Kvik 2 – sesongen 2018
Kvik 2 ble i 2018 ledet av Even Tokerud, med Kristian Kirkbakk og Tom-André Tomren som assistenter.
Veteranene Jonas Larsen og Nils Ola Aspaas har også fungert som viktige støttespillere.
Sesongen 2018 ble et jubelår for Kvik 2. Etter å ha vært nærme opprykk i flere sesonger på rad, var det
denne gangen ingen tvil om at det ville bli opprykk til 5. divisjon. Samtlige 16 seriekamper ble vunnet, med
en målforskjell på 97-19. Avstanden ned til 2.plass ble hele 13 poeng. Etter serieslutt ble sluttspill for alle
avdelingsvinnerne gjennomført. Der ble Støren/Sokna beseiret i kvartfinalen, Utleira i semifinalen, og til
slutt Verdal 2 i finalen, og Kvik 2 ble kretsmestere. Med det ble laget ett av totalt tre lag i hele landet som
vant samtlige kamper i 2018. Stas var det også at vi to ganger var representert på ”ukas lag” i Adresseavisen.
Det viktigste er likevel at det er
gjennomgående god stemning i og
rundt laget. Vi er gjeng som går veldig
godt sammen sosialt, og treffes ofte
utenom trening og kamp. Blant annet
gjennomførte vi ”Kvik-Off” før
sesongen på hytta til Bjørg og Roar i
Tydal. En stor takk til Stubbe, både for
lånet av hytte, og for alt de bidrar med
ellers. De settes veldig stor pris på av
laget. Vi vil også rette en takk til Tore
Østmo, som har kommet inn i gruppa
rundt laget som ivrig supporter,
speaker m.m.
Even, Kristian og Tom-André
fortsetter i trenerteamet i 2019. Med
unntak av keeperen vår, vil samtlige
spillere fortsette. 2-3 signeringer vil bli
gjort, deriblant 1-2 keepere. Dermed
har vi god tro på at vi vil bite godt fra
oss også i 5.divisjon. Riktignok er det
fare for at mange spillere forsvinner til
sommeren, da de er ferdige med
studier i Trondheim. Forhåpentligvis
vil forsterkninger og samarbeid med
Kvik 1 sørge for at også høstsesongen
gjennomføres med et godt lag. Med
det til grunne, er målsetningen en plass på øvre halvdel av tabellen.
Flest kamper: Tom-André Tomren, Morten Mysen og Magnus Hoff Johansen, 22 kamper
Flest mål: Kasper Koppang, 34 mål
Flest målgivende: Morten Krokstad, 18 målgivende
Vinner av ”Kvik-børsen”: Morten Krokstad, 23 stjerner
Årets spiller: Martin Helgaas Jakobsen
Neste side: Lagbilde og utfyllende spillerstatistikk

Bak fra venstre: Nils Ola Aspaas, Aksel G. Bøhn, Kasper Koppang, Einar Lunåshaug, Martin H. Jakobsen, Sondre Fossheim, Peter M. Stige,
Magnus H. Johansen, Matias Keiseraas. Foran fra venstre: Morten Krokstad, Morten I. Mysen, Kristian Kirkbakk, Even J. Tokerud, Tom-André
Tomren, Jonas Larsen, Elias Bergquist-Langlo, Audun G. Giske. Ikke tilstede: Kai Morten Overå, Steffen Flo. Flyttet halvveis: Tomas Holmestad,
Markus B. Bjerck, Magnus Tømmervold.

Årsrapport FK Kviks barneavdeling

Litt over halvparten av barnefotballen samlet til årets nyttårsfest.

På årsmøte ble det valgt inn et nytt styremedlem fra barneavdelingen, denne fikk jobbe som
inkluderingsansvarlig(undertegnede). Mot våren og utover sommeren begynte Kvik aktivt å jobbe med
inkludering av barn fra lavinntektsfamilier og fremmedspråklige fra mottaksklassene ved Ila skole. Vi har
samarbeidet med NFF og mottatt midler fra UDI for å kunne gi et tilbud til barn med en gang de begynner
på norsk skole. Dette har fungert veldig bra, og vi har snart hatt et 20-talls fremmedspråklige barn innom
klubben, de som har sluttet har blitt hjulpet inn i klubb der de blir bosatt og 8 fortsatt er med hos oss.
Idrettsrådet i Trondheim har vært en uvurderlig samarbeidspartner for oss her. FK Kvik har et bra samarbeid
med Ila skole for rekruttering, lokaler og informasjon.
Vi tilbyr, med støtte fra Idrettsrådet i Trondheim, kveldsmat etter trening annenhver uke tilbredt av foreldre
under trening. Dette er et tilbud de fremmedspråklige setter stor pris på og er målgruppen, slik lærer man på
en sosial og inkluderende måte hvordan man kan bidra som frivillig inn i idrettslag. Det å lære dugnad kan
være vanskelig. Vi har forenklet så mye som mulig. Hovedansvarlig for kveldsmatprosjektet er
undertegnede, som også er ansvarlig fredagene og Katarzyna som er ansvarlig torsdagene. Dette er et
populært tilbud for alle.

Kveldsmat på 2011/2012
Barnefotballen har også, med hell, startet opp søndagskafe på klubbhuset. Dette med hjelp fra UDI via NFF
og Idrettsrådet i Trondheim. Vi har hatt åpent 11-14, dette vil bli justert fra 12-15 for økt besøk den siste
timen. Inntekten har vist seg bra og dette ser ut til å kunne bli en bra inntektskilde for oss, og igjen en enkel
måte å lære om frivillgheten i norsk idrett på. Ansvarlig for kafedriften har vært Linda(undertegnede) og
Katarzyna M. Psonka-Antonszyk. Foreldre tar vakter på tur. Det kommer ny kafeansvarlig i 2019.

Her kan du komme til fots, på sykkel eller på ski for kaffe, kakao, vaffel og saft. Velkommen.
FK Kvik var stolt tilstede sammen med Astor under fjorårets Pride-parade. Vi håper på bedre oppmøte i
2019, i idretten er det plass til alle.

På Møllerløkka jobbes det aktivt med å få til en 5er kunstgressbane her i Ila. Et nærmiljøanlegg som vil
gagne klubben, men også skolene og andre i Ila vil kunne dra stor nytte av en slik bane. Jobben opp mot
kommune og idrettskrets går bra og vi venter nå på gode nyheter.

Vi håper og gleder oss til en mulig kunstgressbane på løkka.
For arbeidet med Møllerløkka satte vi ned et baneutvalg, der er Edvard Dahl valgt som leder og utvalget
består videre av Linda Marie Skjervold, Lars Brekke, Gunnar Mack og Roar Stubbe.
Sosialt arrangerte vi tre sammenkomster, noe som vil bli standard. Vi har nyttårsfest(vår kick off),
sommeravslutning og høstfest som et arrangement for alle som ikke reiser bort. På våre arrangement er
spillere invitert med familie.
SPORTSLIG
Etter en svak høst med 27 barn, da vi mistet et kull på våren, er vi nå oppe i 44 og vokser stadig. Vi har stor
tro på å bli en klubb av størrelse og ser det sannsynlig at vi i løpet av en fireårsperiode skal klare å nå vårt
mål om et lag pr. årskull.
2009/2010 ble slått sammen på vårparten og har deltatt med to lag på sonekvelder. En solid gruppe gutter
som har slitt litt på trenerfronten, men vi har nå en stabil gruppe og et årskull med tilvekst av jenter igjen. Vi
håper på å få et 2010-jentelag i løpet av 2019.
De har deltatt med to lag på Kvik cup, Sverresborg cup, Skandia cup, Nidelv cup og Flatås julecup. De
trenes av Mihoub Bouchama og har Nina Anette Halvorsen som lagleder. Aina Cecilie Hansen har roet litt
ned(vi håper å see henne mer i 2019) og fungerer som hjelpetrener ved behov.
Det er knyttet en idrettskontakt(Katarzyna) opp mot dette kullet som tar i mot fremmedspråklige, kartlegger
utstyrsbehov og som arrangerer kveldsmat annenhver uke.

Mihoub samler guttene på 2009/10 på trening.

2010 på Flatås julecup.
2011 har deltatt med eget lag på en cup, Flatås julecup. De har deltatt med felles lag(2012) på Kvik cup,
Skandia cup og Nidelv cup. Dette er en liten gruppe og de har foreløpig ikke deltatt på sonekvelder. Disse
trenes av Christian Collin-Hansen og har Linda Marie Skjervold som lagleder.

2011 på Flatås julecup

2012 er vår største gruppe, der er det for øyeblikket 12 jenter og 3 gutter. De har deltatt på Kvik cup,
Sverresborg cup, Skandia cup, Nidelv cup og Flatås julecup. De har ikke deltatt på sonekvelder, det vurderes
fire lag(supplere med 2013-barn) for 2019. Disse trenes av Niifka Xayaati og Christian Collin-Hansen og
har Linda Marie Skjervold som lagleder.

Sverresborg Cup

Flatås julecup

Flatås Cup

Nidelv Cup

Alltid på vei

Lett rekruttering har begynt blant 2013 og vi har nå seks barn som skal få muligheten til å bli med under
Kvik cup. Disse barna trener for øyeblikket med 2012.

2019
2018 har vært et år med store forandringer i barnefotballen, da vi har takket av Carina for flott innsats. Lars
Brekke er med videre inn i 2019.
Samtidig som Kvik nå har vist seg å bli en av de beste klubbene på inkluderingsarbeid i Trondheim. Det skal
vi fortsette å være.
For det neste året håper vi å kunne vokse betraktelig på medlemsfronten, få til en bane i Ila, eller ha klart når
denne kommer. Vi ser frem til et spennende samarbeid med Iladagan og en fin sommerfest. Vi ønsker
kvalitet i alle ledd, så håper å få utdannet en god del flere grasrottrenere for å kunne gi et kvalitetstilbud til
barna. Vi skal fortsette å vokse som inkluderingsklubb og vi skal utvikle oss på veien videre. Vi går et
utrolig spennende år i møte.

Som inkluderingsansvarlig jobber undertegnede tett opp mot skolen og lavinntektsfamilier for
kontigentstøtte og ustyr. Vi i Kvik jobber for at alle barn, uavhengig av omstendigheter, skal kunne ha
muligheten til å drive med idrett. Vi jobber hardt for å være en klubb for alle, en klubb hvor alle, både stor
og liten, føler seg hjemme.
Vi ønsker oss flere slike øyeblikk i 2019, vel møtt!

Men ventetiden kan være lang..

Vi er her, og vi er med. Heia Kvik.
Linda Marie Skjervold
Styremedlem, inkluderingsansvarlig og idrettskontakt.

