Årsberetning fotball 2020
Fotball gruppa har i 2020 hatt følgende organisering
Leder
Nestleder ansv. barnefotball
Ansvarlig ungdomsfotball/samarbeid
Ansvarlig kvalitetsklubb
Arrangement
Materialansvarlig
Fiks ansvarlig
Baneoppsett
Trenerutvikler
Ansvarlige seniorfotball

Svein Nielsen
Sissel Ludvigsen
Torje Aleksander Sulland
Laila Hatlelid Nilsen
May Britt Bekkelund
Terje Alund
Jon Martin Lundbekk
Roar Finsveen
Øyvind Pedersen
Terje Alund, senior herrer
Bjørn Erlend Sand, damer

Innledning:
Det året det var så bratt!
Sesongen 2020 ble som alle vet et helt annerledes år med Covid 19 og nedstenging av all
aktivitet fra 12.3. 2020. Etter en normal vintersesong ble det ingen aktivitet fram til påske på
noen alderstrinn. Etter hvert ble det tillatt med trening med svært strenge restriksjoner og
begrensninger i både aktivitet og treningsformer. Først i midten av august ble det aktuelt
med kamper, men kun på barne- og ungdomstrinnet. Våre seniorlag på herre og damesiden
har kun fått trent og det med uten kontakt det meste av perioden.
Lagsinfo:
Totalt gjennomførte 18 lag sesongen Totalt 125 spillere herav 75 gutter og 50 jenter. I tillegg
var senior herrer meldt på med 2 lag og damer senior med 1 lag. Disse har kun fått trene og
oppmøtet har vært litt varierende naturlig nok. Ca. 40 spillere har deltatt på disse
treningene. Over trenere/lagledere har bidradd til å lede lagene gjennom sesongen
Dette er en liten nedgang på guttesiden og dessverre noe større blant jentene. Foreløpig er
det vanskelig å si om noe av frafallet gjelder korona situasjonen.

Jenter og gutter f. 2014
Jenter og gutter f. 2013
Gutter f. 2012
Jenter f. 2012
Gutter født 2011
Jenter født 2011/2010
Gutter født 2010
Jenter født 2008/2009

Trenere
Terje Sandvik

Lagledere
Espen Valler

Terje Sandvik, Håkon
Farås
Lars Hensvold,
Anders Aasen
Steinar Engen

Gina Vangen

Gøran Nygård
Raymond Skaugerud
Terje Wullum, Terje
Håkensbakken
Gutter født 2009
Steinar Engen
Gutter født 2008
Erik Gjestvang, Jan
Alfstad
Gutter født 2007
Anders Bekk, Jøran
Bakke(KolbuKK),
Terje Olsby (fysisk)
Gutter født 2006/05/04 Ole Johs Engelien,
Torje A. Sulland, Pål
Skjølås (keeper)
Senior damer
Morten Skogen,
Reidar Stasviken
Senior herrer
Mikael Urang, Hans
Stenerud
Felles
Øyvind Pedersen,
fysisk trener

Lag i serien
3 (1
jentelag)
2 guttelag
1 jentelag
1
1
1

Tommy Nettum
Tommy Nettum
Per Odd Gjestvang/Steinar
Engen
Sissel Ludvigsen
1
Mari Østvold
2
Johanne Oppegård Sulland 1
Hans Rognlien
Hans Rognlien, Lars
Østerud
Lena Anita Olsby

1
1

Roar Finsveen

2

Bjørn Erlend Sand, Arild
Buflaten
Kai Arne Laeskogen, Terje
Alund

Ikke spilt

1

Ikke spilt

Dommere:
Det ble gjennomført dommerkurs for barnefotballen medio august med 12 deltakere. De
fleste av disse dømte kamper utover høsten. Ali Al- Hatem var kursinstruktør. Ali er fortsatt
regiondommer og dømmer for Skreia selv om han nå er bosatt i Lillestrøm.
Kamparrangementer:
Kampsesongen kom ikke i gang før skoleferien var slutt. Kun aldersbestemtelag fikk tillatelse
til å spille kamper under meget strenge vilkår. Våre kampverter og lagledere fikk en tøff
oppgave med å registre antall personer på anlegget og ikke minst alle smitteverntiltak som
måtte ivaretas. Dette ble gjennomført på en forbilledlig måte.
Turneringer:
Skreia/KolbuKK arrangerte en lokal turnering for G16 i august. Kampene ble spilt på Skreia og
på Kolbu. Lag fra nabokommunene og Elverum deltok på en vellykket turnering.

Fotballskole:
Fotballskolen ble gjennom på en weekend i august med nesten 70 deltakere. Den ordinære
fotballskolen som normalt gjennomføres uka etter skoleslutt ble avlyst grunnet
smittevernhensyn. Klubbens trenere og noen av spillerne på damelaget stod for
gjennomføring av instruksjonen. Øyvind Pedersen hadde ansvaret for det sportslige
opplegget.
Representasjoner/kurs:
Terje Alund og Tone Østerud representerte Skreia på IØFK kretsting på Gjøvik 8.-9. februar
2020. Vidar Buflaten var observatør. Svein Nielsen fungerte som dirigent på samme ting.
Vidar Buflaten var observatør på Forbundstinget i Oslo 7.-8. mars. Grunnet
koronasituasjonen har det ikke vært arrangert fysiske kurs i kretsens regi denne sesongen.
Torje Aleksander Sulland sitter i kretsstyret i IØFK.
Samarbeid:
Skreia og KolbuKK har inngått en samarbeidsavtale i ungdomsfotballen for jenter og gutter.
Dette gjelder klassene 13 – 19. For sesongen 2020 gjaldt dette 13 – 16 år da det ikke har
vært juniorlag i klubbene. Det har heller ikke vært jenter fra Skreia på noen av lagene. Skreia
har administrert følgende lag: G 16(2 lag) og G13. Tilgangen på spillere er såpass liten i disse
årgangene at et samarbeid er nødvendig for å kunne stille lag. For sesongen 2021 er det
inngått et samarbeid på junior gutter med Kolbu/KK og FK Toten. Det er en stor utfordring
for Skreia og ta vare på spillerne utover de eldre ungdomsårgangene. Spesielt gjelder det på
jentesiden.
Konklusjon:
Sesongen 2020 ble en annerledes sesong med et sterkt redusert kamp- og treningstilbud.
Dessverre har vi heller ikke fått gjennomført familiedag og heller ikke felles avslutning for
lagene.
Tross en vanskelig inngang på sesongen fikk de aldersbestemte lagene gjennomført en noe
redusert konkurransesesong. Mens seniorlagene dessverre måtte nøye seg med alternative
treninger.
Det har blitt jobbet intenst med å få til et juniorlag til neste sesong. Sammen med KolbuKK
og FK Toten er det utarbeidet en avtale for neste sesong hvor det stilles felles juniorlag. Det
betyr at spillerne er medlemmer av sine respektive klubber og kan delta i spill på sine
respektive seniorseniorlag. Skreia har et mål om å rekruttere flere spillere fra aldersbestemt
til vårt seniorlag. En av de store utfordringene klubben har i dag er å få jentene til spille
lengre. For neste år er det eldste laget i ungdomsavdelingen jenter 13 år.
Til slutt en stor takk til trenere og lagledere og til alle som har bidratt til å få gjennomført
sesongen 2020.
Skreia 22.2.2021
Svein Nielsen, leder fotball

