
 
 

 

Årsberetning Kattem IL Fotballklubb 2021 

 

Styret har siden Ekstraordinært årsmøte 15 nov 2021 bestått av: 

Raymond Andreassen, styreleder 

Cathrine Reppe, nestleder 

Tommy Øverås, styremedlem 

Hanne Årbogen Dahl, styremedlem  

Mari Bellingmo, styremedlem (trakk seg fra styret pga sykdom 12 des 2021) 

 

DRIFT AV KLUBBEN 

Styret har gjennom 2021 hatt månedlige møter, med unntak av sommermånedene. Styret er 
kollektivt ansvarlig for drift av klubben. Styret har utnyttet kompetanse på flere områder 
blant ildsjelene i klubben for å sikre vinteråpen 11er bane. Styret har hatt bratt læringskurve 
og har økt sin kompetanse både formelt ved kursing samt ved å få hjelp av blant annet NFF 
Trøndelag, Trondheim Idrettsråd og Norges Idrettsforbund og fra medlemmer som er tett på 
den daglige driften av klubb og lag. 3 av styrets medlemmer er trenere i Kattem IL FK. 

2021 var et år som var svært krevende for alle, med sterke restriksjoner på aktivitet pga 
korona.  Det ble etter hvert åpnet for kamper, og da kom det også flere spillere på trening. 
Hvor mange som har sluttet på grunn av pandemien eventuelt andre årsaker er det vanskelig 
å fastslå.  

Etter det ekstraordinære årsmøtet har 62 spiller meldt overgang til andre klubber, i all 
hovedsak jenter/kvinner, men også noen G16/G19 spillere. 31 har meldt overgang til Kattem 
i hovedsak gutter/menn G12, G13, G14, G16 og Menn Senior.  

Antall barn som er fotballspillere i klubben er nå 50 jenter og 269 gutter samt 26 Menn 
senior og 16 Oldboys, totalt 361 fotballspillere. 

KLUBBHUS OG ANLEGG 

Klubbhuset vårt hadde et rolig 2021 – siden mye aktivitet i forhold til utleie og sosiale 
arrangementer for lag og bruk av garderober i praksis ble stanset i store deler av året.  

Dette ga et inntektsbortfall i forhold til tidligere år.  

Klubbhuset vårt er viktig for å skape mye liv og godt miljø i klubben, og er med på å styrke 
klubbtilhørigheten. Klubbhuset ledes av en hus-komité, som i 2021 har bestått av Astrid 



 
Rasch og Linda Sund. Nå har Kathrine Svedahl og Kathrine Fjelldalselv tatt over 
stafettpinnen. 

Banene våre er gjennomgående i svært god stand og mye i bruk. 9'er banen vil tåle dagens 
aktivtetsnivå i mange år framover. 11'er banen ble sommeren 2019 rehabilitert og vil også 
holde god kvalitet i flere år framover. Vi har et baneutvalg som sikrer at flere personer er 
involvert i vedlikehold av banen, slik at dette fordeles på flere personer i klubben.  Tommy 
Øverås er  styrets mann i utvalget. Klubben vår har, etter styrets vurdering, en av byens 
beste vinterbaner takket være innsatsen fra baneutvalget. Spesielt vil vi trekke frem Tor 
Morten Eide, Bjørn Rasch, Bård Antonsen, Stein Inge Meland og Knut Alstad, vi takker for 
deres store innsats for å holde bane og mål i tipp topp stand! 

 

SPORT 

2021 ble nok et krevende år for sportslig aktivitet. Sesongen var preget av 
koronarestriksjonene. De fleste innecupene ble avlyst. De store cupene på sommeren ble 
avlyst. Treninger og seriespill ute gikk nesten som normalt, men det var en god del flytting av 
kamper pga koronasmitte innad i et av lagene.  

Vi er spesielt imponert over hvordan lag, foreldre og spillere stilte opp for å sikre at vi i 
forbindelse med kampavvikling overholdt smittevernregler og registrering av publikum. 
Synlige kampverter var helt sentrale der, og det er noe vi som klubb må ta med oss også 
etter at pandemien er over.  NFF har bestemt at det skal være kampverter på alle kamper i 
2022 for å ivareta FAIR PLAY. 

Takket være gode innsats fra rekrutteringsgruppa, fikk vi gjennomført oppstartsopplegg for 
førsteklassingene på Kattem og Åsheim for 2015-årgangen på tidlighøsten.  Rekruttering fra 
nærområdene er en svært viktig aktivitet, og da spesielt rekruttering av jentene. 

Kretsens spillerutviklingstiltak (BDO) for både gutter og jenter i aldergruppene 11-14 ble 
gjennomført høsten 2021. Flere spillere fra Kattem har deltatt på tiltakene. 

Trenerne på alle lag har tross restriksjoner gjennomført enormt mye arbeid og innsats for at 
flest mulig treninger tross alt skulle bli gjennomført. Det har blitt gjennomført mye treninger 
og treningskamper som har gitt barn og ungdom fotballglede gjennom hele året! Tusen takk 
til trenerne og andre støttepersoner rundt lagene som har lagt til rette for at det har blitt 
gjennomført totalt ca 50 treninger og kamper hver uke på de forskjellige årsklassene 
gjennom året! Det er et fenomenalt dugnadsarbeid dere gjør! 

 

ÅRSREGNSKAP 2021 

Årsregnskapet for 2020 viser et årsresultat som gir et overskudd på kr 186.860,-.  



 
Klubbens gjeld er redusert med ca 0,4 mill.kr fra 4,6 til 4,2 millioner i 2021. Gjelden 
nedbetales gjennom drift av klubben.  Vi ba banken om en noe redusert betalingstakt på 
gjeld fra mai-desember, siden vi hadde reduserte inntekter fra treningsavgiftene.  

Dugnader er gjennomført i henhold til fastsatt plan. Styret vil takke alle som har bidratt på 
dugnader, noe som er veldig viktig for klubbens økonomi og virksomhet. Vi takker også alle 
trenere og foreldre som har bistått klubben med god innsats i 2021. 

 

Kattem 27/3-2022 

Styret i Kattem IL FK 

 


