
 
 

Årsmelding Just IL – fotballgruppa 2020 
2020 ble et merkelig år for alle, også for fotballgruppa i Just IL. Etter mange år med vekst, opplevde vi 

nedgang i medlemsmassen. Hovedårsaken til dette var nok bortfallet av fotballtilbud for våre spillere 

over 20 år: Ingen kamper og sterke begrensninger i treningstilbudet. For barne- og ungdomslagene, 

var medlemsmassen stabil, så vi endte vel opp på ca. 250 medlemmer ved årets utgang. I 

barnefotballen har vi fremdeles lag på hvert årskull på guttesiden, mens vi på jentesiden fremdeles har 

en del å gå på. 

Med bortfall av vårsesong og kamptilbud til senior- og oldboysklassene, ble det i 2020 spilt ca. 125 

offisielle kamper med lag fra Just IL involvert.  

Just IL stilte med følgende seksten lag i fotballkretsens seriespill 2020: 

• G7 (2013) – To lag 

• J7 (2013) – To lag 

• G8 (2012)  

• J8 (2012) 

• G9 (2011)  

• G10 (2010) - To lag 

• G11 (2009) 

• G12 (2008) 

• J12 (2008) - samarbeidslag med Tveit IL 

• G13 (2007) 

• G15 (2005) – samarbeidslag med Tveit IL 

• J17 (2003) - samarbeidslag med Hånes IF 

• G19 (2001-2003) 

Fotballgruppa sitt styre har i 2020 bestått av Bror Skrede (leder, barne- og ungdomsavdelingen), Juano 

Jimenez (nestleder, senioravdelingen), Hege Lundgreen (styremedlem, barne- og 

ungdomsavdelingen), Elida Metveit Beisland (styremedlem, ungdomsrepresentant) og Borgar Skrede-

Holen (styremedlem, ungdomsrepresentant). 

Fotballstyret har, i tillegg til elektronisk møtevirksomhet/saksbehandling, hatt seks styremøter i løpet 

av 2020. I tillegg har vi deltatt på Ledermøtet 2020 og ulike andre møter i regi av NFF Agder. Dessverre 

ble det vanskelig å få arrangert trenerforum og sesongavslutningsfest i 2020.  

I løpet av 2020 har vi også levert egenmelding og hatt oppfølging med veileder Kvalitetsklubb, en 

prosess som resulterte i at vi opprettholdt vår status som Kvalitetsklubb. NFF har oppdatert 

Kvalitetsklubb-konseptet, og i 2021 må vi gjennom en resertifisering etter nytt kriteriesett. 

Covid-19 la også begrensninger på kursvirksomheten i 2020, men fotballgruppa har i løpet av året 

hatt ni deltakere gjennom Grasrottrener del 1-kurset, en deltaker på kretsens trenerveilederkurs og 

elleve deltakere gjennom klubbdommerkurs.  

På grunn av covid-19 har vi ikke klart å få gjennomført årsmøte i fotballgruppa hittil i år, så 

årsmeldingen er vedtatt av styret i undergruppa. 
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