
Årsmelding 2017 Ungdomsstyret 
 

Verdal IL Ungdomsstyret har bestått av: 

Leder  Roger McKellar 

Nest leder Roger Kvello Hansen 

Kasserer Leif Arne Støfringshaug 

Medlem Monika Pedersen 

Medlem Hilde Kalseth 

Medlem Randi Martinsen 

 

Saker 

Verdal IL Ungdomsstyret har gjennomført 14 styremøter siden mars 2017 (8 i 2017 og 6 i 2018).  

Styret har behandlet 65 saker.  I tillegg, har sportslig utvalg hatt egne møter. 

 

Medlemmene i styret har vært på flere møter i enkelte års grupper, samt veiledningssamtaler med 

både trenere og spillere sammen med sportslig utvalg.  Deltatt i andre felles møter i regi av klubben.  

Leder i styret er også medlem i hovedstyret.  Nestleder er vara. 

Ungdomsstyret har også deltatt og initiert mer samarbeid med  senior avdeling ifht kommunikasjon, 

prosjekt og videre utvikling.  

Styret har jobbet godt sammen. 

 

Tine Fotballskole 

• Gjennomførte Tine fotballskole i juni. 

• Ca. 250 påmeldte 

• Ca. 50 trenere (g/j 14-16 spillere og noen få dame/junior spillere) 

• Veldig gode tilbakemeldinger fra både deltakere, foresatte og trenere og frivillige 

 

COOP Cup 2017 

• Gjennomførte Cupen på 1 dag istedenfor 2 som tidligere.  Dette var vellykket for både 
Klubben og deltakerne. 

• Veldig godt salg og supert vær på årets cup.  Dette gjorde at vi ble tom tidlig for enkelte 
varer.   Bestilling ble gjort av Anita Selnes.   

• Cupen ble samkjørt med TrønderRock pga vær utfordringer.  Dette er ikke aktuelt neste år. 

• Veldig mye skryt av årets dommere. Supert med egne dommer t-skjorter. Dette gjorde at de 
var synlige og ble respektert av trenere/foreldre. Dommerne synes selv også at det var stor 
stas med likedan dommertrøyer.  

• 100 foreldre deltok på dugnad ved årets cupdag. +12 handymen (foreldre) som deltok med 
cupforberedelser torsdagen før cuphelgen.  Få som ikke møtte opp. Viktig at oppmennene 
gjør en god jobb og har et godt system med å sette opp foreldre fra det enkelte lag og at 
foreldregruppen får den informasjon som faktisk sendes ut fra styret. 

• G16 hjalp til med å plassere/merke mål og baner mot pizza/brus. 

• Morten Valbekmo hentet mål som vi lånte på Lyng av Stiklestad IL 
 
Kurs/utvikling 

• 2 styremedlemmer deltok på lederkurs 1 

• 34 trenere deltok på trenerkurs (2017/2018) 

• Leder og sportslig leder deltok i kretssamling i Liverpool (dekket av kretsen) 



• Dametrener B-lisens 

• Sportslig leder tok leder kurs 3 

• Klubben representerte på 3 klubbforum for klubbene mellom Frosta og Snåsa 

• Klubben var representert på kretsting og Forbundsting i 2017 og 2018 
 
  
 


