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Årsberetning 2021

Strindheim Ynges omfatter jentene fra J6 til senior. Guttene fra G6 til G16. Strindheim
Yngres administrerer G19 for Strindheim Toppfotball (STF) Spillerne på G19 er registrert i STF

Styret i Strindheim Yngres:
Kjell Magne Størseth (styrets leder)
Ingrid Ulvan Olsen (styrets nestleder)
Audun Gangstad (styremedlem)
Ole Morten Hustad (styremedlem)
Bjarne Aas Farbu (styremedlem/sportslig leder - guttene)
Leif Leknes (styremedlem/sportslig leder - jenter)
Edle Windingstad (styremedlem økonomi)

Antall møter/saker som er behandlet i styret.
Det er avholdt 12 styremøter. Styret har behandlet 101 saker i løpet av 2021.
Resertifisering av Strindheim som kvalitetsklubb.
Strindheim ble i november 2017 sertifisert som kvalitetsklubb. Det gjennomføres årlig
resertifisering. Både gjeldende sportsplan og kvalitetshåndbok har blitt revidert slik at den
samsvarer med dagens standarder for å være kvalitetsklubb.
Årets resertifisering ble godkjent uten merknader.
Strindheim Yngres vedtok i 2021 trenerguide. Den gjelder for barn og ungdom fra 6 til 14 år.
Målene med trenerguiden er å skape en trygg og god sosial arena for spillerne. Samtidig er
det eksempler på øvelser.
Strindheim Yngres har i 2021 arbeidet med etablering av trenerveiledere for de enkelte
lagcellene.
Trenerkontrakter
Styret v/sportlig leder har arbeidet for at alle trenere skal ha trenerkontrakter. Gjennom
trenerkontrakten forplikter vi den enkelte til å følge klubbens styringsverktøy, som igjen
bidrar til implementering av klubbens verdigrunnlag i de enkelte lagcellene. For sesongen
2021 har alle hovedtrenere signert kontrakt.

Ett lag. Ett Trøndelag – Strindheim
Strindheim Yngres, senior damer og Strindheim Toppfotball laget sammen med
Trønderfotball et TV-program som ble sendt en uke i juni på Trønder-TV. Linkl til intro og
programmet ligger på www.silyngres.no.
Målet med TV-programmet var å gjøre Strindheim kjent i nærmiljøet. Samtidig vise
aktivitetene og opplevelsene til barn og ungdom på Ruta Arena.
Aktiviteten i lagcellene
Strindheim Yngres bestod i 2021 av 800 spillere (endring fra i fjor -50). I tillegg er det ca 120
trenere og lagledere som gjør det mulig å skape en trygg hverdag i Strindheim. De 800
spillerne har vært fordelt på 34 lagceller.
Covid-19 førte til at vårsesongen ble med begrenset seriespill. Gjennomført flere
treningskamper. Høstsesongen ble tilnærmet med normal aktivitet. Strindheim
gjennomførte totalt ca 500 kamper i løpet av høstsesongen.
Covid-19 førte til begrensede muligheter for å gjennomføre sosiale aktiviteter og
foreldremøter. Håper sesongen 2022 gir barn og ungdom mulighet igjen til å delta på cuper
også med overnatting.
Strindheim har gjennomført møter med flere skoler i nærmiljøet med tema trygg hverdag og
godt kameratskap.
Strindheim Yngres og kvinner senior har etter ønske fra kretsen presentert hvordan vi
arbeider med jentene under Trøndersk fotballseminar november 2021.
Strindheim Yngres har de siste tre årene gjennomført trenerkurs i egen regi sammen med
kretsen for 1. klassingene. De siste tre årene har ca 70 barn startet samtidig som ca 18
foreldre årlig har tatt grasrottrenerkurs. Dette styrker miljøet i lagcellene. Samtidig bidrar
det til at Strindheim blir kjent med foreldrene og spillerne.
Det er etablert samarbeidsforum som består av hovedtrenerne fra G14 til trener på A-laget
senior herrer. De har månedlige møter. Skal sikre at ungdommene blir sett, muligheter for
hospitering og samtidig innarbeidet – slik spiller vi i Strindheim.

3 Regnskap 2021
Silyngres
Resultatregnskap
Sponsor og momskompensasjon
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Kostnader
Lønnskostnad
Anne driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter
Ordinært resultat

Faktisk 2021

Budsjett 2021

957 715
3 529 742
4 487 457
2 422 331
801 784
317 724
3 541 839
945 618
15 778
2 270
13 508

900 000
3 430 000
4 330 000
2 795 000
847 000
332 000
3 974 000
356 000
15 000

959 126

371 000

Budsjettavvik

-

15 000 -

Budsjett 2022

57 715
99 742
157 457
372 669
45 216
14 276
432 161
589 618
778
2 270
1 492

1 160 000
3 015 000
4 175 000
2 925 000
797 000
290 000
4 012 000
163 000
10 000

588 126

173 000

10 000

Økte inntekter som følge av økt moms-kompensasjon. Støtte i forbindelse med Covid-19 fra
2020 som ble bokført i 2021. Utleie av daglig leder til Strindheim Kunstgress AS for deler av
2020. Økte LAM-midler og overgangsinntekter i forhold til budsjett.
Reduserte kostnader baneleie, dommerutgifter og lagspåmelding.
Yngres har betalt en andel av miljø- og grunnundersøkelsene som er gjennomført høsten
2021.
Ca 70% av kostnadene er relatert direkte til fotballaktiviteter.
Resultat av ordinær drift er ca kr 100.000,-.

4 Budsjett 2022
Budsjettert med økte sponsorinntekter og momskompensasjon i forhold til faktisk 2021.
Reduksjon i annen driftsinntekt og ingen Covid-19 støtte og lavere budsjetterte
dugnadsinntekter. Det er budsjettert med økte treningsavgifter.
Kostnadene vil bli redusert som følge av endringer i antall år med Coerver-treninger.
Perioden med fire års Coerver-treninger er flyttet ett år frem, dvs siste året er flyttet fra 13
til 12 år. Det har ført til at vi igjen er på fire år.
Annen kostnad redusert pga endringer i lagspåmelding.

Treningsavgift for 2022
Styrets innstiller å øke treningsavgiftene for 2022.
Aldersgruppe
Kvinner senior
G19/G16
J17
J15
J14/G14
J/G13
J/G12
J/G11
J/G10
J/G9
J/G8
J/G7
J/G6

Tr.avg pt
4700
5700
4700
4700
4300
3700
2700
2200
1900
1900
1200
1200
Gratis

Ny tr.avg pr år
4700
5700
5000
5000
4700
4000
3400
3200
3000
2600
1800
1800
Gratis

J/G6 gjelder høst-semesteret når de starter i 1. klasse.
Årsaker:
Uendret treningsavgift siste fem årene.
Kostnadene øker som følge av at flere lagceller har dommer/dommere satt opp av kretsen.
Dette fører til økte dommerutgifter.
Kostnadene øker som følge av økte dommerhonorarer.
Generell kostnadsøkning de siste 5 årene.
Behov for økte treningsavgifter for å kunne oppnå et overskudd i 2022, som kan gi grunnlag
for investeringer og vedlikehold av anlegget.

5. Valg av nytt styre
Styrets sammensetning:
Johannes Nilson trer inn som sportslig leder for guttene. Styret blir styrket på sportslig.
Sportslig leder skal samtidig ha ansvar for å implementere Hoopit i Strindheim i løpet av
2022.
Målet med Hoopit er bedre kommunikasjon mellom Strindheim sin ledelse, trenere og
lagledere, barn, ungdom og foreldre. Enklere å gjøre årshjulet kjent. Dvs hvilke aktiviteter
skjer når.

Innstilling til nytt styre 2022.

Styreleder:

Kjell Magne Størseth, ikke på valg.

Nestleder:

Ingrid Ulvan Olsen, velges for 1 år.

Styremedlem

Johannes Nilson, velges for 2 år.

Styremedlem

Bjarne Aas Farbu, velges for 2 år.

Styremedlem

Audun Gangstad, ikke på valg.

Styremedlem

Leif Leknes, ikke på valg

