
ÅRSMELDING FRAM BU for 2021 
 

Året 2021 ble preget av mange ulike smittesituasjoner, og nasjonale og lokale tiltak med ulik grad av 
restriksjoner. 
 

Sportslig 

I starten av året kunne lagene trene som normalt med stort sett i egne kohorter. Det var i perioden 
frem til mai mye frem og tilbake med åpning og nedstengninger, treninger med og uten kontakt osv. 
Det ble åpnet for kommune-interne treningskamper og etter hvert seriekamper i slutten av mai.  
Aktiviteter for kretslag (BDO) i regi av kretsen og ulike tiltak for spillerutvikling ble stort sett avlyst.  
 

Det ble brukt mye tid på smittevernstiltak. Vi fikk god informasjon og veiledning fra Kretsen, men 
utfordringen ble å få alt til å fungere på Framnes. Alle lags trenere og lagledere måtte få opplæring 
og informasjon. Hovedlaget måtte gi sin godkjenning til hvordan vi skulle løse treninger i denne 
perioden. Reglene endret seg hele tida- og i et idrettslag kan ting ta tid med å få ut informasjon. 
Facebook ble derfor flittig bukt for å få ut informasjon så raskt som mulig.  Vi måtte ha 
besøksregistrering på kamper, antallsbegrensning og smittevernstiltak med håndsprit og avstand 
mellom publikum. 
 
Det ble laget flere oppsett med størrelser på kohorter, registrering av tilskuere, gjennomføring av 
kamper, osv. All honnør til spillere, lagledere, trenere og foreldre som tok de fleste utfordringer på 
strak arm. I juni ble det åpnet for avvikling av kamper i Værnesregionen, etter hvert også med 
publikum. I slutten av september opphørte alle koronarelaterte tiltak for barne- og 
ungdomsfotballen. 
 
Storsjøcup og andre aktuelle cuper ble avlyst. 
 

Tine fotballskole ble gjennomført i august 2021. Det ble meget vellykket med 144 deltakere. All ære 
til komiteen og alle frivillige som gjorde det mulig å gjennomføre et vellykket arrangement.  En stor 
takk til dere. 
 
Dommere  
Det ble arrangert 2 dommerkurs i 2021 med til sammen 15 deltakere. Totalt har vi 33 klubbdommere 
disponible. 
 
 
Økonomi 
BU har god økonomi men da det blir færre spillere pr. kull ser vi en nedgang i inntekter. Av 
dugnadsinntekter har Fram BU har hatt ansvar for vask av klubbhus fra august 2020. Denne avtalen 
ble avsluttet i desember 2021. Vi har i tillegg hallvakt hver fredag i Skatvalshallen. Det ble 
gjennomført salgsdugnad i desember. Vi vil fremover gjennomføre en slagsdugnad på våren og en i 
desember. 
 
 

  
Mål i Fram BU:  

• Flest mulig – lengst mulig!  
• Stille med lag i serien på hvert årskull.  
• Opplæring av nye klubbdommere hvert år- gjennomføring av dommerkurs. 

 
 
 



  
Noen høydepunkter/positive hendelser og opplevelser:  
 

• Vi arrangerte Tine fotballskole i august. 144 barn deltok (64 jenter, 80 gutter). Meget bra 
gjennomført. All honnør til komiteen, instruktører og frivillige som hjelper oss å arrangere.  

• Seriespill som kom i gang i slutten av mai. 
• G16 vinnere av pulje A i Stjørdalscupen i august! 
• Positive jenter, gutter og voksne som viser spilleglede, treningsiver og gode sosiale 

egenskaper 
• Gode tilbakemeldinger fra motstander lag på standard på hjemmekamper.   
• Godt samarbeid med idrettsskolen om årskullene som deltar på Dalførecuper.   
• God dugnadsånd i foreldregruppa.  
• Vi har også i år hatt et samarbeidslag med Tangmoen IL- G16. Gode tilbakemeldinger på 

treningstilbud, rekrutering og et godt samarbeid med Tangmoen fotball.  
 

 
Største utfordringer:  
 

• Færre spillere generelt, men spesielt på guttesida. Dette gir både sportslige og økonomiske 
utfordringer. Vi må øke inntektssiden for å gå i balanse.  

• Hindre frafall, spesielt i de eldste kullene. 
• Enda mer behov for godt samarbeid, hospitering og sammenslåing av årskull til felles lag.  
• Behov for samarbeid med andre klubber for å kunne få til lag, spesielt når vi kommer opp på 

de årskullene som skal spille 11’er. 
 
 

Organisering/aktivitet:  
 

• Vi har gjennomført 4 trener- og lagleder møter. Innhold på møter har vært informasjon, 
samkjøring, treningssamarbeid, samarbeid for å gjennomføre seriespill og påmelding til serie 
neste år. 

• Vi har hatt 5 styremøter. Vi deltar jevnlig på møter og forum som NFF Trøndelag 
gjennomfører.  

• Perioden januar tom mars trener lagene på Indergård og noen på Øverlands Minde.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  



  
  
Lag i Fram BU sesongen 2021:  

Lag  Ant. spillere  Trenere  Lagledere  cup  

Jenter 10 
(født 2011) 

 15 stk Tor Arne Røkke 
Hans Ole Johansen 
Lars Settemsdal 

Astrid Junker  

Jenter 11  
(født 2010)  

  
 17 stk  

Ole Jørgen Pedersen 
Pål Skjervold  

Hilde M. Øia    

Jenter 12  
(født 2009)  

  
 11 stk  

Johan Hammer 
Asle Moen 
Øyvind Skjervold  

Inge Auran / Peter 
Totland 

  

Jenter 13  
(født 2008)  

  
 8 stk  

Kim Risan  Einar Alfnes    

Jenter 15  
(født 2006 og 
2007)  

  
 17 stk  

Roger Veimo 
Jonny Baar 
Johan Hammer 
Arild Nytrø 
  

Siw Lomholt Storli   

Gutter 10 
(født 2011) 

 13 stk Fredrik Huus Waagen 
Øyvind Skjervold 
Andreas Moen Strømsnes 

Mari Vollan Lillebo  

Gutter 11  
(født 2010)  

  
 15 stk  

Espen Skar, 
Sivert K.Steigedal  
Jonas Stene  

Jo Anders Auran    

Gutter 12 
(født 2009)  

  
 14 stk  

Carl Einar Brønn 
Einar Arne Holm, 
Asle Sekelsten 
Fredrik Huus Waagen  

Roar Sandodden    

Gutter 13 
(født 2008) 

 10 stk Brage P. Aastein /Kim Risan Jon Håvard 
Grønbeck 

 

Gutter 16 
 

 19 stk Torgeir Granbom, Asle 
Sekelsten, Arild Heimstad, 
Morten Johansen 

Hilde M. Øia  

 
 


