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Hei fotballvenner. Nytt år og nye sjanser. Vi er allerede godt i gang og det er fortsatt stor aktivitet i
klubben vår. Det kan man blant annet se ved å ta en titt på aktivitetsplanen som også i år har 30-35
organsiserte aktiviteter i klubbens regi hver uke. Fantastisk. Hvis vi tar for oss tirsdag forrige uke for
eksempel så var det trening på grasmatta , kamp og trening på kunstgresset og senere trening på 4
områder på kunstgresset. I tillegg hadde J10 kveldskos i klubbhuset og Stig Tore Laugen holdt
dommerkurs for 14-åringer som var meget interesserte og veloppdragne under kyndig veiledning av
Laugen. Supert tiltak. Dessuten var dette andre kvelden for fotografering av samtlige lag i klubben.
Første dag gikk ikke helt som smurt , men fotografen var uerfaren og været var heller ikke på vår
side, så det ble beklageligvis noen forsinkelser. Heldigvis gikk det omtrent 100% etter planen dagen
etterpå. Blir spennende å se når bildene kommer.
Stor gratulasjon til Edvard Tagseth som nylig kom hjem etter landslagsspill for G15. Edvard fikk
gleden av å spille alle kamper , scoret minst to mål og fikk med seg en vel fortjent bestemannspremie
som bonus. Stor feiring med vaiende norske flagg på Værnes ved hjemkomst. Gratulerer til alle
involverte.
A-laget vårt har gjort unna 3 kamper så langt og står med to uavgjorte og en seier. Poengmessig er
det bra og vi håper på stadig framgang spillemessig. Fredag kveld denne uken er det bortekamp mot
Vuku og lørdag 14. mai kommer Fram til Vinnatrøa. Håper mange tilskuere finner veien til kamp og
heier fram laget vårt selv om billettprisen er økt til 100kr. I kampen mot Fram blir det forsøk på
ekstra heierop fra tribunen og hornmusikk i pausen. Temperaturen er stigende og forventes å bli 1215 grader denne dagen.
6.divlaget hadde en knallåpning mot Remyra med 15-0 på Vinnatrøa. I morgen kveld er det
borteoppgjør mot Markabygda. Jeg er meget glad for at Marius Jørstad Presthus og Geir Ude tok
ansvar for dette laget og gjennom godt samarbeid med Jan Arve Tomren og Boye Qvarme føler jeg at
det kan bli et godt år for B-laget som vel er eneste lag som har mulighet for opprykk inneværende år.
Sesongtipset ble godt mottatt av kjøpere – omtrent 100 % utsolgt. Takk til selgere og kjøpere.
Kaketipset er i rute. En litt treg start skyldes en glipp med utdelingen av blokker , men meget bra salg
likevel. Vi har budsjettert med om lag 6000 pr. heimekamp så det er viktig at foreldre og spillere gjør
en innsats med dette også. Kort tilbake til billettprisen. I budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet ble
billettinntekter økt ganske mye og her var det lagt inn en prisøkning. Årsmøtet er øverste organ i
klubben – mellom årsmøtene er det styret. Styret valgte å holde fast på det som ble vedtatt i
årsmøtet og det er jeg glad for selv om jeg har forståelse for at noen kan synes det er dyrt. Men d e
som kjent fer sænt å snyt sæ når nassin e tå( ha kanskje passa i kommunesammenslåingsaken å
henne ). På bortekamper får laget 20 stk. billetter til kr. 0. Bli med laget til bortekamper også.
Så en gladnyhet som for øvrig ble nevnt i siste nr. av Frostingen. Vi hadde 3 lag på Cup i Trondheim
forrige helg. Deres adferd/oppførsel ble belønnet med en egen pris til klubben. Voksne gutter gråter
som kjent ikke , men jeg må bare innrømme at øyekroken ble litt våt da kona mi leste opp dette fra
FB. Det er slike opplevelser som gjør at jeg bærer T-skjorta Kjell Arne fikk laget til meg med stolthet.
Jeg blir glad når vi vinner kamper og lagene presterer godt på banen , men dette gjør meg stolt som
leder – på vegne av de som var der – uansett kamputfall. Tusen takk.

17.mai nærmer seg og Britt-Ranveig Hernes har satt opp dugnadsliste i tråd med årsmøtevedtak.
Flott at dere stiller opp her siden vi tok over for skolemusikken som ikke maktet å stille nok folk
denne gang. Det blir en bra inntektskilde dette også , men personlig synes jeg det er like viktig at vi
tar vår tørn på en dag som denne uansett. I utgangspunktet har vi tatt på oss dette 3. hvert år i
samarbeid med Frosta skolemusikk og Frosta IL. Vi hadde ansvaret i 2014 , Frosta IL i 2015 og så ble
det til at vi svarte positivt på henvendelsen fra ordfører i Frosta , Trine Haug, om å ta det på oss igjen
i år. En tredeling slik som i utgangspunktet hadde nok vært å fortrekke og vi håper det kan bli slik
igjen om ikke kommunen finner en annen løsning.
Takk til alle som stiller opp for klubben vår i alle sammenhenger. Takk til spillere,dommere, ledere,
trenere, kioskpersonell,husstyre ,banemannskap,styremedlemmer, kampvert,publikum og andre. Og
lykke til videre med sesongen 2016. Nå må jeg avslutte for jeg skal til øyenlege på Levanger med
klubbens eldste medlem.
Fotball er gøy – stort sett.
Frosta 03.05.16. Stein.

