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ÅRSMØTE SBK
Årsmøte for Selbu Ballklubb avholdes i kantina på B.Langseth Arena onsdag 14. februar 2018
fra kl 19.00. Vanlige årsmøtesaker, samt vedtak av klubbens verdisett og visjoner. Enkel
servering. Velkommen!

BUDSJETT 2018
Budsjett for 2018 blir presentert, og endelig vedtatt, på årsmøtet 14.februar. Det legges opp
til dorullsalg og kontraktslodd på lik linje som i fjor, men på grunn av stor usikkerhet rundt
hva klubben kan forvente av midler fra Selbu kommune dette året, så innstiller styret på en
økning i treningsavgifta for sesongen 2018. Økte inntekter fra cuparrangement gjør at styret
ikke legger opp til ytterligere økning av dugnad/salg.

LAGSPÅMELDINGER 2018
Det er gjort en omfattende spillerkartlegging i høst, og ut fra dette har klubben prøvd å sette
sammen den beste mulige kombinasjonen av lag for sesongen 2018. Fristen for påmelding av
lag i seriespill fom 11 år, var allerede 10.januar i år. Også i år har vi samarbeidslag med Tydal.
Damelaget fortsetter som de to foregående år, men nytt av i år er et samarbeidslag i 6.div.
herrer – Tydal 2/Selbu 2. Målsettingen er å lage et best mulig tilbud til alle som ønsker å
spille fotball.

CUPER B.LANGSETH ARENA
Selbu Sparebank Cup ble arrangert 13.-14.januar i klassene damer, herrer og G19 - med
gledelig stor påmelding. Det var også en betydelig økning i antall lag på guttecup 3.-4.februar
(13-16 år). Det er jentecup 17.-18.mars, med J14 og J15 på lørdag og J17 i aksjon søndag.
Siste oppsatte cup for SBK er 7.-8.april for jenter og gutter klasse 11 og 12 år.

CUPER UTENDØRS/EKSTERNT
Bergstadcup på Røros 22.-24.juni blir fellescup for alle våre lag i alderen 11-14 år. Lag med
eldre spillere vil ha mulighet til å finne seg andre aktuelle overnattingscuper i løpet av
sesongen. Klubben bidrar med et beløp pr spiller til alle lagene som deltar på

overnattingscup, og dekker også lagspåmelding for endagscuper. SBK dekker også
påmeldingsavgiften for lagene yngre enn 11 år, og som deltar på dalførecup.

UTSTYR
Utstyrsuke med ekstra god rabatt hele uke 7 på Selbusporten, og vi oppfordrer sjølsagt alle
våre aktive til å benytte seg av dette. Selbusporten har alle størrelser tilgjengelig for prøving,
og man bestiller det utstyret man ønsker. Benytt sjansen til å oppgradere utstyret når det er
ekstra rabatt å få!

KURSING
Trenerkurs del 1 og 2 i Grasrottrener-kurset ble avholdt i B.Langseth Arena høsten 2017 med
bra lokal deltagelse. Fire ungdommer fra SBK har tatt rekruttdommer-kurs i 2017/18. Fem
personer fra SBK tok fotballederkurs via NFF Trøndelag nå i januar. Ellers er det planlagt flere
trenerkurs (del 2 og 4) høsten 2018.

KVALITETSKLUBB
SBK har jobbet mye og bra med anlegg de siste årene, og nå har vi ekstra fokus på å fylle
anleggene med aktivitet. Prosjektet Kvalitetsklubb har vært til stor hjelp med å "bygge"
klubb, og vi tar sikte på å bli sertifisert som Kvalitetsklubb i 2018. Det jobbes nå med å fornye
klubbens verdisett og visjon, og en helt ny klubbhåndbok blir snart tilgjengelig på våre
nettsider; www.selbuballklubb.no. Mer info kommer.

KRETSTING NFF TRØNDELAG
Lørdag 10.februar 2018 er det kretsting i NFF Trøndelag. Selbu BK stiller både med
representant og observatør. Det er viktig at klubben deltar der hvor vedtakene fattes, og SBK
har opparbeidet en meget bra kontakt med fotballkretsen.

NETTVERK INTEGRERING
Selbu BK deltar i et nettverk for integrering, initiert av Granby gård. Klubben er klar over sin
viktige samfunnsrolle for å bidra til å integrere tilflyttere til kommunen – uansett
nasjonalitet. Nettverket er i sin spede begynnelse, men SBK ønsker å bli best mulig på å
involvere nye medlemmer, og deres familier, i klubben.

