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SELBU BALLKLUBB SESONGEN 2019
Selbu Ballklubb driftes i stor grad av foreldre/foresatte av de aktive spillere, og dette på
dugnadsbasis.
Klubben skaffer til veie nok inntekter - primært via treningsavgift, medlemskontingent,
arrangement, dugnader og sponsorer/samarbeidspartnere - både til ordinær drift og til
utvikling av anlegg. SBK kan tilby sine aktive spillere topp fasiliteter for fotball både
innendørs og utendørs, og vi har fotballtilbud fom 6 års alder.
Treningsavgift og medlemskontingent er uendret fra 2018, og nytt av i år er at
treningsavgiften kan fordeles over 3 måneder ved betaling. Dette skjer via systemet
Superinvite, et system vi har benyttet over flere år nå.
Nytt av året er det også at SBK faser ut salg av «Kontraktslotteri». Klubben satser for fullt på
en salgsdugnad denne sesongen, og det blir dorull-salg. Dette vil gjelde for alle våre aktive
spillere fom 11 år, og på samme nivå som foregående år.

VÅRSESONGEN 2019
Kampoppsettet for vårsesongen har kommet for alle våre lag, og kretsen opererer nå med
en frist på 10.april for å utføre kampendringer gebyrfritt. Etter denne fristen er
hovedregelen at klubb må betale kr 500 pr endring – uansett hvilken endring det er snakk
om. Det er viktig at alle lag holder seg til regelverket for kampavviklinger slik at klubben
slipper å betale bøter.
Selbu Ballklubb stiller følgende lag i seriespill:
J11 (7er), J13 (9er), J17 (11er) og damer 4.div (11er)
G11 (7er), G12 (9er), G13 (9er), G16 (11er), G19 (11er), herrer 5.div (11er) og herrer 6.div
(11er)
I tillegg har vi lag/treningsgrupper i alderen 6-10 år for både jenter og gutter, hvor vi
samarbeider med idrettsskolen om et tilbud for alderen 6-7 år. Disse ungene er med på
dagscuper og Dalførecup for sone Stjørdal.

ÅRSMØTE SBK AVHOLDT 13.02.19
Årsmøtet ble avholdt i kantina i B.Langseth Arena onsdag 13.februar. Klubben oppnådde
også i 2018 et resultat som gjorde oss i stand til å sette av ønsket årlig sum til framtidig
utskifting av kunstgressdekke på Sentralbanen. Alle roller i styre og utvalg er nå besatt, og vi
gleder oss til en spennende sesong 2019.

REPRESENTASJON SBK
SBK har vært representert både på kretstinget for NFF Trøndelag og på forbundstinget for
NFF på Ullevål. Klubben har også stilt på Klubbforum hos Stjørdals-Blink 14.mars, og deltatt
på barnefotballforum på Lånke 21.mars. Begge disse forumene er initiert av fotballkretsen,
og er for alle klubbene i sone Stjørdal.
Det er også verdt å nevne at Selbu Ballklubb ble tildelt Årets Fair Play-pris for NFF Trøndelag i
2018, og dette er en pris som henger meget høyt.

CUPER B.LANGSETH ARENA
Selbu Sparebank Cup ble arrangert 11.-13.januar i klassene G19, damer og herrer. Det var
også guttecup 16.-17.februar (13-16 år), og jentecup 16.-17.mars (J13 og J17). Siste oppsatte
cup for SBK er 6.-7.april for jenter og gutter klasse 11 og 12 år. Helga i april blir den desidert
best besøkte med totalt 59 stk 7er-lag i aksjon. Foreldregruppene for de aktuelle årsklassene
bidrar med avvikling av cupene, og disse arrangementene er viktig både sportslig og
økonomisk for SBK.

CUPER UTENDØRS/EKSTERNT
Kippermoen Cup i Mosjøen 21.-23.juni blir felles cup for alle våre lag i alderen 11-16 år.
Dette blir en ny cup for SBK, og her vil våre lag få spille hhv 7er-, 9er- og 11er-fotball i sine
respektive årsklasser. Mer info om cupen kommer.
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 for de som deltar på dalførecup.

TRENINGSSAMLING FRØYA
Som et ledd i oppkjøringen til sesongen 2019, så har damer og herrer – med bra innslag av
G19-spillere – hatt felles treningssamling i storhallen på Frøya helga 29.-31.mars. Samlingen
ble ei kjempehelg både sportslig og sosialt, og både dame- og herrelaget avrundet oppholdet
med seier i hver sin treningskamp på søndag.

KICK-OFF – 2.APRIL
Tirsdag 2.april blir det kick-off for sesongen 2019, og vi håper at flest mulig av våre
trenere/lagledere møter opp. Det vil bli gitt mye info om sesongen 2019, og det er derfor
viktig at alle lag er representert. Stjørdals-Blink kommer til Selbu for å gjennomføre egen
treningsøkt (åpen for skuelystne), og Blink-trenerne vil deretter demonstrere ei treningsøkt
med SBK herrer/jr. Følgelig vil det bli et tettpakket program denne kvelden med både
treninger på feltet, mye sesonginfo og pizza. Været vil avgjøre om dette blir avviklet på
Sentralbanen eller i B.Langseth Arena. Følg med på info!

KVALITETSKLUBB
Prosjektet Kvalitetsklubb har vært til stor hjelp med å "bygge" klubb, og vi tar sikte på å bli
sertifisert som Kvalitetsklubb i 2019. Det er snakk om mindre justeringer for å komme i mål,
og en helt ny klubbhåndbok blir snart tilgjengelig på våre nettsider; www.selbuballklubb.no.

SELBU IDRETTSRÅD
Styret fortsetter å jobbe mot Idrettsrådet med viktige saker som fordeling av kommunale
midler blant lagene, og likt grunnlag for registrering av medlemmer. Det vil bli et møte
10.april angående hvordan lagene skal gjøre registreringen av medlemmer.

SENTRALBANEN
Arbeidet med oppgraderinger av anlegget på Sentralbanen fortsetter. Alt av gjerder og nett
blir komplettert både på den nye aktivitetsbanen og rundt kunstgressbanen. En etterlengtet
oppgradering av kiosken er allerede påbegynt, og det betyr at kiosksalg og speaker-tjeneste
blir noe amputert de første hjemmekampene i vårsesongen.
SBK er også i gang med planlegging og finansiering av et tiltrengt lagerbygg ved
kunstgressbanen. Det vil komme mer info om dette arbeidet.

B.LANGSETH ARENA AS
Generalforsamling ble avholdt fredag 29/4-19, og Espen Rygg tar over som styreleder etter
Morten Dahlø. Resten av styret fortsetter. Det er stor aktivitet i Arenaen i vinterhalvåret, og
nå som klatrehallen er ferdigstilt, så går vi etter hvert over i en ren driftsfase i selskapet.

ÅRSØYA FRITIDSPARK AS
Det er full aktivitet med både sti og brubygging over til Årsøya fra Sentralbanen. Dette
medfører at Sentralbanen vil bli midt i smørøyet for et topp utfartsområde når alt er ferdig.

