
Å rsrapport 
Leinstrand Fotball 

Styrets sammensetning 
Leder: Hege Hildrum  
Sportslig Leder: Lorentz Noteng  
Styremedlemmer: Marianne Høyem, Bjørn Tore Berntzen, Vidar Antonsen, Kristin Stene  
Varamedlem: Sindre Aschim  
 
Bane og anlegg: Rune Fillingsnes og Odd Kåre Vårvik 
Fotballavdelingens medlemmer i anleggskomite: Bjørn Tore Berntzen og Vidar Antonsen  

Styrets arbeid 
Vi har avholdt ni styremøter. Noen viktige ting vi har tatt opp under disse møtene: 

- Treningssamling på Meråker for hele fotballavdelingen  

- Sonekvelder. Mange arrangement og mye koordinering for hjemmearrangementer.  

Nytt av året er 3er spill for de yngste klassene.  

- Bygdacup. Planlegging og gjennomføring i august  

- Fotballcup i september 2017 

- Trenerkabal 

- Sportslige utfordringer med en liten klubb 

I gjennom året har vi også gjennomført klubbdommerkurs, dugnader (vakter i Byneshallen, Ullmax-

salg og salg av Påleggspakker), sponsorer og reklame og andre gjøremål. I tillegg har hatt årlig dugnad 

på baneanlegget på vårparten.  

Mål for sesongen 
Vi i Leinstrand har sammen jobbet for at de som driver med fotball på Leinstrand skal få «mest mulig 

aktivitet og at de skal være i klubben lengst mulig». Fra styrets side ønsker vi at alle spillere er like 

mye prioritert uansett nivå.   



Fotballaktivitet for 2017 
Ca 144 spillere har vært aktive fordelt på 12 aldersklasser fra 7 år opp til 54 år.  

• 4 av disse lagene er rene jentelag; J2010, J08/07, J17 og damer 7er  

(Samarbeidslag med Heimdal på J17 og damer)   

• 7 påmeldte sonelag (6-10 år) som var aktive i vårsesongen;  

G2009 – 1 lag, G2008 – 3 lag,  G2007- 2 lag , J2007 – 1 lag  

• 12 påmeldte sonelag for høstsesongen;  

G2010 – 2 lag , G2009 – 1 lag , G2008 – 3 lag , G2007 – 2 lag,  J2010 – 2 lag, J2007 – 2 lag  

• Guttelag i årsklassene G12, G13, G14, G15 (samarbeidslag med Byneset)  

• Senior-herrer; både 11er og 7er-lag 

• OBOS-cup for herrer, J17, G14, G13 

• Seriemestere i 2. divisjon J17 laget ☺  

Sonekvelder 

Vi på Leinstrand har arrangert 7. sonekvelder, 4 sonekvelder på våren og 3 på høsten, med 

tilsammen over 200 kamper på Leinstrand Stadion. Dette er et svært hyggelig arrangement, som nå 

går forholdsvis «på skinner», mye jobb men veldig artig. Det årskullet som spiller på hjemmebane 

som står for arrangementet, og får inntektene av arrangementet til sin lagskasse.  

Annet  

• Treningssamling på Meråker i mars, sammen med Byneset og Heimdal. God oppslutning og 

flott anlegg. Blir årlig tradisjon.  

• Bygdacup i fotball 27. august.  Et flott arrangement som er sosialt fremmende for bygda, med 

gode fotballkamper og som er inntektsgivende for fotballavdelingen.  

• Planlagt fotballcup i september ble avlyst på grunn av få påmeldte lag, samt flytting av 

klubbhus.  

• Klubbdommerkurs på vårsesongen – 12 nye klubbdommere som hovedsakelig har dømt 

sonekvelder.  

• 4-5 mer erfarne klubbdommere har dømt 7er kamper 

• Deltakelse på utenbys fotballcuper for J07+G07 på Bergstadcupen, samt for G12+G13+G14 

på Storsjøcup. I tillegg deltok samarbeidslaget med Heimdal på J17 på Danacup i Danmark.  

Økonomi 
Økonomien i avdelingen viser et bra overskudd, men en vesentlig del av disse pengene går tilbake til 

de enkelte lagene som har jobbet dugnad og arrangert sonekvelder. Overskuddet skyldes også at vi 

har fått høyere inntekter enn budsjettert på årets dugnad som var salg av påleggspakker.  

Utgiftsnivået har vært noe høyrere enn budsjett, hovedsakelig på en god del nye spilleskjorter, samt 

høyere aktivitet i lagene som gir større utgifter på utstyr/drakter/dommere.  

  



Styret i fotballavdelingen ønsker å rette en stor takk til trenere, oppmenn, kakebakere, 

kioskverter og andre bidragsytere.  

Tusen takk også til alle våre sponsorer som bidrar til at vi kan holde på med det vi synes er 

artig – fotball.  

Og i tillegg takk til alle foreldre, søsken og besteforeldre som har stilt opp både som sjåfører, 

på dugnader og som heiagjeng og støttespillere i løpet av året 2017. Det er alle dere som 

gjør det mulig å gjennomføre fotball på Leinstrand.  

 

Leinstrand 31.01.2018 

For fotballavdelingen 

Hege Hildrum 


