
Informasjonsmøte Strindheim Yngres Fotball. 
Torsdag 10. september 2009. 

 
 
Tid:  Torsdag 10. september 2009, kl. 19:00 – 22:00.  
Sted:  Prinsen hotell, Trondheim. 
Deltakere: Trenere og foreldre, samt styret, i Strindheim Yngres Fotball (SILY).  

Det møtte opp rundt 41 deltakere, inkludert hele styret og daglig leder.  
 
 
Agenda 
Rune Sagen ønsket velkommen til møtet som ble sponset av Prinsen hotell og Egon mht. lokaler, 
drikke og mat. Matpause kl. 21:30 med gruppearbeid. 
 
 
Sak 1. Organisering og klubbfølelse ved Steinar Oksvold, styreleder. 

- Målet med samlingen er å få innspill før årsmøtet i februar 2010. 
- Noen nøkkeltall for klubben:  

- er en stor klubb med hele 846 spillere 
- har et budsjett på kr. 2.207.000,- i inntekt og kr. 2.181.000,- i utgifter for 2009, noe som 
tilsvarer et resultat på kr. 26.000,-.  
- Treningsavgiften varierer fra kr. 700,- (for 2002 årgangen) til kr. 5.700,- (for 1993 
årgangen). 
- Grasrotandelen for hele Strindheim er per 01.09.09 kr. 193.454,-. Et estimat tilsier at 
SILY’s andel av dette er ca. kr. 115.000,-.  

- Et par vesentlige spørsmål, som må avklares (og vedtas) på årsmøtet, er;  
1. Om summen av treningskostnaden (treningsavgiften) skal være lik summen av 
nødvendige kostnader?  
2. Om det er mulig å øke engasjementet fra lagsnivå til klubbnivå? Forslag til tiltak?  
Noe diskusjon rundt kalendersalg og sponsorinntekter. Enighet om at det ikke var 
ønskelig med mer kalendersalg, der en stor del av inntekten går til andre, og at det heller 
var bedre med en mindre økning av treningsavgiften.  

- Merk at det er eget MOTivatør-kurs 22. september.  
 
 
Sak 2. Økonomi / inntekter / utgifter ved Arne Øvereng, økonomiansvarlig. 
Noen hovedpunkter;  

- SILY har utfordringer ved finansiering av fotballaktiviteter, talentutvikling og forbedring 
av anlegg. Det koster å ha vinteråpne baner med brøyting og oppvarming. Til eksempel 
er prisen for å ha banen oppvarmet 1 t på vinteren kr. 1.600,-.  

- Inntekt er på 2,3 mill. kr., herav utgjør treningsavgiften 1,7 mill. kr. 
- Svak egenkapital, periodisk anstrengt økonomi. Banen til Strindheim kunstgress er 

nedslitt. 
- Vi har for få dommere, noe som gjør at vi får kr. 25.000,- i bot fra forbundet. 
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Sak 3. Sportslig ved Ståle Høyem, sportslig leder. 
(Flyttet foran sak 2 på møtet.) 
Ståle tok for seg trenerrollen, under følgende overskrifter;  

a) Trenerens viktigste oppgaver. 
Ungene må føle seg sett og være trygg / ivaretatt. Tilstedeværelse og gode holdninger er 
viktig.  

b) Hva er viktigst, spillerutvikling eller pokal? 
- Spillerutvikling fra ung alder, like muligheter.  
- Sosialt og artig vs. satsing på sportslige resultater (bl.a. topping av lag). Strindheim har 
et program med satsing på Coerver coaching og tekniske ferdigheter fra 11 års alderen.  
- Sammenslåing av lag fra Strindheim og Åsvang bør skje tidlig. Nå skjer det fra 2. års 
smågutter/-jenter, dvs. fra ungdomsskolen (14 års alderen). Vi bør starte sammenslåingen 
kanskje allerede fra 1. års smågutter/-jenter. For sen sammenslåing fører til at det brukes 
mye tid på integrering, og gjerne noe frafall fra Åsvangspillere.  

c) Innhold på treningene. 
Kanskje samling også for de nest beste? Se på skuddfot, løpetrening hospitering nedover. 
Treningen kan fokusere på hurtighet og individuelle ferdigheter. 

d) Hva venter etter SFYA? 
Vi bør få på plass seniorsatsing for jentene, slik at de blir fanget opp etter SFYA.  
De beste guttespillerne har i dag mulighet til å gå over til junior og deretter senior. 
Sentralt spørsmål: Investering i SFYA til hvilken nytte? 

  
To spørsmål (til møtet fra Ståle): 

- Stimulering av de beste, hva med de nest beste? 
- Det er ulik vekst hos spillerne i pubertetsalderen. Hvordan ta hensyn til dette ift. 

spillerutvikling? 
 
 
Sak 4. Gruppearbeid. 
Styret la frem fem strategiske veivalg som de ønsket at deltakerne skulle diskutere i sine 
gruppeoppgaver. Dette ble gjennomgått i plenum først. 
 
Strategiske veivalg: 

1. Hvilket sportslig nivå skal klubben sikte mot?  
- Coerver, juniortilbud (bredde), seniortilbud damer, trenerutvikling. 

2. Bør SIL Yngres primært være dugnadsfinansiert, eller bør treningsavgiften legges 
på et slikt nivå at dugnader ikke er nødvendige?  
- Treningsavgift dekker basistilbudet, ekstrainntekter (lotteri m.v.) gir muligheter til 
utvikling.  

3. Finnes det mellomløsninger som gir forutsigbar og tilstrekkelig økonomi over tid ift. 
ønsket satsingsnivå? 
- For eksempel legge til rette for individuelle valgmuligheter.  

4. Hvordan skaffe nødvendig finansiering til ny hovedbane (NÅ) – samt opprusting av 
Egon-banen om 5 - 10 år (1 – 3 mill. kr.)? 
- Nødvendig for i det hele tatt å ha et sportslig basistilbud. 
- Flere baner i SIL Yngres rekrutteringsområde. 

5. Er det mulig å øke engasjementet fra lag- til klubbnivå? Hvis ja, kom med forslag til 
tiltak. 

 
 

 2



Sak 5. Oppsummering / plenumsdiskusjon. 
Besvarelsene på gruppeoppgavene ble gjennomgått i plenum etter maten. Her kommer 
oppsummering av hovedpunktene som kom frem. 
 
Strategiske veivalg 1 og 4 – Sportslig nivå og finansiering av bedre baner. 
Punktene 1 og 4 ble slått sammen i gjennomgangen, da de omhandler delvis de samme forhold. 

- Vi må realistisk på at vi er en breddeklubb, og hva vi skal satse på og prioritere. 
- G13: Å beholde satsingen på junior gutter vil på sikt kreve betalt trener, noe også senior 

damer vil kreve. Vi kan ikke basere oss, som i dag, på at junior gutter driftes av 
foreldrene permanent fremover. Satsing, på junior gutter og senior damer, en vil også 
kreve bedre og mer banekapasitet enn dagens situasjon. 

- Steinar Oksvold: Hvor mye skal vi satse og hvor lenge skal SILY følge opp spillerne?  
- Ole Winnem: Det er ikke sikkert at vi kan / har lov til å satse på senior damer, dette pga. 

Strindheim elite.  
- Steinar Oksvold: Lars Grevskott er en viktig ressurs for klubben som daglig leder for 

SILY. Vi må gjøre jobben attraktiv for han.  
- Tage Røsten: Vedrørende de nest beste, det er viktig med motivasjon, oppmerksomhet og 

tid til å følge opp.  
- Tore Bjørn (J96, Å): Viktig med trenerutvikling, sett opp trener 1 kurs og prioriter høyt. 

Bli enige om artige og fine mål, noe som gir motivasjon for spillerne til å fortsette.  
Et eksempel er et lag som bestemte seg til å dra til Barcelona og planla i to år. Mange av 
de som ellers ville falt av, ble da med fremover.    

 
Strategisk veivalg 2 – Finansiering av SILY, dugnad eller økt treningsavgift? 

- En mellomløsning kan være at lagene skaffer inntekt. 
- Ole Winnem: Er for finansiering via treningsavgift, men viktig med foreldreengasjement 

(trener eller foreldrekontakt) og viktig at Tungacup bevares. 
- 98: Økning av treningsavgift kan føre til frafall av spillere, særlig jenter. Skaff heller 

penger på lagsnivå til deltagelse på cup’er og lignende.  
- Ståle Høyem: Vi kan benytte avtalen med CABO sport i større grad, for eksempel til å 

skaffe nødvendig utstyr som baller og lignende.  
- I dag har det forskjellige lagene ”en skog” av mange forskjellige drakter og sponsorer. 

Det bør helst være mer uniformering.  
- Det er en mulighet å øke treningsavgiften med noen hundrelapper, men det er et tak 

(smertegrense) for hvor stor økningen kan være. 
- Ønskelig med mer informasjon om økonomien, bakgrunn for treningsavgiften og CABO 

avtalen (og mulighetene den gir).  
- Se også på utgiftssiden (om det er mulig med reduksjoner), og ikke bare inntektssiden. 

 
Strategisk veivalg 3 – Mellomløsninger, økonomi og ønsket satsingsnivå. 

- Overføre noen oppgaver til lagsinitiativ (det er lettere å få engasjement på lagsnivå). 
- Sjekke ut ift. offentlige støtteordninger, for eksempel aktuelle prosjekt ift. Trondheim 

kommune og staten. De faste potter (tildelinger) fra det offentlige har vi oversikt over.  
- Det er en mulighet til at NAV bidrar ift. treningsavgift til de som har betalingsproblem. 
- Vi kan sjekke ut frister og få oversikt ift. fond (type Solo) fra større bedrifter. 

 
Strategisk veivalg 5 – Engasjement, lag og klubb. 

- Ole Winnem: Det er mulig å øke engasjementet fra lag- til klubbnivå, men det er trenere 
og oppmenn som må ta ballen. 

- Rune Sagen: Vi kan satse mer på felles arrangement; trenermøte, draktoverlevering til 
spillerne ved oppstart, felles engasjement, dugnadsdag, ”pølse og brød”.   
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- Andre, G99: Viktig med infoflyt, mange ressurssterke foreldre, fortell virkeligheten til 
foreldrene.  

- Se på håndball, de har trenermøte og foreldremøte sammen en gang i måneden, med 
obligatorisk oppmøte for 1 fra hvert lag. For klubbfølelsen vil det hjelpe med et bedre 
klubbhus (og samlingspunkt). Det vil være lettere å engasjere som foreldrekontakt med 
møter og direkte treff (med de andre i klubben).  

- Tungacup er viktig for å jobbe sammen og få fellesskapsfølelsen rundt klubben.  
- Viktig å skape en felles arena (der man treffer foreldre fra andre lag). 

 
 
Noen avsluttende kommentarer fra styret. 

- Ståle Høyem: Positivt møte med bra deltakelse. Vi kan ha egne møter for hhv. trenerne 
og foreldrekontaktene fremover.  

- Rune Sagen: Ønsker å stille lokaler til disposisjon for senere trenermøte. 
 
Til slutt en takk til Rune Sagen som ordnet med møtelokaler og mat og drikke til møtet! 
 
 
 
Referent Viggo Finset 
Sekretær i styret i SILY 
17.10.2009. 
 


