ÅRSBERETNING 2021
Slemmestad IF Fotball
2020/2021
Leder:

Kristin Auke Kværne
(Konstituert)

Sportslig leder:

Petter Opsahl

Økonomi:

Truls Stokker

Styremedlemmer:

Lene Christensen, Line Høili

Sportslig Utvalg:

Petter Opsahl (leder), Reidar
Bruusgaard, Øyvind Lund,
Simen Røine Johansen, KentRobert Olsen

STYREMØTER
Det ble avholdt 9 styremøter
ØKONOMI
Slemmestad IF Fotball hadde ett overskudd i 2021
på Kr. 306 679,AKTIVITET
Slemmestad IF Fotball, heretter kalt SIF Fotball, har igjennom 2021 fortsatt den gode utviklingen fra 2020. Vårsesongen
var preget av en del restriksjoner, men vi fikk allikevel gjennomført kamper. Trenere har opptrådt profesjonelt og stått
samlet i nok et år med pandemi. Medlemsmassen vår er tilnærmet lik året før, men det har vært en liten vekst. Alt i alt et
godt år sportslig sett.
Det har blitt gjennomført følgende aktiviteter:
 Trenerforum
 Cup for barn. Dette var stor suksess
 Utdanning av Trenerveilleder (Reidar Bruusgaard)
 Kåring av årets trener (Eirik Johnsen)
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Barnefotball:
 Barnefotballen representert i sportslig utvalg.
• Lag på alle alderstrinn.
• Ingen jentelag.
• Oppstart av 2015 kull, høsten 2021.
• Gjennomført cup. Alle lag representert.
• Fotballskole for 1. til 7. klasse. Egen jentegruppe.
• Sesongen gjennomført, vårsesong amputert med kun lokal motstand.
• Høstsesong gjennomført som normalt.
Ungdomsfotball:
 En vinter- og vårsesong som var preget av pandemien. Det positive var at vi lykkes med å opprettholde god
stemning og regelmessige treninger. Lite frafall er et kvalitetsstempel for arbeidet som gjøres på feltet.
 Inndeling av treningsgrupper skjedde i tråd med Sportsplanen.
 Stabil trenermasse, med utdannende trenere, Grasrot 1-4 og UEFA B.
 Trenerforum er satt i system
 Hospiteringsordninger fra foregående år er videreført.
 Vi har under sesongen mistet 3-4 gode spillere til gode klubber. Dette vurderes som akseptabelt. For Slemmestad
er det kanskje vel så viktig at spillere som har vært i andre klubber, kommer tilbake til SIF.
A-lag og Senior:
 A-laget vårt fikk, etter et langt pandemi-opphold, omsider trene normalt, og fikk avviklet en normal høstsesong
med mange kamper.
 David Breiby og Terje Larsen har hatt treneransvaret, og denne høsten var målsettingen å sikre plassen, samt
etablere en plattform som vi kunne bygge videre på.
 Resultatmessig endte A-laget midt på tabellen i 5. div. Variabelt treningsoppmøte og mye skader gjorde det
krevede å etablere en stabil struktur i laget.
 Mange av våre mest etablerte spillere har ikke trent og/eller spilt kamper regelmessig på lang tid. Dette preget
høstsesongen.
 SUs vurdering er at det må etableres et mer forpliktende treningsregime i 2022. A-lagstrenerne Breiby og Larsen
kan hente opp juniorspillere ved behov.
 Old Boys har bedrevet treninger etter de gjeldene smittevernregler igjennom sesongen.
 I Sportsplanen star det uttrykkelig at A-laget er klubbens flaggskip, og vi oppfordrer alle til å møte opp på kamp
og heie!
Fokusområder i 2022:
 Bli en kvalitetsklubb, styrke samarbeidet med naboklubbene
 Styrke trenerkompetansen – trenerveileder i barnefotballen, UEFA-B lisens for hovedtrener A-lag, G19, G16 og
G14, grasrotkurs for alle trenere i klubben
 Sette hospiteringsordningen inn i en enda tydeligere og mer planmessig ramme
 Styrke satsningen på jentefotball, videreutvikle samarbeidet med Amasone
FairPlay:
 Det jobbes med å ytterligere implementere FairPlay i klubben så vi blir tydeligere på viktigheten av dette.
 Arrangert FairPaly møte
 FairPlay er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger
 Det skal synliggjøre hvordan fotballen tar oppdragende rolle ovenfor barn, ungdom og voksne
 FairPlay handler om overordnede verdier, respekt, og vennskap
 Alle lag stiller med kampvert og dette fikk utvidet fokus i 2021. Kampvertens oppgave er tydelig fremstilt på
klubbens hjemmesider samt i flere av byggene rundt banen hvor man ferdes
 Ledelsen i klubben deltok på FairPlay møte i regi av NFF sammen med kapteiner på henholdsvis G16 og G19
før sesongen i høst.
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Dommere:
 Avholdt dommerkurs for spill på små baner i samarbeid med Amasone. 17 personer deltok. 11 gutter og 6 jenter.
 Flere nyutdannede dommere dømte på SIF sin høstcup 16-17 oktober 2021.
 SIF hadde i 2021 6 dommere som dømte kamper i NFF Buskerud; Marthe Sjøli Storholt, Alexei Terekhov, Zaman
Renjber, Åge Sandvik, Thomas Andre Sjelle og Svein Elden
 Svein Elden er veileder og fadder i NFF Buskerud
Styret i Slemmestad fotball
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