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Fotballen ruller for fullt – og det er veldig inspirerende å se all aktivitet og fotballglede blant våre
aktive, støtteapparat og publikum ☺
Anlegg
B.Langseth Arena har gitt oss unike treningsmuligheter også i vinterhalvåret, og fungerer utmerket
som en reservearena sommerstid. Hallen fungerer utmerket til både cuparrangement,
helgesamlinger, fotballskoler og kursaktivitet. Nå jobbes det med alternativ fyllmasse i banedekket
for å redusere støvproblematikken.
Sentralbanen fikk helt nytt kunstgress i fjor sommer, og dette ga anlegget et stort løft. Vi følger opp
med restaurering av tribuner, utskifting av innbytter-skurene og stativ for sykkel-parkering ila året.
Den nye aktivitetsflata m/naturgras skal ferdigstilles i år. Det er planer om innkjøp av 3`er-baner.
Dugnadssalg
Topp fasiliteter og generell drift av klubben krever sjølsagt penger inn også. I år kjører vi dorullsalg
fom 11 år og kontraktslodd fom 13 år.
Takket være økte inntekter fra bl.a. våre cuparrangement, så har vi redusert omfanget av
salgsdugnader. Skrapelodd har vi helt kuttet ut, de yngste spillerne selger ikke dopapir i år og vi har
redusert kontraktslodd til bare 1 blokk pr husholdning.
Vi er nå ferdig med alt dugnadssalg for SBK i år ☺
Cuper
Innendørs cuper i B.Langseth Arena i vinter ble en suksess både sportslig og økonomisk. Innmelding
av innendørs cuper for 2017/18 må meldes inn til kretsen allerede medio juni, og vi håper å kunne
videreutvikle disse arrangementene ytterligere framover. Styret har et klart ønske om at vi tar inn
penger på sportslige arrangement framfor salg av alle mulige produkter.
Når det gjelder utendørs cuper, så blir Bergstadcup felles cup for våre lag i alderen 11-14 år. G16 skal
på Storsjøcup og J17 skal til Sandefjord i august. G19, damer og herrer står fritt til å delta på cup.
Våre yngste spillere deltar på Dalførecup. I tillegg deltar flere av lagene på dagscuper ila sesongen.
Klubben dekker lagsavgifter for påmelding til alle cuper, og dekker inntil kr 750 pr spiller for
overnattingscuper. Kostnader utover dette kommer som egenandel for spillerne.
Kvalitetsklubb
Her er vi i en fase med skriving av instrukser og utarbeidelse av planer (økonomiplan,
rekrutteringsplan mm). Det skal også lages en Klubbhåndbok, som skal samle mest mulig nyttig
informasjon om klubben på ett sted.
Vi skal også sette søkelyset på klubbens visjoner og verdier, og her ønsker vi at flest mulig skal få
komme med innspill. Det blir mer info om dette etter hvert.

Nytt system for treningsavgift og medlemskontingent
Innføring til nytt system for innbetaling av treningsavgift og medlemskontingent har gått kjempebra.
Dette er det samme systemet vi bruker for påmelding til våre cuper, og her har vi fått tilgang til et
kjempeverktøy. Systemet fra Superinvite gir klubben den fulle og hele oversikten til enhver tid.
Utstyr og klær
Klubben jobber kontinuerlig for å finne best mulig system for utnytting av utstyr. Hvert lag har fått
tildelt utstyr som de selv må holde orden på. I år får alle lag nye vester sponset av Selbu Sparebank.
Nytt av året er det at alle spillerne i klubben må stille med egne fotballer til treningsbruk. Dette
skyldes i all hovedsak at klubben har brukt veldig mye penger på fotballer som ikke er tatt vare på.
Ordningen blir evaluert etter sesongen. Klubben kjøper for øvrig inn matchballer til alle lag.
Vi oppfordrer alle våre spillere og trenere/lagledere til å benytte klubbens farger/Umbro-klær fra
Selbusporten både på trening og kamp. Alle klubbens trenere og lagledere får dekt utgiftene knyttet
til disse klærne, som en gest for den jobben de gjør for klubben. Viktig at alle får med seg logoen til
våre samarbeidspartnere på klærne. Dette er uansett gratis trykking for alle.
Oppdatert nettside SBK
Vår hjemmeside www.selbuballklubb.no er oppdatert for året, og her vil også informasjon bli lagt ut
fortløpende. Ta en sjekk på all informasjon som ligger tilgjengelig! Banekalenderen for Sentralbanen,
og kalenderen for bruk av klubbrommet, ligger også tilgjengelig her. Ønsket bruk og endringer
meldes inn til: ohaave@gmail.com
Folketoget 17.mai
Styret oppfordrer flest mulig til å gå under fanen til Selbu Ballklubb i årets folketog.
Også i år vil det bli en premiering av lag i fht både kreativitet og oppmøte.
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