
























































































































Årsmøte i 2021 Sportsklubben Freidig, fotballavdelingen  
 

  Fotballstyret 2021 

 
 
 

Årsberetning for Freidig Fotball sesongen 2020 
  

Klasse: Freidig _G2006___ 
 
 
1. Spillerstall:  
Vi har gjennom sesongen 2020 hatt noe frafall og noe tilgang på spillere. Vi startet opp med 25 spillere, har 
mistet noen gjennom og etter endt sesong. Pr nå er vi 21 spillere. 
 
 

Etternavn Fornavn 
Ali Abduallah (Abi) 
Bragstad Larsen Andreas 
Breivold Magnus 
Fondevik Preben 
Gjærevoll Sigurd 
Jafari Mohammed Sayed (Moa) 
Jebsen Aksel 
Johansen Emilio Sundberg 
Juvik Jesper 
Kjelsli Lucas 
Kvernrød Jonas Lysholm 
Meyer Mathias 
Sagathun Eliassen William 
Salater Martin 
Stensås Kalle 
Skutle Lars Løvseth 
Surkew Milan 
Sæther Samuel Kvithammer 
Thorin Ovid Saur 
Valenta Thomas 
Våge Leonard 

 
 
2. Trening og instruksjon: 
Det har i sesongen blitt gjennomført 2-3 treninger i uka.  
 
 
3. Sportslig aktivitet/Innsats/Representasjon:  
Vi har gjennom sesongen deltatt på følgende turneringer; 
 
I vintersesongen hadde vi utetrening ukentlig når det var mulig. I januar deltok vi i PUMA- cup KM Futsal i 
Kolstad Arena.  Vi klarte ikke å gjenta suksessen fra 2019, og endte opp med tap i kvartfinalen. 
I forbindelse med corona og nedstengning i mars ble alt satt på vent.  Da vi omsider utpå våren kunne 
starte opp med utendørs trening og innefor gitte rammer og kohorter var det en glad guttegjeng som stilte. 
Litt utfordrende for trenere å være kreativ med tanke på øvelser, men det løste seg godt.  
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Etter lang ventetid fikk vi omsider starte seriespill i august. Vi deltok med 2 lag i serien, 1 i 1.divisjon og 1 i 
2.divisjon. I 1.divisjon ble det tap i første kamp mot serievinner Vestbyen, etter det gikk vi gjennom 
sesongen uten tap. 
 
I september deltok vi i GFK Eat Move Sleep cup på Lundamo, 7’er fotball . 
Vi spilte oss frem til finale hvor vi tapte knepent mot Trygg Lade. 
 
4. Miljø/Egne arrangement:  
 
I juni gjennomførte vi en treningssamling i Rindal. Kjekt å kunne spille en intern kamp og ha det sosialt igjen 
etter flere måneder med strengt treningsregime under coronavettregler. 
 
 
5. Økonomi:  

 
Laget hadde totalt kr. 127.708 i inntekter inkludert resultat fra tidligere år. På grunn av korona har 
kostnadsnivået vært vesentlig lavere enn budsjettert. Dette førte til at laget styrket økonomien og går inn i 
sesongen 2021 med kr. 56.508 på konto.  
  
 
6. Oppsummering/Konklusjon: 
Det er en fin spillegrupppe, med flotte gutter og engasjert foreldregruppe. 
 
 
7. Oppmenn/trenere/tillitsvalgte: 
Lagleder: Hilde Alice Kvernrød 
Hovedtrener: Tor Inge Våge 
Trenere: Christian Jebsen, Christer Stensaas, Thomas Juvik. 
Dugnad ansv: Kristin Gjærevoll 
 
 
Trondheim, 1.mars 2021 
 
(Ettersendt etter fristen utløp, men ta med i den samlede lags-beretning) 






























