
 

Årsberetning 2020 - Strindheim Yngres  

Styret i Strindheim Yngres: 

 

Ingrid Ulvan Olsen (styrets leder) 

Audun Gangstad (styrets nestleder)  

Ole Morten Hustad (styremedlem) 

Kjell Magne Størseth (styremedlem) 

Erik Selboe (styremedlem) 

Bjarne Aas Farbu (styremedlem/sportslig leder)  

Antall møter/ saker som er behandlet i styret 

Det er avholdt 11 styremøter og to ekstraordinære styremøter. Styret har behandlet 85 saker i 

løpet av 2020. Styret har også noen saker der avstemninger/ avklaringer har foregått per e-

post/ messenger. Særlig har dette vært i saker som gjelder haste avklaringer. Det har vært 

særlig aktuelt i dag knyttet til covid-19- tilpasninger. 

Saker av betydning: 

Covid-19 

I dette året har covid-19 tatt stor plass når det gjelder å tilrettelegge for uorganisert/ organisert 

trening på Myra. Målet har vært å holde lagcellene i gang både med trening og fra høsten 

2020 også med kampavvikling. Siden det ble åpnet for trening i påska 2020 har det vært stor 

aktivitet med og uten spesialtilpasninger på banen. 

Godkjenning av reguleringsplan for Leangen idrettspark. 

I forbindelse med at bystyret har godkjent reguleringsplan for Leangen idrettspark gir det et 

grunnlag for videre planlegging og prosjektering av fotballhall på Myra. Strindheim Yngres 

v/ Audun Gangstad leder anleggskomiteen. 

Resertifisering av Strindheim som Kvalitetsklubb 

Strindheim Yngres ble i november 2017 sertifisert som Kvalitetsklubb. I 2020 er klubben 

fortsatt i en resertifiseringsprosess. Både gjeldende sportsplan og klubbhåndboka har blitt 

revidert slik at den samsvarer med dagens standarder for å være kvalitetsklubb.  Fokus etter 

samtaler med NFF har blant annet vært å få flere kvinner inn i klubbens styre, opprettholde et 

høyt nivå på trenerkompetansen i klubben og få gruppen av trenerveiledere i gang. Når det 

gjelder trenerkompetanse er klubben godt representert på kurs i regi av NFF, men vi har 

fortsatt for få i klubben med UEFA B-lisens. 

 



 
Trenerkontrakter 

Styret v/ sportslig leder har arbeidet med trenerkontrakter for alle innen sesongstart og har 

derav god kunnskap om rollene i lagcellene, herunder trenerkompetanse. Gjennom 

trenerkontrakten forplikter vi den enkelte til å følge klubbens styringsverktøy noe som bidrar 

til implementering av klubbens verdigrunnlag i de enkelte lagcellene. For sesongen 2021 er 

hovedtrener og lagleder på plass i alle klubbens lagceller.  

Strindheim Kvinner fortsetter som egen selvstendig enhet dog underlagt Strindheim Yngres. 

Strindheim Kvinner har siden 2019 vært en selvstendig enhet med eget styre, men underlagt 

Strindheim Yngres.  Strindheim Kvinner fortsetter å være underlagt Strindheim Yngres også i 

sesongen 2021. Strindheim Kvinner har eget regnskap og budsjett som inkluderes i 

Strindheim Yngres sitt samlede regnskap, se for øvrig årsberetning fra Strindheim Kvinner  

Aktiviteten i gruppa 

Strindheim Yngres besto i 2020 av 870 (pluss 20 fra i fjor) spillere, Strindheim Kvinner og 

G19 er da inkludert. De 870 spillerne har vært fordelt på 34 lagceller. I ungdomsfotballen fra 

J13 til og med senior har Strindheim i seriespillet vært representert med ni lag. På grunn av 

covid-19 har det ikke vært spill på seniornivå på jentesiden. Guttesiden har fra G13 til og 

med G19 vært representert med 11 lag. Oppstartshelg for de yngste lagene med påfølgende 

trenerveiledning og trenerkurs har vært gjennomført. Gledelig er at vi i dag har et stort G/J 

2014 - kull med over 80 spillere fordelt på ca 50 gutter og 30 jenter. 

Sportslige høydepunkt  

Strindheim Yngres har på grunn av covid -19 og derav få cuper begrenset med sportslige 

høydepunkt. NM for årsklassene G/ J- 16 og G/J 19 ble avlyst i tillegg til reisecuper og 

Scandia cup der Strindheim pleier å være godt representert. Gledelig er likevel at J17 ble 

vinner av OBOS-cup i sin årsklasse- 

Styrets sammensetning 

Styret har i tillegg til styrets leder fem medlemmer. Kjell Magne Størseth overtar som styrets 

leder fra 2021. Ingrid Ulvan Olsen trer inn som nestleder. I tillegg til at eksisterende styre 

fortsetter utvides styre meds to nye medlemmer. 

Leif Leknes 

Edle Windingstad  

 

 


