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Styret i fotballgruppa 
Leder: Leif Magne Andersen 
Leder aldersbestemt: Astrid Vaseng 
Styremedlem/trenerkoordinator: Torgeir Kvendset 
Styremedlem/sekretær: Rune Måøy 
 
 

 «Vi skal skape gode fotballminner» er IL Søya fotballgruppes visjon: 
Med dette mener vi at det aller viktigste er at alle som har vært spiller, trener, lagleder, tillitsvalgt 
eller på annen måte involvert i fotballgruppa sitt arbeid skal kunne se tilbake på tiden i IL Søya’s 
fotballgruppe på en positiv måte – og slik at det skapes gode minner. 
 
Trygghet + Utfordringer + Mestring = Trivsel og Utvikling 
Det ønsker fotballgruppa å oppnå sammen med alle barn, unge og voksne som har en rolle i fotballen 
vår gjennom fotballgruppa’s hovedmålsettinger som er: 

• Spillerne våre skal trives med fotball, og ønske å fortsette med fotball så lenge som mulig. 
• Utvikling av ferdigheter til hver enkelt spiller. 
• Vi skal sammen skape et positivt miljø som er basert på gjensidig respekt, Fair Play. 

 
 
Sportslig aktivitet i sesongen 2019 
Samarbeidet med våre naboer, Todalen, Kvass/Ulvungen og Surnadal fortsetter som tidligere år da 
det i flere årsklasser må til for å kunne stille lag, ett samarbeid som er gjensidig og nødvendig for 
ALLE parter.   
 
Vi har i sesongen stilt med følgende lag i seriespill: 
G/J 8/9 - 1 lag, 5er (eget mikslag jenter og gutter + 2 todalinger som har vært med å spilt kamper) 
G10/11 - 1 lag, 7er (i samarbeid med Todalen og Kvass/Ulvungen) 
J10/11 - 1 lag, 7er (i samarbeid med Todalen og Kvass/Ulvungen) 
J15 - 1 lag, 9er (i samarbeid med Todalen og Kvass/Ulvungen, deler av høstsesong ble kampene 
spilt som 7er pga litt lite folk) 
G16 - 1 lag, 11er (i samarbeid med Todalen og Surnadal) 
G16 - 1 lag, 7er (i samarbeid med Todalen og Surnadal) 
Damer A-lag 3.div - 1 lag (i samarbeid med Surnadal og Todalen) 
 
I tillegg har våre yngste, 6 og 7 åringene deltatt i mange lokale cuper og spilt 3er fotball med vant. 
Våre eldste samarbeidslag, damelaget og G16 7er ble begge seriemestere og kretsmestere  i sine 
avdelinger – gratulerer til begge.  
Sportslige høgdepunkt ellers varier naturlig nok etter hvilket nivå man er på, for de minste er det å få 
spille sin første ordentlige kamp, få deltakerpremie eller score ett mål stort, for de litt større kan det 
være å få reise bort på overnattingscup som er toppen. Men det viktigste er at alle får gode 
fotballminner i en eller annen form. 
 
For detaljer angående det sportslige viser vi til hver enkelt årsrapport fra lagene. 
 



 
Søyacupen 
Søyacupen ble i år arrangert for 19. gang den 24. august, nok en gang prikkfritt sett med våre egne 
øyne… men det er alltids noe å ta tak i og som kan forbedres. Det deltok 78 lag (2 lag bak rekordåret 
2017), men likevel ny rekord med antall lag på Søyabanen da det i 2017 ble spilt noen kamper på 
Svissholmen. 
Søyacupen er fortsatt den klart største barnefotballcupen på indre Nordmøre etter Hydro Cup. Men 
konkurransen om cupbarna er stor, og vi har flere konkurrerende cuper rundt oss som kjemper om 
de samme laga omtrent på samme tidsrom...  
Heldigvis har Søyacupen fått ett godt renomme og vi får stadig positive tilbakemeldinger på cupen 
som vi som klubb og arrangører tar med oss i det videre arbeidet.  
I denne forbindelse ønsker vi å takke alle som bidro på ett eller annet vis for å gjennomføre cupen på 
den måten det ble gjort, tusen takk!  
Cupen gir oss og en kjærkommen inntekt i tillegg til mange små og store artige sportslige øyeblikk. 
 
 
Dommeraktivitet 
Ola Magne Nordvik er den eneste av våre to kretsdommere som har dømt seniorfotball i år. Ola 
Magne er også dommerinstruktør og leder i dommerkomiteen i fotballkretsen. 
I tillegg har Espen Andersen og Sondre Nes tatt klubbdommerkurset og dømt mange av Søya’s 
barnekamper i år. 
Dommerstanden på Søyacup får og mye skryt, som igjen kan tilbakeføres til at alle som skal dømme 
på Søyacup gjennomfører ett  «dommeroppfriskingskurs» uka før cupen. 
Vi trenger dommere, ingen dommer ingen kamp. 
 
 
Representasjon 
Flere av våre spillere har vist god sportslig utvikling også denne sesongen.  
Liv Nes Kvande (2006) har vært uttatt på Bylag Kristiansund J13 i år og er regelmessig på treninger og 
kamper der. 
Anders Nordvik Bergstad (nå i Surnadal IL) har vært uttatt på NEAS Akademiet G12 og trent og spilt 
kamper der. Anders var og med da dette laget spilte kamper i det nasjonale tiltaket for G12 i Bærum 
nå i høst. Da fikk han bryne seg på motstandere fra HamKam, Strømsgodset, Bodø/Glimt og 
Lillestrøm. 
I tillegg har Oda Bæverfjord, Surnadal IL representert på kretslag og fylkeslag J15, samt at Andrea 
Eide Naustbakk, Surnadal IL har representert NEAS Akademiet for J17 på en eliteturnering på Hamar. 
Gratulerer til alle sammen! 
Søya er også godt representerte i kretsens komiteer. Knut Haugen gikk ut av styret i Nordmøre og 
Romsdal Fotballkrets på siste kretsting i mars 2019, men ble erstattet av Ola Magne Nordvik som ny 
styremedlem. I tillegg sitter Lars Inge Kvande som medlem i kontrollkomiteen, og Ola Magne Nordvik 
er leder i kretsens dommerkomite. 
 
 
Sponsorer 
Vi ønsker med dette å TAKKE alle våre sponsorer som er med å bidrar til vår drift og høge 
aktivitetsnivå, spesielt i barnefotballen der vi anslagsvis har ca 70-75% deltakelse av alle barna i 
Stangvik skolekrets.  



Våre sponsorer er hovedsponsor Surnadal Sparebank, utstyrsleverandør Intersport Olaf Moen, samt 
våre draktsponsorer Gjensidige Surnadal, Talgø, Svorka og AMFI (Olav Thon Gruppen). 
 
 
Takk 
Fotballgruppa vil til slutt takke alle som har bidratt til at sesongen nok en gang har blitt gjennomført 
strålende, både på og utenfor banen. Det er mange som gjør en god jobb slik at treninger, kamper, 
transport, kiosk, vedlikehold av bane og arena, samt inntektsbringende arbeid osv. flyter godt. Uten 
dere har ikke dette fungert. Tusen takk!  
 
I tillegg tusen takk til sponsorer og andre samarbeidspartnere for gavene til fotballgruppa ifm. 100-
årsjubileumet. 
 
Vi ser allerede nå frem til neste sesong med stor aktivitet og mange nye gode fotballminner! 
 
 
 
 
For IL Søya fotballgruppa 
Leif Magne Andersen 
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