Lederens kommentar for året 2016.
Stor takk til alle som bidro med smått og stort i fotballsesongen 2016.
Sportslig sett ble det nok en stor sesong i junioravdelingen med mange gode prestasjoner og mange
utøvere som gjorde seg bemerket langt utenfor kommunegrensa. Det er imponerende at vi klarer å
få fram så mange gode spillere i denne aldersgruppen og det tyder på at det gjøres en veldig god
innsats både fra trenere , lagledere, foreldre , spillere og andre interesserte. Gratulerer med flott
innsats til alle. En spesiell takk til trenere/lagledere som har vært med gjennom mange år og som nå
tar en pause eller går over i andre roller i klubben. Det samme gjelder styremedlemmer som går ut av
styret. I skrivende stund vet jeg valgkomiteen jobber intenst for å finne personer som tar på seg
forskjellige verv og jeg håper valgkomiteens medlemmer møter stor velvilje hos aktuelle kandidater.
Er du ikke spurt ennå , så ta kontakt med Roar Vold , Bjørn Morten Oldervik eller Per Thomas Hustøft
og spør om det er noe du kan gjøre for klubben.
Selv har jeg gitt beskjed om at jeg kan ta et år til dersom årsmøtet vil ha meg. Jeg ble som mange vet
valgt til leder på ekstraordinært årsmøte i 2011 og nå skriver vi faktisk 2017. Det har vært mange
interessante og givende år og i fellesskap har vi fått til en god del. Likevel er det mye jeg føler vi
skulle gjort , men som ennå ikke er på plass. Jobben med kvalitetsklubb, som vi har startet opp både
håper og tror jeg skal føre til at vi får en enda mer velfungerende organisasjon som blant annet vil
gjøre det lettere å ta på seg verv i klubben. Sentrale aktører i dette arbeidet er sportslig utvalg med
Aleksander Ulvik i spissen. Han har tatt på seg oppgaven som redaktør og det er jeg veldig fornøyd
med. Likeledes var det svært viktig for meg at vi fikk opprettet et sportslig utvalg i 2016. Med en tøff
høst på det personlige plan var det helt nødvendig at vi hadde et slikt utvalg på plass og at utvalget
gjorde en jobb. For det har de gjort, og takk for det. I det videre kvalitetsklubbarbeidet planlegger vi å
trekke med oss så mange som mulig slik at de dokumenter vi kommer ut med i løpet av året vil være
noe som flest mulig kan kjenne seg igjen i og ha et forhold til. Selv er jeg ikke i tvil om at dette vil føre
oss et steg videre i riktig retning for klubben og jeg håper på stort engasjement fra mange. Jobben
med kvalitetsklubb er for min del hovedårsaken til at jeg valgte å si ja til nok et år som leder ettersom
jeg var en av dem som ivret for at vi skulle hive oss på denne prosessen nå. Men dersom årsmøtet vil
ha en annen løsning for ledervervet vil det heldigvis ikke føre meg inn i en langvarig depresjon.
A-laget vårt åpnet sesongen godt med seier i Vanvikan og Meråker og kjempet helt mot slutten for
tilværelsen i 4.divisjon. Det holdt dessverre ikke , men selv om vi nå er på 6. nivå i norsk fotball( for
første gang ? ) er det ingen katastrofe. Vi har trenerapparat og lederskap på plass og jeg håper
spillergruppa er innstilt på at vi skal komme raskt tilbake til 4. divisjon som etter min mening nå er
det nivå vi bør ha ambisjoner om å være. Hva som vil være aktuelt på lang sikt er veldig vanskelig å si
, men at vi igjen kan lukte på 3. divisjon om noen år er ikke utenkelig. Det forutsetter etter min
mening at vi kan beholde enkeltspillere som innehar kvaliteter til å spille på høyere nivå uten at de
velger å forlate klubben. De som eventuelt skulle bli interessante for Liverpool eller Rosenborg vil jeg
anbefale å benytte sjansen. Benytter anledningen til å takke fjorårets hovedtrener Jan Arve Tomren
for iherdig innsats gjennom mange år i trenergjerningen og håper du også vil bidra oss i det videre
arbeidet i Neset FK som jeg vet er klubben i ditt hjerte. Takk også til Boye Qvarme for god og viktig
innsats på mange områder i tillegg til hjelpetrener for A-laget i 2016.
Økonomien i klubben er som dere vil se av regnskapet veldig god. Det skal vi alle sammen være glade
for og stolte av . Det er mange klubber som sliter med økonomien og det gjør vi ikke i Neset FK nå. Vi

gjorde det for noen år tilbake , men vi har gjennom stor frivillig innsats fra spillere , ledere , foreldre,
medlemmer og andre klart å snu solid underskudd til brukbare overskudd. Vi har sammen med
Frosta IL bygd klubbhus og vi har bygd tribune. I 2016 har vi likevel klart å nedbetale ekstra på lån.
Dette er takket være nøktern bruk av midler og stor innsats fra mange i forhold til inntektsbringende
tiltak. Begge deler må fortsatt gjelde hvis vi skal klare å holde aktivitetsnivået vi har uten økte
egenandeler. Og det er viktig for at vi skal være en klubb som flest mulig kan være en del av , spesielt
uavhengig av egen økonomi. Kjempestor takk til alle som har vært positive i forbindelse med
inntektsbringende tiltak vi har i klubben. Dere er mange og gjør en fantastisk jobb. Grasrotandelen er
vel uten tvil det tiltaket som gir oss mest i forhold til innsats. Pr. skrivende stund er vi 213
grasrotgivere og jeg er ganske sikker på at vi kan bli enda flere. Snakk med kompiser, naboer , kjente i
inn og utland og verv flere.
Etter mange år uten damelag har vi i 2017 tatt sjansen på å melde på et 7-erlag igjen. Jeg håper vi får
nok interesse slik at vi kan stille et damelag. Ut fra erfaringer fra andre klubber vil dette føre til at vi
kan få med oss flere jenter og beholde dem lengre. Det jobbes godt med de yngste jentene og
kanskje kan vi også i NesetFK få oppleve at vi har jentelag både på 15 og 17-årslag. Det som betyr
mest i denne sammenheng er at de som vil spille fotball får anledning til det – i vår klubb. Dessuten
vil jeg oppfordre damer til å ta på seg verv i klubben , enten det er som lagleder, trener , leder eller
andre posisjoner. Om lag 50% av befolkningen er damer og damefotballen er et satsningsområde i
NFF`s handlingsplan for 2016-2019. Vi har lang tradisjon i Neset FK for å være overrepresentert med
menn i styre og stell . Dette må vi endre på. Da må damer si ja når de blir spurt. Og så er det viktig at
vi i klubben sørger for å ha så tydelige roller at de som blir spurt vet hva de sier ja til, enten det er
menn eller kvinner. I Neset FK har vi ingen roller det ikke er noe med. Hvis det var slik skulle vi ikke
hatt den rollen. I forbindelse med kvalitetsklubbarbeidet vil det bli behov for flere roller enn vi har i
dag og flere personer. Når disse rollene blir tydelige tror og håper jeg det blir attraktivt å si ja enten
du er mann eller kvinne.
Nok en gang tusen takk for stor og god innsats i 2016 og lykke til videre med 2017-sesongen.
Fotball er gøy.
Frosta 23/1-17.
Stein Aursand.
Leder 2016.

