Årsberetning DIF-fotball sesongen 2021
Medlemmer og treninger
Som i fjor ble fotballsesongen 2021 preget av en del smittevernstiltak og utsettelser. Vårsesongen
kom i gang for alle barn og unge rett før sommerferien, og vi fikk heldigvis gjennomført en noenlunde
normal høstsesong.
Senior og oldboys fikk endelig gjennomført en full høstsesong, og old girls treningene kom i gang
igjen denne høsten.
Futsalsesongen ble avkortet en del som følge av smittevernstiltakene i november og desember, men
en del av rundene ble heldigvis gjennomført.
Fotballstyret vil som i fjor berømme og takke samtlige trenere og ansvarspersoner rundt lagene våre
for den fantastiske innsatsen de la ned under denne andre delen av pandemien. Deres innsats gav
barna et verdifullt fritidstilbud i en krevende tid, og er trolig årsaken til at frafallet av spillere
gjennom sesongen ble så lite som det faktisk ble.
Ved inngangen til 2022, 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, G/J2015 + gutter senior og oldboys.

Arrangementer
De fleste lag har fått deltatt på cuper i 2021. Vi fikk åpnet kiosken hele høstsesongen, og dette ble et
viktig bidrag til klubben både sosialt og økonomisk, som fotballgruppas dugnad.
Vi fikk også gjennomført grasrottrenerkurs del 1 og 2 på DIF for første gang. Begge kurs ble
fulltegnet, og tilbakemeldingene både fra krets og fra deltagerne har vært meget gode.
Vi arrangerte i mars digitalt klubbdommerkurs med ca. 25 deltagere fra 2008-kullet, hvorav 2/3 var
jenter. Dommerne ble fulgt opp av faddere, og de fikk dømme på treninger før de fikk dømme sine
første kamper. Fadderordningen fungerte godt. I praksis hadde vi ikke nok kamper til alle som ville
dømme. Klubbdommersiden fungerte godt. Vi fikk også øket antall kretsdommere fra én til fire i
løpet av forrige sesong.
Årgangene fra 2008 til 2011 arrangerte på høsten to samlinger for jenter på DIF-banen. Det ble trent
på tvers av årganger, og øvelser og kjennskap til disse ble delt mellom trenerne. Det var over 50
spillere, og 10-12 trenere til stede på hvert av arrangementene. Dette er i tråd med forbundets
satsing på å beholde jentene i idrett og klubb lengst mulig, og vi håper å gjenta samlingene gjennom
2022.
Fredrik og John fra fotballstyret fullførte også NFF fotballederkurs del 2 våren 2021.

Anlegg og utstyr
Vi har gjennomført noen vedlikeholdsoppgaver på banen, og supplert med litt nytt treningsutstyr.

Fotballstyret
Fotballstyret 2021 bestod av følgende medlemmer:
Fredrik Levinsky, leder fotballstyret
John Bekkenes, Sportslig leder
Atle Sørlie, materialforvalter
Stian Mørch Aaen, dommeransvarlig, FIKS-ansvarlig, jentefotballansvarlig
Rune Pedersen, ansvarlig for banefordeling og treningstider
Torgeir Storberget, kvalitetsklubbansvarlig

Fotballsesongen 2022
Vi håper og tror vi får en normal fotballsesong i 2022, og vi planlegger for det. Det gleder oss at
seniorlaget vårt stiller med lag til kommende sesong, og at oldboys denne sesongen stiller med to lag
i seriespill både i M33 og M40. Vi ønsker også 2014-kullet lykke til med deres første sesong med
seriespill.
Vi har som målsetning å gjennomføre grasrottrenerkurs del 3 og 4 på DIF i løpet av vårsesongen,
samt et nytt delkurs 1 til høsten for alle nye trenere og ansvarspersoner.
Vi ønsker å gjennomføre trenerforum/trenersamlinger der alle trenere og lagledere i klubben skal
møtes for erfaringsutveksling og faglig påfyll, samt egne dommersamlinger for klubbdommerne.
Fotballstyret skal fortsette kvalitetsklubbarbeidet.

