
 

 

REFERAT 

STYRET/SPORTSLIG UTVALG KLÆBU FOTBALL 

 

Mandag 20.06.22 

Kl. 18-20 

Sted: Utenfor kiosken Sørborgen 

 

Til stede: Jonas Forså, Olav Torp, Stian Brøttemsmo, Glenn Atle Strømsvik, Michael 

Henry Nørstrud, Lise Beate Bye 

Fra Styret: Kristian Meland, Arild Steinar Torp. 

 

AGENDA: 

 

SAK 21/22: Evaluering av vårsesongen 2022 

• Oppstart 2016 kullet 

o Mange gode tilbakemeldinger på oppstarten. Tar med oss dette videre til 

neste år. 

o Kick-off 

▪ skal dette være for hele allidretten eller kun det nye kullet? Ta en 

vurdering på dette til neste år. Kanskje nytt kull bør ha en egen, 

men også ha en felles for resten av allidretten. Vurdere om vi 

skal ha en kick-off for hele fotballavdelingen. 

• Gjennomføring kamper vår 2022 

o Bedre info ang oppmelding til rett divisjon for lagene. 

o Ellers ingen tilbakemeldinger 

• Organisering av treninger/banen vår 2022 

o Vært ok. Noen justeringer til høsten pga utfordringer på guttesiden. 

Samt at sonekvelder flyttes til søndager. 

• Eventuelt 

 

 

SAK 22/22: Evaluering Tine Fotballskole 

• Alt i alt godt gjennomført. Men kan bli bedre til neste år. 

• 112 påmeldte + 5   som dukket opp lørdag.  

• Vurdering på om man bør kutte til 3 timer? Evt lengre lunsjpause.  

• En person må være matansvarlig. Dette gjør gjennomføring med mat mye 

lettere. 

• Obligatorisk dopause for de minste kullene er et must! 

• Større matsal – ble trangt på det lille rommet. Men ønsker fortsatt å ha maten 

inne da dette bidrar til å holde lagene samlet. 

• Flere voksenpersoner på banen til å hjelpe instruktørene med å sette i gang + 

ivareta aktiviteten underveis. 

• Egen dovakt fungerte ok. 



 

 

• Forslag om medalje til neste år. Dette er mere stas enn en diplop. 

• Gjennomgang av øvelser for alle instruktører i forkant på en egen økt i forkant 

av fotballskolen. Detaljert plan! Så at mange instruktører ikke klarte å  tak 

selv. Fungerte bedre på søndag da de fikk en oversikt over hvordan aktiviteten 

kunne se ut. 

• Tautrekking beholdes til neste år. Legge til en aktivitet også på lørdag. 

• Legge ned forbud om klokketelefon. Mye fokus på klokkene og ringing under 

aktivitetene. 

• Legge inn tid på lekeplassen for de minste. Dette fungerte bra når det ble gjort. 

Det viktigste er at ungene er i aktivitet. 

• Forslag om turnering på søndag for alle lagene?  

• Vi må være på plass tidligere for å ha ting på plass når fotballskolen starter. 

• Baner/utstyr/registrering/opprop.  

o Utlevering av bag, ball og diplom deles ut på søndag. 

o Dato for Fotballskolen 2023 – 3-4. juni.   

 

 

SAK 23/22: Høstsesongen 2022 

• Klubb – BDO 

o Det vil bli sendt ut registreringsskjema i august til alle lagene som skal 

melde opp spillere. De melder inn en gruppe som kan være aktuelle med 

en liten kommentar på hvorfor de er aktuelle. Dette for at prosessen skal 

skje gjennom Sportslig Utvalg noe som forhåpentlig vis vil gjøre 

prosessen ryddigere overfor både trenere, foreldre, spillere osv. 

• Sonekvelder flyttes til søndag. Dette er et prøveprosjekt. Viktig å komme med 

tilbakemeldinger på hvordan det fungerer. 

• G10-G13 trener samtidig på onsdager på høsten. Dette for å få et tettere 

samarbeid mellom lagene. 

 

 

SAK 24/22:  Treningsleir Frøya 2023 

• 27. – 29.1.22. eller 20.-22.1.22. 

• Christian har tatt kontakt med Terese på Frøya om hvilken helg som er ledig. 

 Det er reservert 27.-29.1.23 

• Viktig å få ut informasjon tidlig til alle lagene. 

• Dette må følges opp i august.  

 

 

SAK 25/22:  Cup/cuper 2023 

• Skal Klæbu Fotball arrangere cup i 2023 – Nidaros Sparebank cup. Banken vil 

gå inn med 50 000. 

• 6-13 år. 3’er, 5’er 7’er og 9’er? 

• En cup komite må settes ned.  



 

 

• Jonas finner alternative datoer. Når dato er satt, setter vi ned en cupkomite som 

starter prosessen. Søknad om cup må inn til Krets innen 1.11.22. 

 

 

SAK 26/22: Eventuelt 

• Kiosken – penger tilbakeholdt til ting er ferdig. 

• Treningsavgift blir fakturert nå – frist settes til august. 

• Rubic – noen tilbakemeldinger på at ting ikke fungerer. Dette er stort sett 

brukerfeil. 

 

 

 

Takk for møtet!! 


