
 
ÅRSBERETNING 2021 

 

 

Styrets sammensetning: 

 

Leder:   Kristian Meland 

Nestleder: Jonas Røskaft Forså 

Sekretær: Elise Kulen Heimsnes 

Styremedlem: Arild Torp 

Styremedlem: Marit Kirknes 

Styremedlem: Stian Flesvik 

 

Bemerkninger: 

 

1. Det er avholdt 10 styremøter i 2021 

2. Det er avholdt 2 trener/lagledermøter i 2021 

 

 

Sportslig aktivitet i 2021 

 

Klæbu il fotball har stilt med følgende lag i årets kretsserie og miniserie:  

 

JENTER ANTALL 

SPILLERE 

ANTALL 

LAG 

GUTTER ANTALL 

SPILLERE 

ANTALL 

LAG 

J6 8 1 G6 25 4 

J7 15 2 G7 25 4 

J8 15 2 G8 22 4 

J9 18 2 G9 23 4 

J10 15 1 G10 20 2 

J11/12 24 3 G11 13 1 

      

   G13 23 2 

J14 21 2 G14   

J15 7 1 G16 20 1 

   G19 20 2 

   Senior 25 1 



      

      

      

 JENTELAG 14  GUTTELAG 25 

 

• Spillere født 2015 er 1.klassingene året 2021. 

• I tillegg til seriespill via NFF Trøndelag og sonekvelder for aldersgruppen 6-9 

år (allidrett) har lagene stilt i ulike turneringer i og utenfor vår krets. 

• Vinteren 2021 inngikk Klæbu og Nidelv en avtale om samarbeidslag i klassen 

J15.  

• Obos-cup deltok G19, G16, G 06, J14 og G13 

• Flere jenter/gutter født 09/08/07 har deltatt på BDO-treninger. 

• Vi har i året som har gått hatt lag i alle årsklasser, men manglet lag på 

jentesiden i årskullene jenter 15, jenter 17, jenter 19 og kvinner. 

 

 

Kurs og andre aktiviteter 

 

  I 2021 deltok: 

• 10 trenere på grasrottrenerkurs 

• Vi har deltatt på klubbforum gjennom kretsen  

• Vi har deltatt på kretstinget igjennom NFF 

 

Styret ønsker økt fokus på kursing og kompetanseheving for trenere og 

styremedlemmer.  

 

 

 

 

Bane/idrettsanlegg 

 

Sørborgen 7`er kunstgress: 

Har vært brukt til treninger i sesongen 2021.  

 

Sørborgen 11`kunstgress: 

Holder god standard som kunstgressbane. Var trenings- og kamparena for 

samtlige spillegrupper i 2021.  

 

Forholdene på banen i løpet av vinteren har vært ok, I en periode var banen 

hard pga stans i varmeleveransen. Banen er vinteråpen. Har vært utleid til 

Tiller, Melhus og Orkland FA i vinter.  

 

 

 



 

 

 

Arrangementer 

 

Treningssamling som skulle vært arrangert i januar ble avlyst pga corona. 

 

Tine fotballskole ble arrangert i høst med 75 deltagere  

 

Santander 3v3 ble avlyst pga korona. 

  

 

 

Økonomi 

 

Regnskapet for 2021 viser et overskudd. Overskuddet skyldes i all hovedsak en sesong med 

lite aktivitet, de fleste cuper ble avlyste, samt at vårsesongen ble amputert. Overskuddet vil gå 

tilbake til drift og aktivitet for sesongen 2022. I sesongen 2021 har klubben hatt lave 

kostnader knyttet til drift av lagene pga korona. 

Vinteren 2021 var kald, noe som kostnadene til drift av banen ble høyere enn forventet. 

Det er kjøpt 2stk nye 11`er mål etter gavetildeling fra Nidaros Sparebank.  

Det ble også kjøpt inn skjerm og Lydanlegg til banen i samarbeid med Klæbu IL 

I høst ble også Kiosken revet og en ny ble startet bygget, den vil stå klar til sesongstart 2022 

Dugnad:  

Fotballavdelingen har gjennomført sin årlige dugnad ved salg av julekalender 

Alle lag i Klæbu fotball bidrar i tilsynsvaktdugnaden 

Treningsavgiften for 2022 vil bli uendret 

 

 

 


