
Årsberetning DIF Fotball 2017 

 

Fotballstyret: 

Inger Johansen (gikk av  2017) 
Kjersti Rypdal 
Magnus Johansson 
Morten Solbakken (gikk av 2017) 
Morten Bjerke 
Hilde Hansen 
 
 
Fotballgruppa hadde i 2017 ca 380 medlemmer. Dette er fordelt på lag fra 2011-2000. Pluss senior 11’er, senior 
7’er og oldboys.  Det er veldig hyggelig å se at vi har jente lag i 2004 og 2001 klassen, samt at vi har ett lag gutter 
2000. Det viser at vi har en klubb ungdommen også vil være i. 
 
Det er blitt avholdt to trener/lagleder møter. 
 
Våren 2017 ble det avholdt klubb dommer kurs for 2004 kullet, det var mange 2004 som stilte opp og som har 
dømt sesongen 2017.  
 
Vi har i 2017 hatt alle treninger på DIF (unntatt ett senior lag som har trent litt på Føyka). Vi ser det er høy aktivitet 
på DIF banen og enkelte kan oppleve dårlig plass på treningene pga kamper. 
 
Vi har i vinterhalvåret (okt-apr) hatt trening på Risenga mandag, onsdag og torsdag, denne kostnaden dekkes i 
sin helhet av spillerne. 
Enkelte lag har også hatt trening på Vardåsen skole og Solberg skole. 
 
Vi avholdt i 2017 en salgsdugnad som innbrakte ca 100 000 til fotballgruppa. Kiosken gikk også bra, og alle lag 
fikk ved sesong slutt kr 1000 til å bruke på avslutning. 
 
Det ble i 2017 kjøpt nye spillerskjorter til alle lag. 
 
DIF Fotball har dekket to cuper for alle lag. 
 
Vi opplever at det er vanskelig å få foreldre til å stille opp som trenere/lagledere, vi har nå 4 lag som har eksterne 
trenere. Denne utgiften dekkes da av spillergruppen. 
 
Vi har også store utfordringer med å få foreldre til å stille opp i fotballstyret. Det er gjort en jobb for å få tak i 
representanter til fotball styret, men dette viser seg å være svært vanskelig. Hvis det ikke kommer nye inn i løpet 
av våren/sommeren vil det være vanskelig å drive fotballgruppa neste sesong. Og verste konsekvens vil være at 
fotballgruppen må legges ned. 
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