Årsmelding Telenor Xtra 2016 ( fotballfritidsordning).
Telenor Xtra:
Vår fotballfritidsordning er godkjent som en del av NFFs satsing på fotballfritidsordninger. NFF
presenterer bl.a. tilbudet slik:
«Kvalitet i barnefotballen er med på å skape trivsel og utvikling blant de unge. På sikt vil
dette også påvirke kvaliteten i toppfotballen. Telenor Xtra vil gi et godt og kvalitetssikret tilbud til
barna etter skoletid som vil komme fotballen og samfunnet for øvrig til gode. Satsingen på FFO blir
en viktig bærebjelke i NFFs satsing på barne- og ungdomsfotball fremover.»
Juni 2016 avsluttet vi vårt 2. FFO år, det var da 24 deltakere fordelt på 6 jenter og 18 gutter, etter
nye søknader våren 2016, var antallet 29 ved oppstart på vårt tredje FFO år i august 2016. Det var 6
jenter og 23 gutter. Det er også svært gledelig at våre naboklubber også er representert på
deltakerlista. I 2016 har vi både hatt spillere fra Hovsherad, Ualand og Bakke hos oss.
I løpet av 2016 har:
• FFO personalet deltatt på kompetanseutvikling av trenere/leder
• Utdelt gratis utstyrspakke (treningstøy) til alle spillere og trenere
• FFO personalet deltatt på nasjonale spillerutviklingstiltak i regi av NFF og Norsk
Fotballtrenerforening.
Vårt dagsprogram:
Mandag og torsdag.
14.00- 14.45- I klubbhus, måltid med frukt og grønt, aktiviteter og klargjøring til trening.
14.45- 16.00- Fotballtrening (NorDan-hallen eller kunstgressbanen)
Personal:
Det har vært 6 medarbeidere på FFO.
Dette har vært:
Chris Brogeland

(trener 2, mandag)

Magnus Sæmundsson (trener 2, torsdag)
Andre Sande Maribu ( trener 3, mandag og torsdag) ( januar- juni)
Eivind Ramsli

( trener 3, mandag og torsdag) ( august-

)

Mariann Eike

( Klubbhus, matansvarlig, mandag og torsdag)

Stian Stenberg

(leder, trener mandag og torsdag)

En stabil, positiv gjeng som har gjort en flott jobb på Telenor Xtra. Et personal med svært god
dekning i forhold til idrettspedagogikk og fotballfaglig kompetanse.
I klubbhuset:
Deltakerne har blitt møtt med brødmåltid når de kommer på FFO. Måltidet har vært hovedsaklig
brødmat med sunt pålegg supplert med frukt og grønnsaker. Vi har også i løpet av 2016 hatt noen
varme måltider. Dette har vært populært.
Treningene:
Januar – mars:

20 treninger gjennomført i NorDan-hallen

April- juni

23 treninger gjennomført på kunstgressbanen på Moi

:

August – oktober :

19 treninger gjennomført på kunstgressbanen på Moi

November- desember: 14 treninger gjennomført i NorDan-hallen
Det vil si at vi i løpet av 2016 har gjennomført 76 treningsøkter ( 42 utendørs og 34 innendørs).
Andre tiltak:
• Vi har hatt besøk av AFC Ajax, våren 2016
• Vi har hatt hospiteringsordning inn på utviklingsgrupper hos Viking FK
• Vi har utviklet et tett samarbeid med både Flekkefjord FFO og Eiger FFO.
• Det er gjennomført kurs/ kompetanseheving av personal.
Økonomi:
Driftsresultat for 2016 endte på et overskudd på 3 267 kr.
Annet:
Telenor Xtra (FFO) takker for all positiv støtte og positive bidrag i løpet av 2016

Februar 2017
Stian Stenberg
Leder Telenor Xtra

