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Julehilsen fra SFBU 
 

2017 nærmer seg slutten og vi nærmer oss en velfortjent liten pause. Året har vært spennende, 
utfordrende og morsomt, og vi ønsker i den anledning å oppdatere litt om det som skjer i klubben 
vår, og samtidig takke dere alle for innsatsen i året som har gått. 
 

Etter «restarten» på breddetilbudet fikk vi i år på plass en sportslig leder, som hjelper oss med både 
det sportslige og det administrative i klubbhverdagen. Vi vokser stadig og er i dag nesten 1000 
spillere. Omtrent  600 spillere og rundt 80 frivillige har klubbhverdagen i breddeavdelingen. Dette 
gjør oss til en viktig del av klubben.  
Topp rekruttering blant de yngste, komplette gutte- og jentelag i barnefotballen og økt antall lag i 
ungdomsfotball, betyr mer aktivitet og idrettsglede i nærmiljøet vårt. Vi har også tilbud til de eldre 
spillerne og i år har vi hatt med to Jr-lag, et Sr-lag i 5.div (Menn3) og et Oldboys-lag på herresiden. 
Damene (Kvinner3) har vært representert med et Sr-lag i 4.div. Til alt overmål vant de serien, og 
rykket opp til 3. div. Gratulerer! 
 

På akademi og elitesiden gjør vi det veldig bra, og vi lykkes svært godt med spillerutvikling og 
toppfotball. Både for jenter og gutter. Akademiet er nå sertifisert og rangert som landets beste, og 
det er gøy. Her har vi mye kompetanse og dette overføres til SFBU. I den forbindelse ferdigstiller vi 
en håndbok og planverk for å sikre både kvalitet og kontinuitet, på nyåret. 
 

I ungdomsfotballen jobber vi også for at det skal være et bredere tilbud og muligheter for alle. Her 
ønsker vi å tilby både de som drømmer og vil mer og de som har fotball som aktivitet ved siden av 
annet, en utviklende, sosial og trygg arena.  
 

Barnefotballen og 7-er for de eldste foregår på Frembanen, og i år kom også nye lyskastere på plass. 
Nadderud huser lagene som spiller 9-er og 11-er. Kommende sesong satser vi også på å utbedre 
lagringsmuligheter og tilgang på felles utstyr til lagene. Både på Frem og på Nadderud. 
 

Det ble ingen klubdugnad i år, og vi samles på nyåret for å finne ut hva og hvordan vi gjør det i 2018.  
Lagene trenger lagkasser, ikke bare for å dekke utgifter, men som en sparebøsse for langsiktige mål.  
 
Arbeidet med hjemmesider og sosiale medier er godt i gang og vil få større fokus nå som TrueGroups 
er etablert. TrueGroups er plattformen vi kommuniserer og følger opp lag og spillere.  
Hjemmesiden vil inneholde nyttig informasjon, og lagene må gjerne bruke denne til å vise seg frem. 
 
Tusen takk til trenere, lagledere, foreldre og foresatte som stiller opp. Takket være dere er det mulig 
å skape kvalitet, kontinuitet og en sosial fotballhverdag for våre medlemmer.  
Så, tusen takk til dere alle! Vi fortsetter å skape opplevelser sammen også i 2018. 
 
 

God jul og godt nytt år. 
Alltid. Uansett. 

 
Mvh  
Fotballstyret og sportslig leder SFBU 

 


