ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2017.
Mål, resultater og evaluering:
Fotballgruppa fullførter sesongen med hel 52 lag og benyttet hele 554 spillere. Vi hadde 180
ledere/trenere og styret mener vi har tilstrekkelig med kvalifisertre tillitsvalgte for å dekke vårt
behov. Det var flere som sluttet i løpet av sesongen, men det kom hele tiden inn nye spillere.
Det var 3,6 % færre spillere som sluttet enn det som var antallet ved årets slutt.
Alle lag har innlevert fyldige rapporter til klubbens rapporteringssystem.
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Evaluering:
Min. antall spillere som begynner:
Framdeles noe å gå på. Det avholdes årlige møter med foreldre til nye spillere i febr./mars hvert år
og det forventes at dette vil gi resultater på sikt. Staal får ikke anledning til å annonsere eller møte
opp på skolene.
Frafall for spillere over 8 år.
Målet ikke nådd, men vi føler vi er på bedringens vei. Satsing på trenerutvikling gir nå resultater og
både spillere og trenerer gir gode tilbakemeldinger. David Eie ble ansatt som trenerutvikler etter Pål
Fjelde som er trener for aldersbestemte klasser i Bryne. Han er også spiller.
Frafall for spillere over 16 år.
Ikke helt i mål, men flere positive trekk.
I 2018 har vi klart å beholde alle aldersbestemte lag fr 2017.
Vedr. jr. laget øker vi med 2 lag i forhold til 2017 – ett jr. elite og ett jr. 2 lag.
Antall spillere på krets/elite lag.
Målet er oppnådd og vi fortsetter utviklingen fra 2016.
Nevnte i tillegg at Ørjan Bjørlo har spilt på Vikings elite 16 år og deltatt på landsomfattende serie.
Annet fra fotballgruppa:
-

Aktiviteter:
Gjennomført 2 stk. fotballskoler – en i juni og en i romjulen med gode resulateter.
Deltatt i de ”faste turneringene” – Lygdal Cup, Sør Cup og Dana Cup.
Vi hevdet oss godt på alle nivåer og jentelaget gikk helt til topp og vant finalen i Sør Cup.

Fotballstyret vil også i år berømme den store entusiasmen og det samholdet foreldrene
klarer å skape på disse turneringene.
ASAP CUP bli også i 2017 gjennomført med meget godt resultat. Vi ser det blir mer
utfordrende å opprettholde den store søkningen fra Stavanger, men her må vi bare ”stå
på” da vi har et meget godt opplegg med tilstrekkelig med gode baner og et stort
støtteapparat.
Vi startet opp fotballfritidsordning (FFO) høsten 2017 etter initiativ og kyndig ledelse fra
Øyvind Hompland. Det var totalt 22 barn som deltok i denne ordningen 3 dager i uka.
Fortballstyret innstiller på i videreføre denne ordningen også høsten 2018.

-

A-lagene.
Herrelaget sto i fare for å rykke ned og det ble foretatt ”grep” vedr. organiseringen og vi
klarte å beholde plassen. Vi har riktignok mistet noen spillere som vi gjerne skulle
beholdt, men heldigvis så jobbes det svært godt i ungdomsavdelingen slik at vi har klart i
fylle på nye spillere fra egen stall.
Damelaget klarte å innfri forventningene og rykket opp til 2. div. etter at hartsatsende
Viking måtte se at ”opprykkstoget” gikk uten dem. Det er nå kun 3 damelag i Rogaland
som spiller på høyere nivå enn Staal, Klepp og Avaldsnes i toppserien og Haugar i 1. div.
Støtteapparatet til A-lagene ser viktigheten av trivsel og miljø rundt lagene og ”sosiale
tiltak” er nå satt i system.

-

Staal Jørpeland er for øvrig kåret til 10. beste klubben i Rogaland etter prestasjoner
med A-lagen og rekrutterings/jr.lagene. Kjekt å se at andre vurderer osspositivt fra
utsiden.

-

Forholdet til naboklubben MIL.
Selv om vi skal konkurrere ”det remmer og tøy kan holde” på banen har vi nå
systematisert samarbeidet mellom klubbene. Spillerne får spille der de ønsker og MIL er
klarer på at dersom noen i MIL vil forsøke seg på et høyere nivå er Staal nest steg.
Vi har også formalisert samarbeid om jentefotballen, felles trenerutvikler og nå skal også
dommerutvikling settes i system.

-

KVALITETSKLUBB.
Staal Jørpeland besluttet i 2017 å bli kvalitetsklubb – med alt det som dette medfører.
Arbeidet er startet i 2018 og forventes ferdig i 2019.

-

ØKONOMI.
Takker være god jobbing – både i fotballgruppa og i sponsorutvalget klarte vi i oppnå et
resultat på kr. 307.000,- i overskudd i fotballgruppa. Det var budsjettert med et resultat i
balanse. Vår andel av klubbens egenkapital er på kr. 1,1 mill. og dette er et godt
grunnlag for videre satsing i fotballgruppa.

-

Investeringer/utstyr.

Vi investerte i ”vant” for 3-er spill i 2017 sammen med kontainer for oppbevaring av
disse. Vedr. drakter, baller og annet utstyr er vi godt dekket og lagene får dekket sine
behold på dette området.
-

”Styre og stell” 2017.
Følgende frivillige har vært med å bidratt til at dette ble en totalt sett topp sesong:
Fortballstyret: Jostein Karlssen (trenerutvikler), Oddbjørg Langvik (leder ungdom), Johar
Mæle (leder ungdom), Odd Jørgen Sandvik (leder barn), Holger Austvoll (leder damer),
Børge Oanes (styrets leder), Jab Jansen (SU herrer),
SU Herrer: Glenn Bjørlo, Stig Martinussen, Tor Inge Jøssang, Jan Jansen, Roy Helland,
Ingar Bergaland.
SU Damer: Hoilger Austvoll, Hallgeir Hinna, Erik Sørhaug.
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Børge Oanes

