fått inn noen ungdommer til å hjelpe til, samt
at sportslig ansvarlig har hjulpet til der det trengs.
Kullene er flinke til å spre seg litt rundt på cuper, viktig i forhold til vår Kiwi-cup.
Samarbeidet mellom kullene fungerte bra.
J16 ble kretsmester etter å bli beste Buskerudlag i interkrets, J19 ble kretsmester etter å ha
vunnet 1. div. Guttelagene er på det jevne, kun G14 var med i 1. div.
Nytt årskull hadde dommerkurs (04-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 pågikk kontinuerlig, mange fornyet i
2018, før politiet ikke ville fortsette med ordningen lenger.
Junior går med ca 95 tusen i underskudd i 2018, hovedsakelig grunnet "tapte"
sponsorinntekter. Det har vært noe krøll med Kiwi som gjorde at Junior ikke fikk 30 tusen i
sponsorinntekter, samt at de 40 tusen Junior får årlig fra Sparebanken Øst, gikk til
klubbhuset i 2018. Vi har en grei egenkapital på 368.362,-.
Fotballstyret for 2019 :
Leder :
Nestleder/ansvarlig junior:
Sportslig leder :
Utstyrs-/fairplay ansvarlig :
Sekretær og utdanningsansvarlig :
Keeperansvarlig, ansvarlig mot allidretten :
Dommeransvarlig :
Økonomiansvarlig:
Ansvarlig senior herrer :
Ansvarlig damer/jenter :
Dugnadsansvarlig :
Øyvind Gamst
Leder Junioravdelingen

Frode Engedal
Øyvind Gamst
Terje Martinsen Løvdokken
Gry Myrvold
Raymond Berg-Olsen
Robert Storberget Larsen
Geir Inge Hansen
Terje Vold
Pål Fredriksen
Hans Gunnar Frivoll
Kjersti Engedal

