Strømmen IF Fotball
Nyttårshilsen fra Sportslig utvalg
Kjære alle spillere, trenere og foresatte i barne- og ungdomsfotballen.
Vi har lagt bak oss en innholdsrik fotballsesong i Strømmen IF.
Flaggskipet vårt, A-laget, har vært igjennom en historisk god sesong i
OBOS-ligaen med 47 poeng og 7. plass. På trenerseminaret før jul fikk vi
høre fra Espen Olsen og Espen Haug om hovedårsakene til fjorårets
sportslige suksess for A-laget. A-stallen har bestått personer med gode
holdninger, miljøet har vært preget av felleskap og samhold, og A-laget
har gjennom trenerne etablert en intern justis på hvordan vi skal oppføre
oss som representanter for Strømmen IF – mot hverandre og mot andre
utenfor klubben.
Jeg vet det drives veldig godt med holdningsskapende tiltak rundt mange av våre lag i barne- og
ungdomsfotballen, og dette har vært sterkt prioritert på vårt nye akademi. Miljøet i klubben og
holdningene til våre spillere, trenere, foreldre og supportere, må utvikles og vedlikeholdes hver
eneste uke på stadion. Tenk gjerne over hva du selv kan bidra med i 2017, slik at vi utvikler
fellesskapet og at det er hyggelig å komme på klubbhuset. Vi er Strømmen IF. Vi må ta vare på
anlegget vårt! Garderober med dusjanlegg, toaletter, brakka, klubbhuset, utearealet med banene
– vi må vise et eierskap og holde dette ved like. Stå opp og si i fra hvis noen ikke rydder etter
seg eller i verste fall ødelegger.
I april startet et nyetablert sportslig utvalg arbeidet med å løfte kvaliteten og legge til rette
for dette i barne- og ungdomsfotballen. Første trinn i dette arbeidet var å starte et
høykvalitetsakademi for spillere mellom 5-16 år. Inntektene i form av deltakeravgift skal
utelukkende gå tilbake til lønning av kompetente trenere, nytt utstyr og daglig drift – dette er
forankret i klubben. Vi er veldig stolte av vår daglige leder av akademiet, Pål-Stian Eriksen, og
det arbeidet han har lagt ned for å få på plass et meget konkurransedyktig akademi i løpet av
det siste halvåret. I dag teller akademiet 100 deltagere. Vi ønsker at trenerne av lag i
ungdomsfotballen er involvert i akademiet. Dette sikrer en kalibrering faglig og sosialt mellom
trenerne, som igjen er viktig for sportslig utvikling og samholdet i klubben. All honnør til våre
flinke instruktører/trenere på akademiet som alle har bidratt sterkt til å nå det nivået vi har på
akademiet i dag.
I tillegg har klubben engasjert Per Eriksen som trenerkoordinator. Per vil lede trenerforum i
kommende sesong og han vil følge opp trenerne i barnefotballen for å sikre sportslig og sosial
utvikling. Per har en meget god pedagogisk erfaring gjennom sitt liv i fotballen og skolesystemet,
så jeg oppfordrer alle trenerne i barnefotballen til å ta en prat med Per på nyåret og etablere et
godt samarbeid på lagsnivå.
Baneforholdene har hatt en eventyrlig utvikling gjennom 2016. Utviklingen av anlegget er
ryggraden i sportslig utvikling som klubb. Det er en tankevekker at man kan få til så mye på et
år, når man nå har gått og sparka småstein i de siste ti årene. Tusen hjertelig takk til dere som
har lagt ned denne jobben for at alle har fått en ny vår på Strømmen stadion. Vi har fortsatt
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utfordringer i frostperioder. Vi ber derfor om at alle har tålmodighet, velvilje og evne til å
samarbeide gjennom vinteren. Vi har ikke undervarme på 9`er banen, så banen kan bli stengt i de
hardeste kuldeperiodene. Klubben har et godt samarbeid med kommunen vedrørende Slorahallen.
Akademiet vil kunne ha økter innendørs. På kveldstid er hallen ofte fullbooket. Vi ber derfor om
at man kan tenke alternativt ved eventuelle plassproblemer på 11´er banen.
Vi ber alle om å velge fornuftig skotøy spesielt i vintersesongen.
Sportslig utvalg anbefaler sko med flat såle, korte og mange knotter
(grussko). Slitasjen på ledd og muskler er stor for våre unge spillere
på kunstgressbaner. Det selges varianter av f. eks Adidas Copa
Mundial på salg i sportsbutikkene som egner seg godt til bruk på våre
kunstgressbaner.
Til slutt vil jeg minne om viktigheten av å støtte opp om våre egne arrangementer i 2017
(Vinterproffen, Strømmen Storsenter Cup, Fotballskolen, Høstproffen). Dette er viktige
inntektskilder for barne- og ungdomsfotballen. Vi er nå i en situasjon at disse pengene faktisk
går tilbake til videreutvikling av forholdene rundt barna våre.
Vi ønsker alle strømlinger et riktig godt nytt år og en spennende ny fotballsesong!
På vegne av sportslig utvalg
Jørn Aas
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Strømmen Idrettsforening Fotball
Hjemmeside: www.strømmen-if.no

Klubbkontoret Strømmen IF
Daglig leder Morten Teigen. Telefon: 63 81 30 92 E-post: info@strommen-if.no
Besøksadresse: Strømmen Stadion, Strømsveien 16B, 2010 Strømmen
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