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Møtetype Lagledermøte fotball. 

  

Referent Eilen G. Halvorsen 

  
 

Tilstede: Fotballstyret. Lagledere. 

 

Info om økonomi fra klubben: 

Treningsavgift og kontingent; det er pr i dag kr. 170.000 utestående. Laglederne ønsker lista slik at de 

kan ta det opp med de det gjelder. Fakturaer på utestående deles ut, lagledere gir disse til de det 

gjelder, med beskjed om 14 dagers betalingsfrist.  

Rekruttering: 

Det er generelt færre spillere fra Hurrød enn Rød på alle lag. Det bør tas allerede på barneidretten, for 

å få med flere. Det bør gås nærmere inn i årsaken til hvorfor det ikke er noen fra Hurrød som er 

interessert nok. Det bør også være en ordnet struktur på hvordan vi kan få barna til å komme i 

Trondalen. 

 Dugnad: 

Onsdag 4 september kl 17, det skal gjøres klart til gåfotballen. Hvert lag stiller med 3 personer. 

Trenger også hjelp til praktisk gjennomføring av gåfotball-arrangementet. 

 

Fotballskolen: 

Info fra Henning O: 

Det har vært færre deltakere, hva skjer videre? 

Vil det bli nok deltakere? Henning sender forslag til fotballstyret om endringer for å løfte deltakelsen, 

både fra voksne og barn. Eks, lag må stille med voksne, reduksjon i pris. 

Positivt; det kommer flere fra bl.a 2012. Å legge det til siste uka før skolestart har vært bra. 

Det kommer artikkel om fotballskoleuka som legges ut på hjemmesiden, og som kan deles i gruppene 

til de forskjellige lagene. Det blir kalt inn til fotballskolemøte med de aktuelle årsklassene. 

Nye voksne må ta over arrangementet fra neste år. 

 

 Eventuelt: 

Hvordan blir fordeling av cupdatoer?  

Tas opp på neste styremøte. 



Side 2 

 

 

GJENNOMGANG AV INFORMASJON FRA HVERT AV LAGENE: 

Tilstede: 

Espen Midtfjeld 

Lag: G06 

Status: 17 spillere, km laget kom til a-sluttspill. Mye kamper, noe de merket litt på slutten av 

vårsesongen. Opptur sportslig sett. 

Økonomi: Har inntekter til å nå budsjett, har grei egenkapital. Neste sesong vil de trenge hjelp med 

spillere opp og ned et hakk for å få til et godt 11-er lag. 

Må ha trener neste år. 

 

Hanne Lundberg 

J07/kjøkkenansvarlig fotballskolen. 

Status: To jentelag i serien, spillere fra 08 og 09. 6 jenter på bylaget. Fem voksne som trener jentene. 

Med 22 spillere er de den største jentegruppa i Fredrikstad. Alle på ett nivå, har tapt mange kamper, 

men også noe uavgjort og en seier. 9-erlaget er best i Østfold, uten tap. Venter 2 spillere fra Rolvsøy til 

høsten. Sonelaget starter opp i høst. Det blir ikke startet opp j14-lag i FFK, for å beholde lagene som de 

er nå. Det er for få jenter til å beholde gode lag. 

Økonomi: OK, de arrangerer egen jentecup som sørger for størstedelen av inntektene i løpet av året.  

Har trener neste år. 

 

Eivind Pettersen 

G10 

Status: 2 lag i serien, medt lag 10 på hver. 4 fra 2011 trener fast sammen med dem. 

Økonomi: Helt greit, er i gang med å bygge opp egenkapital. 

Har 2 trenere pr lag, også neste år. 

 

 

Mona Methi 

G08 

Status: Har med 4 spillere fra G09 for å få til to lag. Er få og sårbare, også på trenersiden. Må finne ut 

av veien videre med andre, de er for få. Fin spillergruppe. 

Økonomi: Bra økonomi, med inntekter fra cuper og dugnader. 

 

 

 



Side 3 

Frode Johansen 

Trener G09. 

Status: 3 lag, 32-33 spillere. 2 jenter trener sammen med dem. 8 gutter hospiterer med 08, og noen med 

07. 

Økonomi: Har ikke full oversikt, men tror det er bra. 

Det er mange voksne som er med rundt laget, men trenger en som tar hovedansvaret på treningene.  

 

Odd Andre Grotterød, 

G05 

Status: Har både km-lag og breddelag. Breddelaget har så langt vunnet alle kamper, og er kanskje 

påmeldt i feil nivå. Har prøvd å endre, men må spille ferdig sesongen, før de kan flytte opp et nivå. 

Sportslig gode resultater fra Kattegat cup i Danmark. 

33 gutter. Spiller både 11-er og 9-er. 

Økonomi: Bra. 

Trenere ok, foreløpig. 

 

Hanne Verbeek 

G07 

Status: 32-33 spillere, med 3 lag i serien, på 3 forskjellige nivåer. Får hjelp fra både 08 og 09, og jenter. 

Fin gjeng. Hospiterer opp til 06. 10 totalt på bylaget. 

Økonomi: Bra 

Trenger ny hovedtrener. 

 

Robert Frorud 

Juniorlaget. 

Status: Har hatt over 30 spillere, ligger mellom 20 og 30 pr nå. Sportslig bra, de eldste vinner alle 

kamper, de yngste har tapt alle. 

Økonomi: Bra, de har inntekter fra dugnader og litt småjobber her og der. 

Trenersituasjon veldig bra, de bygger kompetanse. 3 trenere pr i dag, Robert tar en pause etter endt 

sesong. 


