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Årets priser – 2017 

Årets fotballkommune 

Haram kommune 

Haram kommune var den andre kommunen som vant prisen – tilbake i 2005. På de årene 

som er gått siden da har kommunen fortsatt å levere på høyt nivå både når det gjelder 

anleggsutvikling og andel aktive barn og unge i fotballen. Av alle de litt større kommunene i 

kretsen vår har Haram i 2017 den høyeste andelen aktive barn og unge (6-16 år) i forhold til 

folketallet. Kommunen har også bidratt til realiseringen av Lepsøy sin kunstgressbane i 2017. 

Norddal kommune 

Norddal kommune er nominert for andre år på rad. Den lille kommunen lengst øst i kretsen 

vår har satset mye på anlegg de senere årene og opplever nå en økning i aktiviteten, og det i 

en av våre kommuner som fra før var de med høyest andel aktive. Begge klubbene jobber 

godt for å gi sine medlemmer gode tilbud og var sist vinter blant annet arrangør for futsal-

serien for første gang. 

Sandøy kommune 

Sandøy kommune har aldri vunnet prisen årets fotballkommune. Men de har vært nominert 

tidligere – da kommunen var delaktig i realiseringen av innendørshallen IP Huse-hallen. Til 

tross for relativt få innbyggere så greier Harøy IL å gi sine aktive et godt tilbud – hele seks av 

ti mellom seks og 16 år i kommunen spiller fotball. Og nå har de også startet byggingen av 

en 11er kunstgressbane – som vil stå ferdig til seriestart neste sesong. 

Årets kvalitetsklubb  

Spjelkavik IL 

Spjelkavik var blant de første klubbene som startet prosess for å bli godkjent kvalitetsklubb, 

først i SFKs pilotprosjekt og deretter etter NFF-standard. Og klubben har etter dette hatt en 

flott utvikling – noe som blant annet medførte at de ble kåret til Årets Breddeklubb i 2015. 

Når de nå nomineres igjen til Årets Kvalitetsklubb så er det med og understreker at den gode 

utviklingen har fortsatt. Klubben er godt organisert og har satset mye på oppfølging av 

trenere i barne- og ungdomsfotballen. 

IL Valder 

Valder kom sent inn i prosessen med å bli kvalitetsklubb og ble godkjent først i 2016. Men til 

tross for den korte tiden så leverer klubben godt på alle områdene. De har hatt et stort fokus 

på utdanning og kan skilte med godt utdannede trenere på de fleste lag. Det samme gjelder 

styret der flere har alle lederkursene. Også verdiarbeidet står sterkt i klubben. Det har blant 

annet resultert i et større verdiprosjekt som involverer store deler av klubben. 
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Volda TI 

Volda nomineres for tredje gang og har også tidligere vunnet prisen Årets Breddeklubb. Det 

skjedde i 2008. Volda er god på veldig mange områder – men det som kanskje imponerer 

mest er klubbens fotballfritidsordning. De er størst i landet på FFO for jenter, og blant de 

største totalt sett. Denne satsingen får også ringvirkninger på andre områder i klubben, blant 

annet i utviklingen av trenerkompetanse. 

Årets Jenteklubb 

Aksla IL 

Med tre nye jentelag i år gjorde Aksla et lite byks og er nå den tredje største jenteklubben på 

Sunnmøre og nesten halvparten av lagene som er påmeldt i årets serier er jentelag. Den 

gode utviklingen er et resultat av en bevisst strategi der klubben har satt ekstra fokus på 

jentefotballen.  

Gurskøy IL 

Gurskøy er en av flere mindre klubber som stiller mange jentelag. Det litt spesielle med 

Gurskøy er den store veksten de har hatt i år. Mens de over flere år har stilt ett eller to 

jentelag, så stiller de plutselig fem lag i år. Halvparten av alle lagene i klubben er jentelag. 

Det lover godt for framtida. 

SK Herd 

Byklubben Herd har i flere år vært en av våre ledende jenteklubber. Og de fortsetter å levere, 

både i et bredt og godt tilbud i alle årsgrupper, samt til de som vil aller mest. Som den eneste 

klubben i Norge kom de i år seg igjen fram til minst kvartfinale i NM for J16. Klubben tar også 

et stort ansvar for utviklingen av jentefotball generelt gjennom sitt engasjement inn mot 

Landslagsskolen. 

Årets Fair play-klubb 

Bergsøy IL 

Bergsøy IL har i 2017 fått på plass en Fair play-representant på alle lag, og det er opprettet 

en Facebookgruppe for å lettere nå ut med informasjon til alle. Alle spillere i ungdoms- og 

seniorfotballen har skrevet under på Fair play-holdningskontrakter, og det er fokus på Fair 

play både på treninger og i kamp. De har også gjennomført Fair play-natursti, og deler ut 

foreldrevettkort på flest mulig kamper. Det har også en Fair play-kåring etter endt sesong for 

jenter (13-16, senior) og gutter (G13-16, G19, senior) i ungdomsfotballen og seniornivå. Det 

blir også gjennomført FP-helsing før og etter kamp og det er kampverter på alle kamper. 
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Emblem IL 

Fair play gjennomsyrer Emblem ILs organisering og drift av klubben. De har blant annet godt 

samarbeid med MOT, Fair Play som tema på alle møter i klubben, har kontrakter med alle 

spillere, bidrar med treningstøy i Tyrkia, har årets Fair Play-spiller i alle lag og Fair Play er 

synlig i både materiell og handlinger på alle aktiviteter. Det blir også skrevet en Fair play-

kontrakt på alle hjemmekamper til A-laget herrer og ungdomslagene mellom begge lags 

kapteiner og dommer.  

Ørsta IL 

I år har Ørsta IL fortsatt arbeidet sitt med Fair play, og har hatt fokus på de yngste klassene. 

De har stort Fair play-fokus på FFO, med ukens kaptein til en spiller blant annet viser god 

Fair play-ånd, og på TINE Fotballskole hadde de en hel dag dedikert til Fair play-arbeid. Fair 

play blir tatt opp på trenerforum, og alle lag blir oppfordret til å ta i bruk foreldrevettkort og 

kampvertvester på hver kamp. Ørsta IL er også startet arbeidet med å utarbeide en ny Fair 

play-håndbok for 2018, som vil bli delt ut til alle lag før sesongstart.  

Årets arrangør av miniturneringer 

Larsnes IL  

Larsnes IL gjennomførte miniturnering for 34 lag fra ytre søre Sunnmøre. Her var det ca. 300 

spillere, og nesten 1000 mennesker innom stadion. De tok i bruk 7 baner, og hadde et stort 

fokus på Fair play under turneringen, med blant annet mange oppfordringer om Fair play 

over speakeranlegget. Larsnes IL fikk også svært høye gjennomsnittstall fra evalueringene 

laglederne gjennomførte i etterkant av turneringen, der de vurderte hvor gode klubbene har 

vært til å sende ut informasjon, organiseringen av turneringen, Fair play og Eat Move Sleep.  

Stranda IL 

Stranda IL gjennomførte en god miniturnering med ca. 50 påmeldte lag i deres sone på 6 

baner. Det ble sendt ut god informasjon i forkant av turneringen og de hadde et stort fokus 

på Fair play og det var god flyt gjennom hele turneringen. Stranda IL fikk også ganske gode 

tilbakemeldinger fra evalueringen laglederne gjennomførte i etterkant av turneringen, der de 

vurderte hvor gode klubbene har vært til å sende ut informasjon, organiseringen av 

turneringen, Fair play og Eat Move Sleep.  

Valldal IL  

Valldal IL gjennomførte en flott miniturnering med ca. 55 lag fra deres sone på 5 baner. Det 

ble sendt ut god informasjon i god tid før turneringsstart, og det var stort fokus på Fair play. 

Det var også andre aktiviteter enn kampene, som f.eks. frisbeegolf, annen fotballaktivitet og 

farging og styling av hår. De hadde også sunn, god og variert mat, og de hadde et bra 

inneområde alle kunne benytte seg av. Valldal IL fikk også de høyeste gjennomsnittstallene 

fra evalueringene laglederne gjennomførte i etterkant av turneringen, der de vurderte hvor 

gode klubbene har vært til å sende ut informasjon, organiseringen av turneringen, Fair play 

og Eat Move Sleep.  
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Årets arrangør Tine Fotballskoler 

Spjelkavik IL  

Spjelkavik IL arrangerte som tidligere år TINE Fotballskole også i år. De hadde et godt antall 

deltagere, og 33% av deltagerne var jenter. Spjelkavik hadde et godt fokus på sunt kosthold, 

og serverte frukt ved ankomst hver morgen og til hver lunsj. Instruktørene var veldig 

engasjerte og hadde et stort fokus på Fair play i løpet av øktene. Spjelkavik tok også i bruk 

3er baner under sin fotballskole, og dette ble sett på som veldig positivt av deltagerne.  

Valldal IL  

Valldal arrangerte i år for første gang TINE Fotballskole og hadde totalt 60 deltagere og 11 

instruktører, som vil si 5,5 barn per instruktør. Av deltagerne var 45% av jenter, samt at 34% 

av instruktørene var jenter. Valldal hadde et godt fokus på sunt kosthold og serverte blant 

annet kyllingwraps, kjøttsuppe, Litago og frukt og grønnsaker. Det var god organisering 

under bespisning og instruktørene var bordansvarlige på sine grupper. Valldal hadde også 

fokus på Fair play gjennom hele fotballskolen sin.  

Volda TI  

Volda arrangerte også i år TINE Fotballskole med et stabilt antall deltagere, der 40% av 

deltagerne var jenter. Det var også god balanse mellom antallet jenter og gutter som var 

instruktører. Under fotballskolen gjennomførte også Volda minimerket og teknikkmerket for 

alle gruppene. Volda hadde stort fokus på sunt kosthold og instruktører som alltid følgde 

gruppene sine, også under matserveringene og i pausene. I tillegg var det stort fokus på Fair 

play på fotballskolen.  

Årets drømmetrener  

Olav Martin Amdam, Ørskog IL 

Olav Martin er klubbmann i en liten breddeklubb. Han er alltid positiv og engasjert, men 

samtidig kritisk når alt ikke fungerer slik som han mener det skal være! Han har lang fartstid 

som breddetrener. Han er veldig opptatt av å utvikle kompetanse i egen klubb og engasjerer 

seg for at klubben skal finne løsninger på dette. Olav Martin har god formell kompetanse og 

er konstant på jakt etter ny lærdom. I tillegg elsker han nettverkssamlinger der man får nye 

impulser. Han bidrar mye i slik felleskap og er aktiv både i faget og det sosiale. Han er også 

svært opptatt av å ha gode spillerutviklingsarenaer – tilpasset det enkelte lag og spiller.  

Magnus Antonsen, Spjelkavik IL            

Magnus har NFF verdiene i ryggmargen. Han er faglig sterk og har en rød tråd i arbeidet sitt. 

Han er opptatt av utvikling gjennom å sjå alle. En typisk mann for treningsfeltet. Utvikling er 

viktigere enn resultat. Magnus er også treneren som leder med en pedagogisk tilnærming. 

Dette gjør at Magnus også er dyktig som trenerveileder. Han er alltid på jakt etter mer 

kunnskap, kurs og nettverkssamlinger. 
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Sindre Næss, IL Valder                     

Sindre er en særdeles positiv fotballmann og har veldig godt humør. Man kan faktisk si at 

han «ofrer livet» på fotball! Sindre har en imponerende lidenskap inn mot den gruppen han 

har ansvar for – uansett nivå. De siste to årene har han vært delaktig med å løfte 

jentefotballen i Valder og Giske enormt på kort tid. Dette viser at entusiasme virker for å få 

med ungdommen lengre. Han har også vært en stor del av breddefotballen i hele Giske i en 

årrekke! Sindre er på jakt etter ny lærdom og bruker alle muligheter for å treffe nye miljø for 

personlig utvikling. 

NB! Årets drømmetrener blir kåret av medlemmene av året drømmetrenerkurs.  

 

 

 


