Røros Idrettslag
Fotball

Årsberetning 2016 – Røros IL Fotball
Organisasjon:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Økonomiansvarlig:
Sportslig leder:
Varemedlem:

Tor Erik Stokke
Bjørg Tørres Lindstad
Håvar Tennfjord (fra 28.4.2016)
Anette Trønnes
Magnus Engzelius (til 28/03.2016)
Andreas Vintervold

Sportslig utvalg(SU):
- Ikke vært aktivt i 2016. Erstattet av hovedtrenerforum. SU ønskes reengasjert i 2017.
- Innspill på at Valgkomiteen kanskje bør benyttes mere inn mot utvalg og komiteer. Dette vil
styret se på sammen med Valgkomiteen i 2017.
Andre ressurspersoner:
Bane og anlegg:

Anleggsutvalg:

Snørydding av kunstgress:
Kiosk:
Renhold Garderober:
Leder Bergstadcup:
Leder RBK Fotballskole:
Dugnad tribune:

-

Kent Erik Tamnes (banemester), Johan Sandnes, Magne
Harborg, Karl Ole Knutsen, Tor Erik Stokke, Bjørg T.
Lindstad, Jon Erik og Oskar T Lindstad, Dagfinn Moen
Kjell Bakke, styret hovedlaget
-Utvalget er ikke kommet helt i gang som tenkt. Dette er sterkt
ønskelig og vil bli prioritert i samarbeid med Røros Idrettslag.
Magnus Engzelius
Senior damer, Senior herrer, Susanne Hedberg, Styret.
Kent Erik Tamnes, Styret
Mona W Slettum
Ann Karin Grytbakk
Dagfinn Moen, Arvid Borgos, Ottar Kverneng, Vegar
Strickert, Bjørg T Lindstad, Tor Erik Stokke, Jon Erik
Lindstad, Bård Egil Sakrisvoll, Erik Kokkvoll, Rolf Sundt,
Bjørn Kosberg, Wenche Strickert, Andreas Vintervold, Rikke
L. Norvik, Øyvind Romundstad, Marius Vintervold, Frode
Wold.

Her rettes en stor takk til Røros Idrettslag samt alle, som over en periode på ca en måned var
på 1 til 3 dugnader per uke i forbindelse med dette arbeidet.

Martnasparkering:
Lysanlegg:

En stor takk til mange, men en spesiell takk til Torill Bukkvold og Ove Indset
Et nytt og topp moderne lysanlegg ble høsten 2016 montert
opp. Dette ble ferdigstilt etter at all aktivitet på Øra var
avsluttet, og derfor gledes det ekstra til våren 2017 da vi kan
oppleve en ny standard på lys og forhold. Det vil gjøre noe
med kvaliteten på all aktivitet, i trening og kamp. Styret-

RILFO har stilt seg villig til å bidra i nedbetaling av det nye
anlegget.
I tillegg ble det gått til anskaffelse av et nytt digitalt stadionur.
Stadionuret kostet Kr 32.000,-. To lokale sponsorer gikk inn
med Kr 25.000-, og resterende ble betalt av RILFO.
Gravearbeidet til denne ble utført, og noe på dugnad, i
forbindelse med øvrig graving over Øra og samtidig med
lysanlegget.
Øra Stadion vil i 2017 fremstå som et oppgradert langt mere moderne stadion.
Dugnad lysanlegg og stadionur:

Her nevnes spesielt Stein Gullikstad og Røros Idrettslag v/
Dagfinn Moen, m.flere.

Styrets arbeid:
• Styremøter.
• Ekstarordinært årsmøte 28.4.2016, Håvar Tennfjord blir valg til styrets sekretær.
• Møte med alle trenerteam i Klubben, våren 2016.
• Hovedtrenerforum. Flere møter, samt flere møter avlyst på grunn av liten påmelding.
• Kvalitetsklubb. Klubben søkte om opptak, med godkjenning fra Røros Idrettslag, hos NFFTrøndelag – godkjent som prosessklubb.
Starten har vært som antatt og i likhet med andre prosessklubber. Det jobbes godt og det
viktigste hittil har vært å informere om prosessen og det å forankre denne i Klubben.
Det jobbes med å rekruttere flere ressurspersoner med inn i arbeidet, noe som vil være en
forutsetning for prosjektet. Bjørg Tørres Lindstad er prosjektleder, RILFO/Kvalitetsklubb. I
tillegg til medlemmer fra styret i RILFO, sitter Anita Rennemo og Per Erik Sandnes i
styringsgruppen. Tommy Bang-Larsen (Klubbutvikler NFF-Trøndelag) er Kvalitetsklubbmentor
for Røros IL Fotball.
• Styret har siden mars 2016 manglet funksjonen og styremedlemmet sportslig leder.
Valgkomiteen, som har hovedansvaret for å skaffe denne, har ikke lyktes i å få denne
funksjonen i drift gjennom året. Styret har heller ikke lyktes i å rekruttere medlemmet, noe som
har gitt en større totalbelastning på styret.
• Innføring av MinIdrett og KlubbAdmin. Ikke optimal inntreden som betalingsløsning og
påmeldingsarena. Virker litt tungvint og det er brukt veldig mye tid på informasjon og
opplæring.
• Styret har tatt i bruk Idrettslagets lokaler i kjelleren på Gymbygget som sitt faste møtested. Vi
vil benytte anledningen til å takke Idrettsparken Hotell for å ha latt oss benytte deres
møtelokaler over flere år.

Aktiviteter:
• Nytt lysanlegg. Klart våren 2017
• Nytt digitalt stadionur. Klart våren 2017.
• Tak og ny side- og bakvegg på tribunen, Øra Stadion.
• Det er avholdt NFF’s C-trenerkurs (Grasrottrener). Fra første delkurs høsten 2015, så har NFF i
tillegg avholdt alle 4 delkurs på Røros i 2016. Med det fikk Klubben, i februar 2017, 15 nye
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lisensierte grasrottrenere(C-lisens). I tillegg har 7 personer til tatt 2 eller flere delkurs. RILFO
har fått gode tilbakemeldinger fra NFF som vertskap for kurset, og ikke minst er NFF veldig
fornøyd med antall nye lisensierte trenere i RILFO. Her må også alle barn og ungdom gis en
takk for deres velvilje til å stille som markører.
BDO Trener- og spillerutviklingsprogram i regi av Trøndelag Fotballkrets er avhold for gutter
og jenter 13 og 14 år. Spillere og trenere fra Røros for sesongen 2016 – tre jenter og tre gutter
U13, tre jenter og tre gutter fra U14 fikk prøvd seg, totalt fire RILFO-trenere har vært med.
Representanter fra klubben har deltatatt på NFF-Klubblederkurs, del I og del II.
Barnefotballen. Sportslig løft i 2016. I tillegg har vi snart 100% dekning på utdannede trenere i
avdelingen.
RILFO G16 hadde et flott opplegg med ca 12-14 mindreårige asylanter fra Moan Gård. Guttene
fra Moan bidro sterkt til at laget klarte å fullføre sesongen. Klubben takker guttene for deres
innsats for RILFO samt lederne på Moan Gård som var med på bidra til gjennomføringen.
Lagets trener og våre lokale spillere fortjener også en hyllest for måte de tok imot sine nye
fotballvenner på.
Vårdugnad på Øra ble gjennomført 11. mai.
Høstdugnaden ble dessverre ikke gjennomført. Dette da det i samme periode var daglig
dugnadsvirksomhet i forbindelse med rehabilitering av tribunen, samt påbygging av tak på
denne.
Etterfylling av gummigranulat på kunstgressbanen. Ca 3 tonn utlagt. Det bør i 2017 påregnes å
gå til innkjøp av minimum 10 tonn.
Gressbanene har sjelden vært i bedre stand. Flotte tilbakemeldinger på dette, ikke minst takket
være en god jobb av banemestere og styret. Samtidig må det nevnes at Øra 1 (nærmest camping)
begynner å få ujevnt dekke, mye kløver og annet ugress og det må med tiden påberegnes
rehabilitering av denne banen.
«Treningsøkta» jobbes inn i Klubben. Med dette får Klubben en rød tråd, fra styret via
barnefotballen og opp til senior, og får med dette en felles øvelsesbank i trening og kamp. Dette
bør i forbindelse med KvalitetsKlubb utvides til også å ha en felles ønsket spillestil i de ulike
spillformene. Barnefotballen er først ute med dette arbeidet. Barnefotballansvarlig Håvar
Tenfjord og A-lagstrener Håkon E Breen er ansvarlig for innføringen av dette.
A-laget herrer beholdt plassen i 4.divisjon. Dette var en prioritert oppgave for Klubben, og vi
tror effekten av dette er stor og får ringvirkninger nedover i aldersklassene. Dette samt at vi
lettere klarte å beholde de spillere vi ønsket med oss videre. En stor takk til alle spillere som
bidro til dette samt deres trenere og øvrige støtteapparat.

Bergstadcup:
Leder:
Sportslig ansvarlig:
Dommeransvarlig:
Innkvartering:
Teknisk komite:
Kioskansvarlig:
Sekretariat:
Resultatservice:
Dugnadsansvarlig:

Mona W Slettum
Ove Indset
Marius Sundt Brynhildsvoll
Ane Linn Haagaas
Erik Kokkvoll
Kristin Sandkjernan, Ingrid Mølmann
Erik Sandnes Høsøien
Erlend Forbord
Odd Roar Grytbakk

Med årets flotte gjennomføring av sommerens triveligste eventyr på Røros, kan vi nå med glede se

tilbake på 35 vellykkede år med Bergstadcup.
Bergstadcupen så sitt lys i juni 1982 og formann i komiteen til Bergstadcupen den gangen var
kasserer i Fotballgruppa, Ivar Elvsveen. Han hadde den gangen, som i dag, med seg en dyktig
komite som skulle dra i gang den aller første Bergstadcupen på Røros. Komitemedlemmene i 1982
var Per Haugen, Jostein Wold, Sigvart Sandnes og Hans Kirkhus. 17 påmeldte lag var realiteten
under den første cupen og fotballen rullet på Øra, både på grusbanen og gressbanen, i to hele dager.
Kjøkkenkomiteen smurte alle brødskivene selv, 8000 brødskiver, og de serverte 1500 porsjoner
middagsmat som den gang var hjemmelagde kjøttkaker.
-Årets cup bragte 130 lag til Røros, inkludert våre egne Røros-spillere. Cupen i brakte med seg
sommervær, glade fotballspillere, trenere og publikum. Banene våre fikk toppscore under cupen,
campinggjestene var veldig godt fornøyd. Så vi kan drive camping i tillegg til å lage fotballcup.
Kampene ble spilt fra fredag kveld til søndag ettermiddag, og vi fikk særdeles gode
tilbakemeldinger på dommer– og veilederteamet vårt.
Det var samlet mer enn 1500 spillere på Øra og i Røros Sentrum i tre hele dager. Det ble spilt rundt
700 kamper, 45 dommere var i sving, 250 dugnadsfolk jobbet i kulissene og alle sørget for at
arrangementet ble gjennomført med særdeles høy kvalitet. Gør Go’ Catering serverte 15 000
brødskiver, 2500 liter melk, Taco av hjemmelaget kjøttdeig og kjøttkaker med erterstuing. Fortsatt
norsk husmannskost anno 2016. Vi fikk også gode tilbakemeldinger på utvalg i kiosk og
matservering i Verket.
Underholdningsprogrammet vårt ble utvidet inneværende år ettersom vi har jubileumsår i år. Vi
klarte å lage et kampoppsett som ble tilpasset det sosiale arrangementet ettersom det var en
forbedring vi ble bedt om å se på etter forrige års cup.
I år som i fjor ble diskoteket på Bergstaden, og friseringen i forkant, en stor suksess. For første gang
arrangerte vi fotballgolf på golfbanen hos Røros Golfpark. Besøkstallet kunne vært høyere men de
som benyttet seg av tilbudet syntes det var et godt tilskudd til andre sosiale aktiviteter. Laser på
Wings var også nytt av året da Wings har fått nye lokaliteter og nå tilbyr laser i tillegg til bowling.
Begge ble flittig brukt. Skudd på laser, paintball og EM-studio i Verket gjorde den sosiale delen
enda mer attraktiv. Alt dette sørget for at det var et tilbud for enhver smak hele helga. Derfor ble det
enkelt å få gjennomført sosiale aktiviteter samtidig med at kamper og måltider har første prioritet.
Selveste fotballpresidenten i Norge, Terje Svendsen, hadde tatt turen til Røros for å åpne cupen. I
tillegg hadde vi lokale, unge artister som bidro med opptrender fra scenen. Åpningen ble avsluttet
med fyrverkeri. Bergstadcupen legger ned mye arbeid i å ha en skikkelig åpningsseremoni av et så
stort, viktig og ikke minst trivelig arrangement. Til neste år oppfordrer vi enda flere av de lokale til
å ta turen ned til Øra for å overvære åpningen. Hyggelig stemning og godt kiosktilbud kan vi
garantere.
Rekruttering innenfor fotballen er viktig og vi inviterte også i år microlag på Røros og i området
rundt til en miniturnering. De gjennomførte sine kamper rett etter åpningen fredag ettermiddag.
Dette trakk mye publikum og det ble en flott stemning rundt banene på disse underholdene og ikke
minst gledesfylte kampene.
Vi hadde også vennskapskamper mellom lag fra Filippinene og beboerne på Moan Gård. Dette ble

særdeles underholdende og god fotball med tilhørende premieutdeling i etterkant. Vi har fått
tilbakemeldinger om at alle som deltok satte stor pris på dette tiltaket.
Så til slutt! Det er helt umulig å gjennomføre et arrangement av denne størrelse og kvalitet uten at
vi har et godt team som jobber tett og godt sammen i forkant, gjennom og etterkant av cupen.
Samarbeidspartnere og dugnadsvillige foreldre, foresatte, ungdommer og andre hjelpende hender og
hoder er helt avgjørende for å få arrangementet til å gå så godt. Frivilligheten på Røros er i
særklasse og uten den blir ingen arrangement. Slå ring om frivilligheten, kompetansen som finnes,
samholdet og styrken som finnes i det å arrangere på Røros, så blir det cup de neste 35 år også.
På vegne av hovedkomiteen i Bergstadcupen 2016, en stor takk til alle som bidro og som skal bidra
framover. Besøkende lag og lokale lag – la fotballen rulle i mange år til.
Mona W Slettum , Leder for Bergstadcupen 2016
RBK Fotballskole:
Leder:
Komitemedlem:
Komitemedlem:

Ann Karin Grytbakk
Vanja Horven
Rikke Lolk Norvik

RBK-Fotballskole 2016
-For 5. år på rad ble RBK Fotballskole Røros arrangert på Øra, og dette ble igjen et vellykket
arrangement. Hovedansvarlige for fotballskolen på Røros som sto for alt av planlegging og
gjennomføring var Rikke L. Norvik, Vanja Horven og Ann Karin Grytbakk. Fotballskolen var i år
åpen for jenter og gutter født i årene 2002-2007, hvor 98 deltakere meldte sin ankomst på Øra.
Helga bestod av et variert program, både med tanke på det fotballfaglige, men også med tanke på
det sosiale. Fredag ble det gjennomført to fotballøkter, foredrag fra Streetlight, samt grilling og
lagfotografering med RBKs egen maskott, Troillungen Lørdagen bestod også av to fotballøkter, og
nytt av året var muligheten til å velge å delta på keeperøkter i stedet for de «vanlige» fotballøktene.
Dette viste seg å bli et veldig populært tilbud, som hele 18 deltakere benyttet seg av. Barna fikk
også med seg foredrag fra MOT, triksekonkurranse, og fotballnatursti. På kvelden var det duket for
Rosenborgkamp på storskjerm, samt bespisning på Bergstaden Hotell. Takket være våre sponsorer
fikk deltakerne servert lokalmat av ypperste klasse under alle måltid, som bidro til at
aktivitetsnivået kunne være høyt til tross for lange dager. Søndag bestod av turneringsspill, og
besøk av A-lags spillere fra Rosenborg. Etterfulgt av besøket fulgte utdeling av diplomer,
utstyrspakker, og priser. Blant annet den gjeve MOT-prisen som deles ut til en person fra vært lag.
Årets deltakere var fra hele landet, flere rørosinger og deltakere fra nabokommunene, men også en
hel del langveisfarende. Vi har deltakere fra både Nesodden, Hamar og Grong, for å nevne noen
eksempler. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra både deltakere og foreldre, og det setter vi stor
pris på. Det er dette vi jobber for, og som er det viktigste for oss
Alt i alt har helga igjen, som årene tidligere, vært en suksess. Dette er da takket være alle de
frivillige som bidrar underveis og sponsorer. Instruktørene har gjort en eksemplarisk jobb, og er et
stort forbilde for deltakerne. Vi er veldig fornøyd med jobben instruktørleder og instruktører la ned
gjennom helga. De fleste instruktørene var dame- og herrespillere, som møtte opp til riktig tid og
gjorde en kjempe stor innsats for deltakerne.
Ann Karin Grytbakk, leder RBK-fotballskole 2016

Lag i seriespill:
Senior Herrer A-lag:
Trenere: Håkon Breen, Terje Moan
Lagledere: Eskil Løkken, Ole Magnus Tamnes
Senior Herrer B-lag:
Trener/lagleder: Kim Rasmussen (kun kampleder), Trond Bonde (avsluttet mars 2016)
Treningene ble etter dette ledet av Håkon E Breen, felles med a-laget.
Senior Damer:
Trenere: Odd Roar Grytbakk i samarbeid med J17
Lagleder: Odd Roar Grytbakk
J17 (to lag 11’er og 7’er):
Trenere: Kjell Nilsgård, Jan Erik Sundt, Odd Ivar Kirkhus.
Kampledere for J17 7’er i høstsesongen: Arne Drøyvollmo og Mattis Rønning
Lagleder: - ingen
G16 (ett lag 11’er):
Trener: Trond Haugen
Lagleder: Jan Elven
G14 (to lag 9’er):
Trenere: Robert Holm, Per Inge Mølmann, Per Arne Schjølberg
Lagledere: Anette Helene Rennemo Kjelsberg
J14 (to lag 9’er):
Trenere: Mattis Rønning, Arne Drøyvollsmo, Frank Norvik, Bjørg Tørres Lindstad
Lagleder: Eystein Håkonsund
G12 (to lag 7’er):
Trenere: Øyvind Holden, Ove Indset, Vegar Dahl, Rune Burås
Lagledere: Brynhild Nilsgård, Bodil Moseng, Hilde Danielsen
J12 (to lag 7’er):
Trenere: Trond Bonde, Karl Ole Knutsen, Eivind Rian
Lagledere: Leif Martin Kristoffersen, Torild Bonde
J/G9-10 (sju lag 5’er – fem guttelag og 2 jentelag):
Trenere: Espen Ødegård, Ole Aspaas, Trond Morten Gløtheim, Jon Anders Borgos, Per Erik
Sandnes, Marianne Økdal, Kristin Thorsen
Lagledere: Øyvind Unsgård, Bodil Moseng, Ann Kristin Nymoen, Håvard Lundal, Lise Bekkos,
Ane Linn Haagaas, Kristin Sandkjernan
J/G7-8 (cupdeltagelse):

Trenere: Sven Tore Tørres, Sveinung Augensen, Bjørn Malmroth, Bjørn Hellandsjø, Leif Martin
Kristoffersen, Morten Homnes
Lagledere: Sissel Hegseth, Monica Engan, Camilla K Slettum, Henriette Dahl, Hanne Mette
Vintervold
Økonomi:
• Ingen (under-)sponsoroverføring fra RIL, 2016. Normalt har dette blitt overført uke 52, dermed
positivt påvirket økonomien påfølgende år. Dette vil ikke gjelde 2017, og med ca Kr 100.000,mindre ved inngangen til nytt år, så forstås det at det må være måtehold på flere områder
fremover.
• Min Idrett har blitt brukt til all fakturering av treningsavgifter i 2016. Det ble på ekstraordinært
årsmøte besluttet å øke treningsavgiftene. Treningsavgiften ble fakturert i 2 omganger.
• Resultatet for 2016 viser et underskudd på 88 594 kr. Vi har i 2016 hatt nesten 400 000 mindre i
inntekter enn året før. Dette skyldes lavere inntekter på Bergstadcup, Ingen overføring fra
hovedlaget og mindre egenandeler.
• Gressklipper innkjøpt i 2015 er avskrevet med 42 000kr i 2016, det betyr at det reelle
underskuddet er på 46 000kr.
• Økte kostnader på leie av Verket var ikke tatt høyde for i budsjett for 2016 i tillegg er ca
100 000kr for leie av verket vinteren 2015 kostnadsført i 2016.

På vegne av Styret
Røros IL Fotball
Tor Erik Stokke
Leder

