
 

Årsmelding Just IL – fotballgruppa 2016 
Fotballgruppa i Just IL opplevde også i 2016 solid vekst. Fra sesongen 2015 doblet vi nesten antall lag 

i seriespill, og stilte med følgende tretten lag sesongen 2016: 

 G7 1 og 2 

 G8 1 og 2 

 G9 

 G10 

 G12 

 G13 

 G19 

 Senior dame 

 Senior herrer 1 og 2 

 Oldboys 

Gledelig nok, fikk vi i 2016 to seriemestere. G13 vant 3. divisjon avdeling 4: HØST, mens Herrer senior 

1, vant g. divisjon avdeling 1, men ble dessverre slått ut i kvalifiseringsspillet for opprykk til 5. divisjon. 

Lag fra Just IL spilte ca. 180 obligatoriske fotballkamper i løpet av sesongen, i tillegg har Just-lag deltatt 

på en rekke cuper og turneringer, så det er god aktivitet i gruppa. 

Fotballgruppa i Just IL markerte seg også på nasjonalt nivå, i og med at fotball gruppas leder Aleksander 

Østerhus, ble kåret til «Årets unge leder» på cupfinaleseminaret. Hver fotballkrets kunne nominere 

personer, og Just ILs egen Aleksander ble altså kåret som vinner. 

Et annet høydepunkt i 2016, var at fotballgruppa i Just IL kvalifiserte seg som Kvalitetsklubb nivå 1, 

som femte klubb i NFF Agder. Vi har nå vist og dokumentert at vi tilfredsstiller fotballforbundets krav 

innenfor fire områder, «Aktivitet», «Organisasjon», «Kompetanse» og «Samfunns- og verdiarbeid». 

Men vi har ikke mulighet til å hvile på laurbærene, vi må vise at vi fremdeles oppfyller kravene, så 

jobben er på ingen måte over. 

Som et ledd i kvalifisering som Kvalitetsklubb har vi fokus på kompetanse og utdanning. Vi har lagt opp 

til en fireårssyklus for å få avholdt fullt grasrottrenerkurs i Just IL. I 2016 arrangerte vi del 1. I løpet av 

2016 har vi fått utdannet mange trenere i Just IL: 

Kurs: Kvinner 
2016: 

Menn  
2016: 

Totalt 
2016: 

Kvinner 
totalt: 

Menn 
totalt: 

Total 
kompetanse 
i Just IL per 
31.12.2016: 

Barnefotballkvelden 1 7 8 4 15 19 



Grasrottrener del 1 4 13 17 4 19 23 

Grasrottrener del 2 2 2 4 2 4 6 

Grasrottrener del 3 0 2 2 0 2 4 

Grasrottrener del 4 0 2 
(januar 
2017) 

2 0 2 4 

 

Fotballgruppa utdanner også sine ledere, og i 2016 har vi hatt deltakere på følgende lederkurs: 

Kurs: Kvinner 
2016: 

Menn  
2016: 

Totalt 
2016: 

Kvinner 
totalt: 

Menn 
totalt: 

Total 
kompetanse i 

Just IL per 
31.12.2016: 

Fotballeder del 1 1 1 2 1 3 4 

Fotballeder del 2 0 2 2 0 2 2 

Fotballeder del 3 0 0 0 0 2 (mars 
2017) 

2 (mars 2017) 

Fotballeder del 4 0 0 0 0 0 0 

 

Vi har et godt nivå på trenere og ledere i fotballgruppa i Just IL, men vi ønsker å styrke kompetansen 

enda mer, og har satt opp barne- og ungdomsfotballkvelder og grasrottrener del 2-kurs på Justvik mars 

2017. 

Vi har også begynt å utdanne dommere i Just IL. Høsten 2016 utdannet en kvinne og fem menn seg til 

klubbdommere. Det arrangeres klubbdommerkurs 1.4.2017, og vi håper også på deltakere fra Just IL 

på rekrutteringsdommerkurset som blir satt opp av fotballkretsen i april 2017. 

Sesongen 2016 har vi fortsatt oppgraderingen av «Justvik stadion», og har blant annet fått kiosken på 

plass og startet prøvedrift av denne. Sesongen 2017 håper og ønsker vi på permanent kioskdrift på 

Justvikbanen. 

Fredag 28.10.2016 arrangerte fotballgruppa årsfest for sine medlemmer. Kretsen var på besøk og delte 

ut synlige bevis på at vi hadde klart å kvalifisere oss som Kvalitetsklubb nivå 1. Vi hadde også besøk av 

Start-spillerne Håkon Opdahl og Espen Hoff, som delte ut sesongens honnør til sesongens Fair Play-

ambassadører. Disse er Casper Kragholm, barnefotball, Jesper Granum, ungdomsfotball, og Erlend 

Larsen Valen, seniorfotball. I tillegg ble det gjort ære på våre seriemestere og alle våre øvrige lag og 

spillere. 

Vi kan se tilbake på 2016 som et svært vellykket år for fotballgruppa i Just IL. Uten alle spillerne, 

trenerne, lagledere, ledere og andre frivillige som har stilt velvillig opp, hadde ikke dette vært mulig. 

En stor takk til dem alle! 

Justvik 5.3.2017 

 

Styret 

Fotballgruppa Just IL 


