Kattem + Heimdal – en visjon om en felles fotballklubb i bydelen vår kan bli virkelighet
Heimdal FK og Kattem IL FK har de siste 2 årene
systematisk jobbet med å utvikle samarbeidet mellom
klubbene. Vi satte i fellesskap ned et utvalg som høsten
2020 konkluderte med at klubbene burde fusjoneres for å
ivareta et framtidsrettet og forutsigbart fotball-tilbud for
alle i bydelen. (Se vedlegg side 3)
Styrene i Heimdal FK og Kattem IL FK har begge vedtatt å
følge utvalget sine anbefalinger og har siden i høst
Thomas Lund og Christian S. Moen (Trenere G19)
målrettet jobbet for å utvikle grunnlaget for å etablere en
felles fotballklubb. Utgangspunktet var manglende tilbud på jentesida, men vi ser nå viktigheten av
dette på en rekke områder, både i forhold til miljøet og samholdet i bydelen, men også i forhold til
klubbdrift og kvalitet.
NFF Trøndelag støtter dette arbeidet helhjertet, og mener at dette er den riktige veien å gå, primært
for å sikre et godt lokalt tilbud i breddefotballen, men også for å kunne ivareta spillere som har
ambisjoner i eget nærmiljø på best mulig måte. Kretsen har derfor tillatt at klubbene i 2021 kan
samarbeide 100% for alle lag i
ungdomsfotballen (+J12) og opp til
senior i serie og cupspill. Vi opererer
under felles navn i seriespillet i år som
Kattem/Heimdal eller Heimdal/Kattem.

Otilie Ø.Bjerkan, Live R.Tørhaug, Amalie W. Rø og Una S.Karlsen (J15)

Erfaringer så langt: Tanken om å samle klubbene er
Eirik Kvisten Lorentsen og Rune Tesaker (G19)
gjennomgående svært godt tatt imot av klubbenes trenere
og spillere etter at samarbeidet startet for alvor i 2020, her illustrert med spillere og trenere fra
Kattem og Heimdal som allerede er i full gang med sesongforberedelsene.
Hva med de minste barna? Vi vil i en framtidig felles klubb, ivareta et
prinsipp med trygghet i eget nærmiljø for de yngste slik at barna på
samme barneskole vil spille og trene med sine klassekamerater til de
blir 12 år. Normalt vil et årskull slås sammen når de begynner på
ungdomsskolen. Mange begynner da på samme skole på Åsheim.
Når kan en ny klubb være en realitet? En endelig beslutning om en
klubbfusjon, betinger vedtak på årsmøter både i fotballklubbene og i
allianseidrettslagene som Heimdal og Kattem er en del av i dag. Det er Geir Arne Rø, Morten Fjølstad og Tom
Kjelsberg (Trenere J15)
viktig at hver enkelt engasjerer seg i dette, slik at vi får en godt
forankret beslutning som styrker det sportslige tilbudet og ikke minst fellesskapet og nærmiljøet til
det beste for barn og unge i bydelen vår i årene som kommer. Mange lurer på hva slags draktfarger

og navn en ny klubb vil ha, og der vil vi i fellesskap sette ned ei gruppe fra begge klubbene som skal
jobbe med klubbprofil. Vi regner med at en endelig beslutning blir tatt på ekstraordinære årsmøter i
høst.
Med vennlig hilsen
Styrene i Kattem IL FK og Heimdal FK.

Kontaktpersoner:
Frode Rømo, Kattem IL FK (Styreleder)
Ståle Risem-Johansen, Heimdal FK (Styreleder)

Vedlegg: Utvalgets innstilling høsten 2020.

Utredning knyttet til mulig sammenslåing av
Heimdal Fotballklubb og Kattem IL Fotballklubb

Bakgrunn
Styrene i de to fotballklubbene har over lengre tid sett utfordringer knyttet til frafall i
ungdomsfotballen og mangelfullt tilbud som følge av begrenset spillermateriale i enkelte årganger.
Heimdal og Kattem konkurrerer i dag om de samme spillerne og de samme trenerressursene og
styrene ønsker nå å se om en alternativ organisering kan gi større stabilitet og forutsigbarhet i det
sportslige tilbudet til barn og unge i bydelen. Med dette utgangspunktet ble det høsten 2019 satt ned
et utvalg som skulle se på fordeler og ulemper ved en eventuell fusjon av klubbene.

Utfordringer knyttet til en eventuell fusjon av klubbene
Klubbtilhørighet – Heimdal og Kattem har en lang historie for rivalisering og det er følelser knyttet til
klubbene. Spørsmål rundt klubbnavn, draktfarger, hjemmebane og lignende kan medføre motstand
mot en eventuell fusjon.
Nærklubbprinsipp i barnefotball – I dag spiller barn på Kattem barneskole og Åsheim barneskole på
Kattem, mens barn på Stabbursmoen og Breidablikk har naturlig tilhørighet på Heimdal. Dersom en
fusjon medfører økt reisevei til trening er det utvalgets syn at dette kan slå negativt ut for
rekrutteringen til fotballklubben. Videre vil en fusjon i barnefotballen kunne medføre at spillere ikke
lenger deltar på samme lag som sine klassekamerater, noe som kan slå negativt ut for trivsel og
muligens medføre økt frafall i barnefotballen.
Juridiske hensyn – Heimdal Fotballklubb er en del av Heimdal Idrettsforening (H.I.F) og Kattem
Fotballklubb er en del av Kattem IL Allianse. Utvalget ser at det kan være juridiske utfordringer
knyttet til en fusjon. Dette er imidlertid utenfor utvalgets mandat og vil være styrenes ansvar å ta
videre.

Positive effekter av en eventuell fusjon
Sportslig
-

-

Begge klubber har hull i enkelte årganger og sliter med å gi et godt tilbud og i det hele tatt
stille lag i enkelte årganger. Problemet er særlig stort på jentesiden der begge klubber
mangler enkelte årskull. En større felles fotballklubb vil gi større årganger, lag i alle årsklasser
og sannsynligvis også bidra til bedre rekruttering inn til fotballen. Viser til vedlegg 1 med
oversikt over spillersammensetningen pr årskull i de to klubbene.
Klubbene opplever at spillere går mellom klubbene. I dag er det to ungdomsskoler på
Heimdal. Elever fra Kattem skole og Breidablikk begynner på Åsheim. Stabbursmoen er i dag
1-10 skole, men vil i løpet av kort tid bli en ren barneskole. Når spillerne begynner på

-

ungdomsskolen og blir klassekamerater med spillere fra begge klubber blir det fort slik at den
klubben som har et godt tilbud for en årgang trekker til seg spillere fra den andre klubben.
Det ene året er dette Heimdal og det neste kan det være Kattem. Dette gjør at den ene
klubben får en stor gruppe i en årgang på bekostning av den andre klubben, mens det kan
være motsatt i årgangen under. Dette gir dårlig kontinuitet og gjør det vanskelig å gi et godt
tilbud til alle spillere i begge klubber.
Små årganger og liten stabilitet og forutsigbarhet i det sportslige tilbudet medfører økt
frafall. Spillere med ambisjoner søker seg bort til klubber i andre bydeler, mens spillere med
lavere ambisjoner slutter med fotball på grunn av et mangelfullt tilbud. Utvalget mener at en
felles klubb med større årganger vil gjøre det mulig å gi et godt sportslig tilbud til spillere på
alle nivå. Utvalget mener at en felles klubb bør ha som ambisjon å beholde både de spillerne
som har sportslige ambisjoner og de spillerne med lavere ambisjoner som spiller fotball fordi
de elsker spillet og/ eller fordi de liker fotballen som en sosial arena. Vi skal selvsagt
akseptere/ applaudere jenter og gutter som går til RBK, men vi bør kunne gi et godt tilbud til
alle de som ikke er gode nok for RBK.

Trenerressurser
-

I dag kjemper klubbene om de samme trenerressursene. Det er ikke enkelt å skaffe
kompetente trenerressurser i ungdomsfotballen. En stor felles klubb vil gi bedre tilgang på
trenerressurser og sannsynligvis også gjøre klubben mer attraktiv for eksterne trenere for de
årgangene hvor det er naturlig.

Økonomi
-

-

-

Opp gjennom årene har begge klubber brukt betydelige økonomiske midler på
trenerressurser i junior- og senior fotballen. Dette kan reduseres betydelig (halveres?)
dersom vi fusjonerer til en klubb. Det vil kunne frigi betydelige midler som kan brukes i
barnefotballen på spillerveiledere/ trenerveiledere, trenerressurser osv.
I dag konkurrerer klubbene om sponsormidler fra et stort næringsliv på Heimdalsområdet.
Utvalget tror at en felles organisering kan gi et mer attraktivt sponsorobjekt og dermed
utløse mer lokale sponsormidler (gjøre «kaka» større).
En felles klubb vil kunne gi stordriftsfordeler knyttet til administrasjon og anleggsdrift og
dermed frigjøre midler som kan brukes på sport.

Sosialt
-

Et flertall av spillerne i ungdomsfotballen går på Åsheim Ungdomsskole. Utvalget tror det vil
kunne ha en sosial gevinst at elevene hører til samme fotballklubb.
I den senere tid har det vært mange avisoppslag om ungdomsbråk på Heimdalsområdet der
det bl.a har vært gjenger som avtaler møter for å sloss. Vi er kjent med at det er spillere både
fra Heimdal og Kattem som har vært involvert i dette. Begge klubber ønsker å ta ansvar for

lokalmiljøet og bidra til å skape trygghet på Heimdal. Utvalget tror at en felles klubb for alle
ungdommer på Heimdal vil ha større forutsetninger for å kunne bidra til å skape trygghet i
nærområdet.

Koronaeffekten
-

-

Pandemien som har herjet det siste halvåret, og som fortsatt herjer, har skapt store
utfordringer for fotballen. Lange perioder med manglende trenings- og kamptilbud medfører
økt frafall og innebærer en risiko for at lag forsvinner og årganger mister sitt tilbud. En felles
klubb med større årganger vil gjøre oss robuste og i stand til å overleve selv om vi vil oppleve
noe frafall.
Klubber vil få økonomiske problemer som følge av pandemien. Utvalget tror at en større
klubb vil ha økonomiske muskler til å overleve en økonomisk nedtur.

Samarbeid i 2020
På jentesiden fra J13 til damer senior har det vært store hull i begge klubber og man har ikke vært i
stand til å stille lag i alle klasser. Som en følge av dette stiller klubbene samarbeidslag i disse klassene
i 2020.
I G19 var det svært få spillere på Kattem og det ble derfor søkt, og innvilget, samarbeidslag også for
denne årgangen.
Spillerne har trent sammen siden januar og er nå i gang med seriespill (med unntak av damer senior).
Erfaringene fra samarbeidslagene har vært gode og det har kommet i all hovedsak positive
tilbakemeldinger til klubbene. Viser til vedlegg 2 hvor trenerne på J14 og G19 gjør rede for sine
erfaringer med samarbeidslagene.

Konklusjon
Utvalget er enstemmig positive til en fusjon mellom Heimdal Fotball og Kattem IL Fotballklubb og vi
anbefaler styrene å gå videre med denne prosessen.
Utvalget mener det kan være store sportslige, økonomiske og sosiale fordeler ved å samles i en
klubb.
Utvalget mener imidlertid at nærklubbprinsippet i barnefotballen bør ivaretas så langt det er mulig.
Vi anbefaler derfor at man søker en løsning der de yngste spillerne i størst mulig grad spiller sammen
med sine klassekamerater og at de trener på den banen som ligger nærmest. Dette kan løses ved at
man ved oppstart i 6-årsalderen deler inn i treningsgrupper/ lag ut fra skole slik at elever på
Breidablikk og Stabbursmoen trener og spiller kamper på Heimdal Kunstgress, mens elever på Kattem
og Åsheim trener og spiller kamper på Åsheim kunstgress. Nærklubbprinsippet bør følges minst frem
til man skal over på 7’er fotball (G/J 10) og kanskje helt til man kommer opp i ungdomsfotball og

begynner på samme ungdomsskole. I årganger der man ikke er nok spillere fra en skole gir en felles
klubb muligheten til å opprettholde tilbudet ved å slå sammen lag fra flere skoler.
Utvalget ser at klubbfølelse kan medføre utfordringer som ikke bør undervurderes. Vi tror imidlertid
at dette kun er på kort sikt og at en vellykket fusjon vil gi god stemning i begge leirer. For å unngå at
den ene siden blir misfornøyd tror utvalget at det kan være fornuftig å skape en «ny identitet» med
nye draktfarger.
Vi foreslår videre at det holdes en navnekonkurranse for å finne ut hva den nye klubben skal hete.
Utvalget mener dog at det finnes gode argumenter for at en ny felles klubb på Heimdalsområdet bør
ha med Heimdal i navnet på ett eller annet vis.

Heimdal 22.08.2020

Christian Sæther Moen

Torkil Finnanger

Geir Arne Rø

John Marius Bjørnøy Nilsen

Vedlegg 1: Spillersammensetning i Heimdal og Kattem
Vedlegg 2: Erfaringer fra samarbeidslag i J14 og G19

Anne - Berit Sesseng Wedø

Vedlegg1

Spillersammensetning i Heimdal Fotball og Kattem IL Fotballklubb

Vedlegg 2

Erfaringer samarbeidslag J14
Heimdal Fotballklubb og Kattem IL Fotballklubb

·

Heimdal 13 spillere og Kattem 12 spillere født 2006.

·

J14 er første år med spillform 11er.

· Begge klubbene ønsket et godt trening og kamptilbud for både topp og bredde. For å ivareta
dette ble løsningen en større treningsgruppe på tvers av klubbene.
·

Startet samtaler med å danne et felles lag høsten 2019

Erfaringer så langt:
Viktig med forankring både spiller og foreldregruppe.
Bedre kvalitet på treninger med større gruppe.
God bredde og mulighet til differensiering, slik at man ivaretar både topp og bredde.
Gode muligheter for hospitering.
Flere kommer på trening, av 23 jenter har vi et snitt på 18-20 stk.
Jentene må ut av komfortsonen og blir mer skjerpet, det vokser de på.
Sunn og god konkurranse i laget
Større utvikling, flere har tatt store steg.
Flere trenere på trening, noe som fører til bedre oppfølging av enkeltspillere.
Har fått gode tilbakemeldinger fra foreldre at de synes dette er veldig bra. Kun 2 spillere har valgt å
slutte med fotball etter sammenslåingen.

Trenere Kattem/ Heimdal J14

Erfaringer samarbeidslag G19
Heimdal Fotballklubb og Kattem IL Fotballklubb
Her er en kort oppsummering av samarbeidet på g19;

Kattem tok kontakt med Heimdal om et samarbeid for 2020 på bakgrunn av litt få spillere.
Heimdal så også på dette som en god løsning med for mange spiller for ett lag, det ga oss muligheten
for to lag og riktig utviklingsarena for flere spillere med lag i 1.div og 2.div.
Også 2 lag i nye obos, begge er videre til sluttspill.

Første fellestrening var i månedsskiftet november/desember 2019 og allerede i januar spilte vi
innendørscup med spillere fra begge klubbene.

Med covid og alt det har ført med seg var vi usikre på hvor mange som kom tilbake når vi startet opp
igjen i slutten av april.
Vi har ingen frafall så langt som følge av covid, noe som er veldig gledelig og det bekrefter at den
store gruppa vi har, klarer å holde spillerne sammen på og utenfor banen.

Det er totalt 39 spillere. 13 fra Kattem og 26 fra Heimdal.

Mange positive effekter av et slikt samarbeid.
- En stor gruppe som ikke er sårbar om det kommer frafall
- Spillerne får flere kamerater.
- Bedre differensiering.
- Vi trener 4 dager i uken og er i snitt 28-29 stk. Det gir gode forutsetninger for gode treninger, som
fører til raskere utvikling for de fleste.
- Noen er med kun for det sosiale, de får også en bedre opplevelse når det er nesten 40 stk. Både
trenerteam og spillergruppe har aksept for at noen er der for å ha det gøy, og de blir godt ivaretatt.
- De som ønsker å utvikle seg blir pushet av hverandre, det er kamp om hver plass på banen.
- Vi er 7-8 i teamet rundt gruppa og det er en stor faktor for at dette har vært vellykket.
Alle blir sett, fulgt opp og trukket inn i gruppa igjen om de har vært borte en stund pga skader, jobb
etc.

Denne gruppa gir en veldig god grobunn for et solid g19 og seniorlag på herresiden.
Av de 39, er det 3 sisteårs.
Det kan fort bli 50-60 g19 spillere i 2021, der flertallet er født i 2003.
En felles klubb vil være viktig for de født i 2004 på Kattem, så de har et lag å komme opp til.

Mvh
Trenerne på Heimdal/ Kattem G19

