Årsmelding fotballgruppa Just IL 2015
Leder av fotballgruppa: Arne Christian Ringsbu.
I 2015-sesongen stilte Just IL med sju lag i seriespill: Seniorlaget i 5.divisjon, et oldboys-lag
(M34) og følgende aldersbestemte lag: G7 (spillere født i 2008), G8 (spillere født i 2007), G9
(spillere født i 2006), G12 (sammensatt lag av spillere født i 2003, 2004 og 2005) og J9 (jenter
født 2006, 2007 og 2008).
Seniorlaget endte sist i 5. divisjon, og rykket ned til 6. divisjon før årets sesong. Oldboyslaget
endte også på sisteplass i seriespillet. Når det gjaldt de aldersbestemte lagene var imidlertid
resultatene mye bedre, Just IL gjorde seg positivt bemerket i barnefotballen i Agder.
Fotballgruppa ønsker organisatorisk og sportslig utvikling. Høsten 2015 fikk vi tillatelse av
styret i Just IL til å søke opptak i Norges fotballforbunds Kvalitetsklubb-program. Fotballgruppa
i Just IL er nå i gang med NFF Kvalitetsklubb 1, som er det første av tre nivåer i NFF
Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten.
Programmet skal være med på å gi en god struktur, noe som erfaringsmessig tiltrekker seg
frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. For å kvalifisere til Kvalitetsklubb 1,
er det 18 kriteriesett som må oppfylles. Kriteriene er innenfor fire områder: Aktivitet,
organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. Fotballgruppa jobber målrettet med
å oppfylle kriteriene. På sikt håper vi at også de andre undergruppene i Just IL kan få nytte av
de strukturer og aktiviteter vi utvikler i fotballgruppa.
Fotballgruppa opplever god vekst, både sportslig og når det gjelder antall medlemmer. Til
sesongen 2016, har vi doblet antall lag som skal delta i seriespill. Serien 2016 stiller følgende
lag for Just IL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G7 (født 2009): To lag
G8 (født 2008): To lag
G9 (født 2007)
G10 (født 2006)
G12 (født 2004)
G13 (født 2003)
J9 (satt sammen av spillere født 2005/2006/2007/2008)
G16
G19
Herrer senior (6.divisjon)
Damer senior (4.divisjon)
Herrer oldboys (M34)

I tillegg har det nylig startet opp et G11-lag (født 2005), men de kom så sent i gang, at vi ikke
rakk å melde dem på i seriespill. Laget vil imidlertid bli påmeldt i cuper og turneringer, og
spillerne kan supplere G10 og G12 i seriespillet. Våren 2016 starter vi også opp med
treningstilbud for barn født i 2010.
Som et resultat av kvalitetsklubbarbeidet, det stilles krav til trenere (og lederes) kompetanse,
er nå nesten alle trenere i fotballgruppa kvalifisert med minimum C-lisens del 1
(barnefotballtrener). Dette gjelder også for trenerne som starter opp med tilbud for 2010årgangen.

