
Årsberetning DIF Fotball sesongen 2020 

Medlemmer og treninger 

Sesongen 2020 ble som alle vet en veldig annerledes sesong enn hva noen av oss kunne forutse. Hele 
vårsesongen forsvant som følge av smi;evernsrestriksjoner. Heldigvis fikk vi begynt organiserte 
treninger for barn og ungdom fra midten av mai i ?or, om enn under ganske andre omstendigheter 
enn vi hadde ønsket oss.  

E;er sommerferien fikk vi gjennomført en full høstsesong for barne- og ungdomsfotballen, mens 
senior og oldboys dessverre ikke fikk gjennomført noen seriekamper i sesongen 2020. 

Fotballstyret vil berømme og takke samtlige trenere og ansvarspersoner rundt lagene våre for den 
fantasEske innsatsen de la ned under de krevende forholdene det ble denne sesongen. Deres innsats 
gav barna et verdifullt friEdsElbud i en krevende Ed, og er trolig årsaken El at frafallet av spillere 
gjennom sesongen ble så lite som det fakEsk ble.  

Ved inngangen El 2021, har fotballgruppa totalt 312 registrerte medlemmer, fordelt på årsklassene 
J2008, J2009, J2010, J2011, J2012, J2013, J2014, G2005, G2006, G2008, G2009, G2010, G2011, 
G2012, G2013, G2014 + gu;er senior og oldboys. Det er veldig gledelig å se at 2014-kullet er et stort 
kull både på gu;e- og jentesiden.  

Arrangementer 

Det var planlagt en ny runde med DIF-helg i forkant av seriestarten lik den som ble gjennomført i 
2018, men den ble selvsagt avlyst da smi;evernsrestriksjonene trådte i kraS i mars. Planen er å 
gjennomføre denne på ny; som en del av fotballgruppas dugnad, når forholdene igjen Elsier at de;e 
er forsvarlig å gjennomføre. Enkelte lag har delta; på små cuper i nærområdene, ellers har det 
generelt vært få arrangementer for fotballgruppas medlemmer denne sesongen. 

Anlegg og utstyr 

Fotballgruppa har gjort en ganske betydelig investering i anlegget denne sesongen. Vi har skiSet 
samtlige ne; på målene, og kjøpt inn e; ny; 7er mål, og to nye 5er mål. I Ellegg har vi investert i 
mere treningsutstyr Elgjengelig for alle lag. Disse investeringene er finansiert gjennom diverse statlige 
og lokale Elskuddsordninger. 

Fotballstyret 

Fotballstyret 2020 bestod av følgende medlemmer: 

Fredrik Levinsky, leder fotballstyret 
John Bekkenes, Sportslig leder 
Atle Sørlie, materialforvalter 
SEan Mørch Aaen, dommeransvarlig, FIKS-ansvarlig, jentefotballansvarlig 
Rune Pedersen, ansvarlig for banefordeling og treningsEder 



Som følge av redusert sportslig akEvitet, har fotballstyret jobbet mye med å få bedre orden og 
oversikt over medlemsregister og ansvarspersoner i klubben. Vi har jobbet med tydeligere ruEner 
rundt poliEa;ester for trenere og ansvarspersoner, og kartlegging av kompetanse innad i klubben. 
De;e arbeidet skal berede grunnen for at DIF skal begynne prosessen med å bli serEfisert 
kvalitetsklubb i NFF i løpet av 2021-2022.  

Vi har i Ellegg jobbet med å få på plass en ny utstyrsavtale for de neste 5 årene. Denne vil bli 
presentert på lagledermøtet våren 2021.  

Fotballsesongen 2021 

Det blir vanskelig å si hva slags fotballår vi kommer El å få i 2021, men vi håper det skal bli mere 
fotballspill for alle. Vi gleder oss veldig over at seniorlaget har klart å holde sammen, og skal sElle 
11er lag El neste sesong – vi krysser fingrene for at de får spille kamper i 2021. 

Styret skal fortse;e å jobbe med tydeligere ruEner og rollebeskrivelser for ansvarspersoner innad i 
DIF. I Ellegg skal vi jobbe med kompetanseheving for alle trenere i klubben. De;e skal skje gjennom 
Elbud om kursing gjennom NFF-systemet, i Ellegg El trenersamlinger med sportslig leder gjennom 
sesongen. 

Styret ønsker også en utvidet satsing på utvikling av dommere. Vi har pr. i dag kun én dommer i 
seriesystemet, men tre medlemmer har delta; på rekru;dommerkurs våren 2021. Vi hadde også et 
rekordstort antall på klubbdommerkurs med nærmere 30 deltakere. Vi ønsker å invitere dommerne 
El egne samlinger i regi av klubb, og gjerne involvere dem i lagsegne samlinger når de;e blir lovlig. 
Det jobbes med å få på plass en fadderordning for de nye klubbdommerne og dommeransvarlig er 
med på regelmessige samlinger for å bedre kompetansen sentralt, noe som vil øke kvaliteten på 
dommersatsingen. 


