
 

Årsmelding 2018 Sjetne Fotball 
 

 

Sjetne Fotball ble høsten 2018 resertifisert som NFF Kvalitetsklubb. Det er en god 

indikator på at vi gjør en del rett, men betyr på ingen måte at vi ikke har viktige 

oppgaver som må løses eller fortsatt har store utfordringer.  

Vi skal kommende vinter jobbe med oppdatering av sportsplan, så den følger 

spilleformene til NFF, dvs 3’er, 5’er, 7’er, 9’er, og 11’er. Dette som et godt verktøy i 

det daglige arbeide på såvel treningsfeltet som i kamp. 

Som NFF Kvallitetsklubb er vi opptatt av at det er kvalitet i jobben som gjøres av 

alle, hele tiden. Derfor er ikke resertifiseringen noe bevis på at jobben er gjort, men 

en rettesnor for hva vi må gjøre. 

 

 

SPORTSLIG 

Vi er opptatt av at barnefotballen i Allsidig barneidrett får høyest mulig kvalitet og at 

foreldrene, som er trenerressursene, har best mulig kompetanse. De siste to åra har 

vi blant annet samarbeidet om oppstartsmøter for 6-årskullene (skolestarterne). Vi 

ser stor interesse blant foreldre på dette årstrinnet til å ta delkurs 1 i Grasrottreneren, 

som er en veldig god inngang til rollen som barnefotballtrener. 

Vi har et godt samarbeid med ABI, det være seg oppstarten for 6-åringene, 

grasrottrenerkurs for nye trenere, dommeroppfølging på sonekveldene og 

overgangen til fotballavdelingen. Likevel så vil vi tjene på et enda tettere samarbeid 

både i forhold antall spillere som starter med fotball og et bedre samarbeid med 

både trenerutvikleren og spillerutvikler på jente- og guttesiden i Sjetne Fotball.    

 

Vi har dialog med ABI og kommet med innspill i forhold til hvordan fremtidens ABI 

bør se ut. 

 

NFF innførte i 2017 3 x 3 spill i 7-årsklassen på små baner – 15 x 10 meter med 

vant/nett. Vi har i 2018 kjøpt tre sett vant i aluminium, de kommer i tillegg til at vi i 

2017 investerte i to nettvant. Vi ser at dette gir mange flere ballberøringer pr spiller 

og gir de yngste spillere en helt annen inngang til et langt liv i fotballen. I år ble det 

arrangert to sonekvelder for 6-åringene, som hadde sin oppstart i september. Det ble 

veldig positiv mottatt at de fikk spille sine første kamper allerede første høsten. 

I sesongen 2018 stilte vi med 16 lag i seriespillet fra 11 år og oppover. Savnet av ikke 

å klare å stille G-19 lag for tredje året på rad er stort. Det gir uheldige ringvirkninger 

nedover i aldersklassene, når spillerne ikke ser for seg en varig "karrieretrapp" i 

Sjetne. Dette hullet må vi jobbe videre med å tette, men vi klarer det dessverre heller 

ikke i 2019. 

Resultatmessig leverte muligens J-13 vårt den beste laginnsatsen, ettersom de 

vant sin avdeling på høsten. 



 

Vi har også hatt deltakere på ulike spillerutviklingstiltak i regi av Trøndelag 

Fotballkrets. Opplevelsen av å møte andre ungdommer og teste ferdighetene sine 

er verdifull for de som nomineres til dette, men vi må huske at den viktigste 

utviklingen er den vi som klubb kan gi alle spillerne våre helt uavhengig av 

ferdighetsnivå og ambisjoner. Den skjer hver dag på våre egne treningsfelt og i 

kamper med den fine burgunder Sjetne-drakta på i samspill med venner.  

 

Vi har en dialog med NFF Trøndelag ang jenteutviklingen i både klubb og på 

sørsiden av byen. Vi har startet en prosess hos oss selv for å samle ressursene i 

jentefotballen og planegger felles reisecup i 2019. Vi håper dette bidrar til å skape 

fellesskap og gode opplevelser. Ved utgang av sesongen har vi jentelag i alle årskull 

fra J07 opp til J14. Neste sesong vil vi også ha J15.  

 

Det ringer noen alarmklokker i ungdomsklassene. Vi mister alt for tidlig utøvere våre. 

Spørsmålet vi må stille oss er hvorfor vi ikke klarer å tilby det fotballungdom ønsker i 

2018, dette gjelder både treningsforhold, sosialt- og miljømessig og fotballfaglig 

opplegg. Hvis vi skal lete etter svar på noe av dette, så tærer det hardt på å ikke ha 

bane- eller treningsmuligheter fra oktober til påske. Når vi skrur av flomlyset midt på 

høsten, kan vi ikke forvente at alle står klare til å fortsette sesongen på våren, når 

månedene i midten skal løses ved å kjøre byen rundt for å trene. Her håper vi at 

Sjetnehallen, i kombinasjon med planleggingen av ny, vinteråpen kunstgressbane vil 

gjøre det langt enklere og bedre å være Sjetne-spiller i åra framover. Samtidig ser vi 

mange naboklubber opplever det samme frafallet. Høsten 2018 har det vært en liten 

økning i antall spillere i jentefotballen i Sjetne fra omkringliggende klubber og lag. 

Et annet spørsmål er om vi klarer å etterleve de idealer, krav og mål vi må sette for å 

holde barn- og ungdom engasjerte år etter år, og fyller vi trening og kamper med det 

innholdet som er bra? Dette må vi hver enkelt være modige og ærlige nok til å spørre 

oss om hvordan vi kan forbedre. Faglig sett er vi avhengig av foreldretrenere, og vi 

jobber for å få så høy trenerkompetanse som mulig. Vi retter en takk til alle trenere 

og lagledere som står på kveld etter kveld, uke etter uke. De siste åra har mange 

Sjetne-trenere gjennomført NFFs trenerkurs. Vi har stor tro på at dette er et viktig 

bidrag for å høyne aktiviteten på feltet. Vi har for tredje året på rad ungdommer i 

trenerroller. Dette ser vi på som et viktig tilvekst i tillegg til pappa- og mammatrenere.  

Seniorlaget vårt, som startet opp i 2016 som et miljølag, fortsatte sitt spill i 6. div i 

sesongen 2018 under egen ledelse. Vi endte opp som tredje sist.  

 

 

 

 

 

 

 



UTDANNING 

Vi arrangerte nok en gang NFF Gasrottrenerkurs del 1 på høsten. Reidar Schei ledet 

kurset med veldig stor innlevelse og entusiasme, noe som gjorde at de 14 deltakerne 

fikk en flott karrierestart. I år var det med åtte trenere fra Sjetne. Flere trenere fulgte 

opp med delkurs 2, 3 og 4. De aller fleste av våre trenere har gjennomført delkurs 1 

og 2. Vi har snakket om vi bør arrangere en intern kurshelg for at enda flere får tatt 

delkurs 3 og 4, kanskje kombinere dette med treningssamling for egne lag i 

ungdomsfotballen for å slå flere fluer i en smekk.   

 

Magnus Hegrem fullførte sin B-lisens. 

Vilde Oddvik har tatt NFFs fotballeder 1 utdannelse.   

 

Henning Olstad og Jørn Engvik var med NFF Trøndelag på kompetansetur til 

Liverpool sammen med kretsens øvrige kvalitetsklubber.  

 

Bjørnar Govasmark var en av 16 som i 2018 er utdannet gjennom NFF Trøndelag 

trenerveilederkurs.  

 

På Trøndersk fotballseminar, arrangert av NFF Trøndelag, var Sjetne godt 

representert.   

 

 

FOTBALLSKOLE 

 

Igjen ble det arrangert fotballskole mandag-torsdag siste uka før skolestart. 86 

barn i alderen fra 9-13 år koste seg gjennom fire flotte dager på Sjetnebanen med 

G-16 og tidligere Sjetne-spillere som instruktører. Alt under kyndig ledelse av 

Magnus Hegrem og Ingri Kappel Kirkbakk. Dette er en fin tradisjon, og ut fra 

tilbakemeldingene å dømme så treffer vi godt med arrangementet. Vi ble også 

kåret til «Årets Tine Fotballskole i Trøndelag» med begrunnelsen om at det var 

stor oppslutning av jenter både blant spillerne og som instruktørene – faktisk hele 

48 prosent! Det var i tillegg stort fokus på keeperrollen samt sunt kosthold. 

 

 

 

DOMMERE 

Dommerkontakt Ingri Kappel Kirkbakk har også i året som har gått jobbet solid med 
alle våre klubbdommere. 27 nye dommerspirer fra 2005 kullet fikk god innføring i å 
veilede våre yngste fotballag. Da sesongen startet, talte vi 48 klubbdommere og 10 
rekrutt/kretsdommere. Vi hadde i år to deltagere på rekruttdommerkurs, Iver Bakken 
og Preben Dybdahl. 

Våre jentedommere dømte tradisjonen tro under årets Sigdal Cup, under god styring 
av Ingri Kappel Kirkbakk, som dommeransvarlig. 
 



 

Dommereventyret fortsatte under Skandia Cup. Dette er en flott arena for god læring, 
gode tilbakemeldinger, godt organisert og mange kamper på kort tid. Godt miljø blant 
dommerne, hvor de eldste er flinke å veilede de yngste, var blant tilbakemeldingene. 
Vi hadde med tre kretsdommere i hoveduka.  

Helle Reiten og Marcus Klomsten presterte svært godt og var begge to 
assistendommere under G19 finalen, den høyest rangerte finalen i cupen.  
 



 

Senere på sommeren kom Norway Cup. Helle Reiten var tatt ut til Norcore 2, en 
samling gjennom NFF for de 15 beste unge dommerne i landet. Helle utmerket seg 
og ble tildelt J19-finale som assistentdommer. Hun har også vært assistentdommer i 
Toppserien. 

 

 



FAIR PLAY 

 

Arbeidet med Fair Play er en viktig del av klubbhverdagen vår. Vi har fått rutiner 

på å legge til rette for den gode kampopplevelsen for både spiller, publikum og 

ikke minst dommeren. Vi bruker kampvertvest på alle kamper, skiller klart mellom 

lagene på den ene side av banen og publikum på den andre. Vi har bevisst jobbet 

med de eldste spillerne og antall gule og røde kort. Vi må til enhver tid huske at vi 

voksne er rollemodeller for våre unge håpefulle, i forhold til hvordan vi opptrer, 

kroppsspråk og hva vi kommuniserer ut til spillere, øvrig trenerteam og foreldre.  

 

 

MØTER 

 

Det ble avholdt møte med trenere og lagledere 9 mai. Her ble der både fortalt om 

årets seriematrise, status på banen og kampvertrollen. Spillerutvikler på 

guttesiden Joel Solem snakket om standard øvelser for alle lag og Sjetne Ekstra. 

Dommeransvarlig Ingri Kappel Kirkbakk hadde med Helle Reiten og snakket om 

de nye reglene som var kommet og hvordan behandle / ta varer på dommerne. 

Egen info del for laglederne om bla FIKS. 

 

Grillkvelden i juni ble dessverre avlyst grunnet veldig mange trenere og lagledere 

var opptatt med kamper. 

 

I midten av september gjennomførte G16-trener Magnus Hegrem, Henning Olstad 

og ABIs fotballkontakt, og leder, Stig Trekkvold og John-Arne Skolbekken 

oppstartskvelder for 2012-kullet både ved Okstad og Sjetne skole. Tiltaket er et 

resultat av at det har vært et behov for klarere rammer rundt oppstarten av 

fotballaktiviteten og kom på plass som følge av Kvalitetsklubbprosjektet. I år ble 

der for første gang gjennom ført 2 runder med sonekveld i månedsskiftet 

september oktober. Dette til stor glede for våre nye fotballspirer. 

 

Sportslig leder gjennomførte flere møter med trenerteamet på G16 med tanke på 

neste sesongs G19. De hadde samtaler med flere av både 2000 og 2001 gutter 

og tidligere Sjetne-spillere. Likevel så endte de opp med en for liten tropp å satse 

på. Dessverre  

 

Det har også vært en god dialog med alle lagledere vedr oppsummering av 

sesongen, og påmelding av lag til seriespillet 2019. 

 

 

 

SIGDAL CUP 

 

Sigdal Cup feiret 25 år i år og ble arrangert 26.-27. mai 2018. I år samlet turneringen 

85 lag. Igjen var cupen for jenter i årsklassene 8-13 år. Vi hadde besøk av maskotten 

"Troillungen" fra RBK. 



På grunn av bygging av Sjetnehallen og Sjetne skole brukte vi ekstra ressurser og 

vaktmannskaper til parkering, dette gikk kjempebra. For første gang ble også Okstad 

kunstgress benyttet, vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger fra lagene som 

fikk spille på den nye, flotte banen vår. 

Det hadde ikke vært mulig å arrangere Sigdal Cup uten støtte fra vår trofaste 

hovedsponsor "Studio Sigdal Trondheim" på Rosten, samt alle de mange frivillige 

foreldre, besteforeldre og spillere som stiller opp. Ikke minst gjør klubbens 

jentedommere en utrolig innsats. 

 

ØKONOMI 

Sjetne Fotball har sunn økonomi. Vinterstid har vi leid treningstid til alle som 

ønsket det på Heimdal Kunstgress, Tiller VG og Cageball på Rosten.  

 

God dugnadsinnsats i 2018 og meget god inndekning på treningsavgift, gjør at vi 

også i år får et greit overskudd. Dette bokføres fremtidig banefond.   

  

Foran oss er arbeidet med å rehabilitere Sjetne kunstgress, hvor vi har et sterkt 

ønske om utvidelse av banen.  

 

Situasjonen fremover krever at økonomiarbeidet i fotballavdelingen forbedres 

ytterligere. Utstyrsavtalen hjelper oss godt, men all grunn til å merke seg at dette 

gjelder kun Adidasutstyr.  

 

Et sponsorutvalg jobbet frem gode rutiner som gjør det mulig for alle lag og 

enkeltstående Sjetne-sjeler å selge inn gode sponsor avtaler til næringslivet på 

flere forskjellige nivåer. Dette arbeidet ble ferdig i 2015. Dette har vi dessverre 

ikke klart å følge opp ei heller i 2018. Vi håper å få med oss 2-3 personer som kan 

gi oss et betydelig løft på inntektssiden.   

 

 

KONTINGENTER 
 
I 2018 har Sjetne Fotball 160 medlemmer som har betalt treningsavgift. Dette er en 
nedgang på 50 fra 2017. Dette skylles mangel på lag eldre enn 14 år på jentesida og 
ingen juniorgutter. Treningsavgiften ble sendt ut på epost i slutten av mars.   
 

 

 

ANLEGG 

  

Sjetne kunstgress 

Sjetne Fotball har fortsatt å drifte banen og utført vedlikehold. Dette har skjedd på 

dugnad.  

 



Kunstgressdekket var 10 år i 2016, men vi avventer ferdigstillelse av Sjetnehallen før 

vi legger nytt dekke. Vi ønsker å utvide banen til 100x60 meter, en vesentlig utvidelse 

med ca 12 meter i lengde og bredde. Vi er ikke i mål med finansieringen, og har 

jobbet med å finne sponsorer til banen, foreløpig uten å lykkes. 

 

 

GET-banen, Okstad kunstgress 

I 2018 har mange seriekamper blitt spilt her – dette var første året banen inngikk i 

terminlisten til NFF Trøndelag. Banen ble også brukt under Sigdal Cup. Det er 

utrolig moro å se den store aktiviteten, dette har blitt det viktige nærmiljøanlegget vi 

trenger i Okstad- og Kroppanområdet. Banen er regelmessig vedlikeholdt i form av 

oppmykning/slodding av TeBe Sport, i tillegg er dyprens utført vår/hørt av samme 

firma. Det blir en del slam på asfalten fra leireområdene rundt banen som også 

griser til kunstgresset, derfor fikk vi Utler til å spyle sikkerhetssonene. Vi har fortsatt 

utfordringer med at baller havner i hagen til naboer. Dette jobber vi videre med 

kommende sesong – det blir satt opp enda et nett mot skolen som gjør det attraktivt 

å spille ball den veien og ikke mot naboene. 

 

Det vil bli investert i filter i sandfangkummene i 2019 for å hindre gummigranulat på 

avveie. Trondheim kommune har gitt oss støtte til dette på tampen av året. 

 

 

TOBB Arena sør  

Både Sjetne og Tiller opprettholder sin eierandel (50-50) i aksjeselskapet. Vi har 

også blitt enige om bruksforholdet og fordeling av kostnadene knyttet til drift og 

nedbetaling av gjeld ved anlegget.  

 

  

KOMMUNIKASJON      

Fotballavdelingens hovedinnhold er i 2018 flyttet over på de nye nettsidene Sjetne 

IL. Mye kommunikasjon foregår på Facebook-grupper for spillere og foresatte. I 

tillegg foregår fortsatt en del infoutveksling på e-post. Vi har også fortsatt 

testingen av Hoopit i 2018 som intern kommunikasjonskanal i lagene og mellom 

styret og lag. 

  

Som i alle foregående år er det imidlertid slik at nettet aldri kan erstatte den 

kommunikasjonen som ligger i et smil, et anerkjennende klapp på skuldra, eller en 

korrigerende og konstruktiv tilbakemelding ansikt til ansikt når det trengs. Møtet 

på sidelinja over en kopp kaffe vil kanskje uansett være den viktigste formen for 

kommunikasjon.   

 


