ÅRSBERETNING 2020
Slemmestad IF Fotball
2020/2021
Leder:

Kristin Auke Kværne
(Konstituert)

Sportslig leder:

Petter Opsahl

Økonomi:

Truls Stokker

Styremedlemmer:

Lene Christensen, Ellen Skui
Stenseth, Line Høili

Sportslig Utvalg:

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

STYREMØTER
10 stk
ØKONOMI
Fotballen gikk med ett overskudd i 2020 på
Kr.271 165,Overskudd som resultat av bortfall av bla
dommerurgifter, innkjøp av utstyr, påmeldinger til
serier, samt innbringende dugnad.
AKTIVITET
Slemmestad IF Fotball, heretter kalt SIF Fotball, har igjennom 2020 opplevd en positiv reise. Med store restriksjoner fra
myndighetene har det ikke latt seg gjøre å gjennomføre treninger, kamper og andre aktiviteter på feltet som vi ønsket.
Allikevel har alle trenere opptrådd meget profesjonelt og klart å komme seg igjennom et vanskelig år. Medlemsmassen
vår er lik som året før hvilket betyr at vi ikke har mistet noen spillere som direkte årsak av pandemien. Året 2020 ble året
som ble en transportetappe hvor alt handlet om å holde liv i lag og gjøre det beste ut av situasjonen. Det har blitt
gjennomført følgende aktiviteter:
 Trenerforum
 Økt med trener fra Godset toppfotball (G15/G16)
 Cup for barn. Dette var stor suksess
 Høstsesong gikk som «normalt» for barn og ungdom
 Begynt utdanning av Trenerveileder (Reidar Bruusgaard)
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Barnefotball:









Også nå representert i sportslig utvalg
Arrangert trenerforum men dessverre ikke så mange som ønsket grunnet Covid 19
Lag og trenere representert på alle alderstrinn. Fra 2014 til 2008.
Ingen rene jentelag pr i dag. 2008 laget har meldt overgang til Amasone.
Arrangert vellykket høstcup
Fotballskole dessverre avlyst i fjor sommer grunnet pandemi. Arrangeres på ny i år.
2011 Slemmestad har alltid vært ett lite kull. Dette er nå sammenslått med NÅIF for å ha nok spillere til å stille
lag
Lite hospitering og generell kontakt mellom lag grunnet tiltak mot smitte

Ungdomsfotball:
 Brukt tid på sammensetning av lag, henholdsvis G15/16 og Junior
 Gode kull i ungdomsfotballen på både «topp» og bredde
 Stabil trenermasse, med utdannende trenere, Grasrot 1-4 og UEFA B
 Fått inn tidligere A-lagsspiller som trener for G15/16 – Kristijan Kovac. Denne type trenere ønsker vi mer av i
ungdomsfotballen (Ikke «pappa/mamma-trener»)
 Holdt Trenerforum med trener fra Godset TF tilstede.
 Tidligere SIF-spiller, Erik Hejer, har fått proffkontrakt med Mjøndalen Fotball. Dette gleder vi oss stort over.
 Gode hospiteringsløsninger mellom lag i ungdomsfotballen med god dialog mellom trenerne. Ungdomsfotballen
har får tiden 1 spiller som hospiterer fast på G14-laget til Godset TF.
 Spillere som har vært i andre klubber en periode kommer tilbake til SIF. Dette er med på å gjøre kull mindre
sårbare mtp antall spillere men gir også god intern konkurranse på de respektive lag.
A-lag og Senior:
 A-laget vårt har ikke trent på normal måte på over 1 år. Allikevel ønsker SU og berømme to trenere (David Breiby
og Terje Larsen) for deres innsats mot A-laget. De har samlet spillere på feltet en gang i uken for å møtes og
holde det sosiale på plass. Det har vært økter med 1-2 meter avstand som har blitt overholdt. Dette anser vi som
svært viktig for å sørg for at vi kan stille et A-lag i serie når samfunnet åpnes opp igjen. Dog har ikke oppmøte
vært av det helt store og vi anser derfor A-laget som uoppklart. Vi har fått tilbakemeldinger på at spillere kommer
tilbake så fort samfunnet åpner opp.
 Old Boys har bedrevet treninger etter de gjeldene smittevernregler igjennom sesongen.
 Generelt på senior håper vi nå det gis mulighet for kontakttrening og seriespill. Når dette skjer ønsker vi at at våre
tilhengere møter opp på kamp og heier på A-laget vårt.
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