
 

        
 

 
Årsberetning 2022 – Røros IL Fotball  
 
Organisering:  
 
Styret: 
Leder:      Anita Galåen 
Nestleder:    Jones Mikkelsen 
Sekretær:     Monika Knutsen  
Økonomiansvarlig:    Lars Stenvold Wik 
Sportslig leder:    Trond Morten Gløtheim 
Varemedlem:     Ann Karin Grytbakk 
Styremedlem:    Ubesatt 
 
Valgkomité:     1. Marianne Sandnes (leder) 

2. Hanne Mette Strand, Catharina Holmer (inn like før 
årsmøtet etter at Hanne Mette trakk seg).  

     3. Ubesatt 
 
Anleggsutvalg:   Bård Engzelius (leder) 
     John Gunnar Hagen 
     Bård Egil Sakrisvoll 
     Repr. for styret: Jones Mikkelsen    

Repr. for hovedlaget: Vegar Harborg, etter hvert Ståle 
Berre (ny kontaktperson fra hovedlaget) 
 

Medlemsansvarlig:  Først i året Anette Trønnes, ny Jørgen Lagesen (støtte 
fra styret Lars Stenvold Wik) 

Materialforvalter:  Først i året Matheus Mortensson (ingen ny på plass)- 
ansvarlig for styret: Jones Mikkelsen 

FIKS-ansvarlig:  Først i året Odd Erik Trønnes, ny Odd Aril Haugvoll 
(støtte fra styret: Jones Mikkelsen) 

Bergstadcup- koordinator-22 Lise Kverneng (for 2023 Siw Brean), støtte fra styret 
Anita Galåen      

      
 
Styrearbeid og aktiviteter: 
Det har vært et krevende men innholdsrikt år. Vi har brukt mye av året på å få på plass roller 
og utvalg, samt fortsatt gjort oss mange erfaringer på et litt mer «normalt» driftår for RILFO. 
Alle roller i styret for RILFO har vært besatte, og vi har etterstrebet å fordele oppgaver 
mellom oss. VI merker at årets sportslig utvalg bestående av 7 stk har gjort en kjempejobb i 
forballhverdagen, og vi har også fått på plass et solid anleggsutvalg. Av ulike årsaker har det 
vært svært utfordrende i fht samarbeid med hovedlaget, men nå har vi fått i gang et godt 
samarbeid med nyvalgt daglig leder- og vi ser lysere på fremtiden. Vi jobber nå godt sammen 
for å få på plass gode avtaler og ansvarsfordeling både på økonomiske utgifter og aktiviteter 



 

        
 

gjennom året. Her er anleggsutvalget for RILFO aktiv, og kommer med mange gode 
forslag for løsninger. 
 
Styret har hatt jevnlige møter, ca et møte hver mnd. Mellom styremøtene har flere av 
styremedlemmene jobbet med ulike oppgaver og løst små og store utfordringer. Vi har også 
arrangert en «løypemelding». Et ønske fra møtet om flere slike i løpet av året, har dessverre 
ikke blitt gjennomført. Vi håper å få gjennomført flere i sesongen som kommer, i hvert fall to 
i løpet av året. På disse møtene vil det bli lagt opp til info fra leder, alltid noe om den 
økonomiske situasjonen, samt tema vi tar opp for gruppearbeid. Vi erfarer at vi får mye god 
innsikt og gode tilbakemeldinger når vi legger opp til at man kan diskutere i grupper fremfor 
å ta ordet i fellesskap. I tillegg har Sportslig utvalg organisert trenerforum, der diskusjonene 
har vært innholdsrike og gitt oss god innsikt på ulike områder. 
 
Det ble delt ut lagspermer med info, dette ønsker vi å videreføre. Her finner man mye god 
informasjon, og vi legger opp til å evaluere og oppdatere disse hver sesong. Dokumentasjon 
og å få kommunisert dette ut er viktig å prioritere. Viktig at også lagledere på de ulike lagene 
sender inn evaluering som man finner bakerst i permen.  
 
Det ble arrangert treningssamlig/kick-off til Kyrksæterøra for junior og senior, som var veldig 
vellykket. Viktig for både den sportslige utviklingen og for å bygge samhold i klubben. Dette 
ønsker vi å få til årlig, og det er satt ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe for å få inn penger 
og arrangere treningssamlinga for ny samling i mars 2023.   
 
Vi har gjennomført flere dugnader i løpet av året, både støttebrev, toalettpapir-salg 
(Kyrksæterøra), parkeringsvakter julemarked og Rørosmartna 2023. Det er også signert en 
avtale med Bambusa, en treårs-avtale som i utgangspunktet gir oss en samlet inntekt på 
300.000. Det vil bli salg av sokker to ganger pr år i tre år, så får vi evaluere arbeidet og ta ny 
beslutning om veien videre.  
 
Det ble gjennomført Artut hele juli også dette året, men pga at det ikke ble søkt midler 
tidsnok- ble det fotballgruppa som ble sittende med utgiftene. Det ble gjennomført, og 
barna som deltok satte stor pris på aktivitetstilbudet. Dette er et kjærkomment tilbud som 
bør videreføres, og hovedlaget har satt inn søknadsfrister mm i sitt årshjul.  
 
Det har blitt gjennomført nok en grundig høstdugnad, arbeid og oppgaver fordelt mellom 
lagene. Anleggsutvalg sammen med styret og dugnader har fått på plass lydanlegget på Øra, 
nye innbytterbenker, malt div bygninger, revet sprinkelanlegg på «potetåkeren», innkjøp av 
robotgressklipper, raket og klippet gress og merket, reparasjon på utstyr mm. Det er fylt på 
nytt granulat på kunstgressbanen og gjennomført dyprens.  
 
Senior og junior arrangerte julecup i Verket for første gang på lengde, det var populært og 
gjentas gjerne.  
 
Leder RILFO 
Anita Galåen 
 



 

        
 

Økonomisk status 
 
Økonomisk ble året bydd på en rekke svært store utfordringer som har dukket opp 
gjennom året. Isolert gikk RILFO med et underskudd på 705.000 mot budsjettert underskudd 
på 140.000. Totalt gikk RILFOs prosjekter; RILFO Hovedlag, RILFO-bussen, Artut Hele Juli, 
Bergstadcupen og dugnadene med 618.000 i underskudd, mot budsjettert overskudd på 
254.000. Lagenes oppsparte midler inngår ikke i denne oversikten da disse prosjektene over 
tid går i null og ikke sier noe om RILFOs daglig drift. 
 
I store drag er det anleggskostnadene som har dratt i vei i år. Vi har forsøkt å tilpasse drift 
ved å nedskalere det vi kan, men nødvendige oppgraderinger har måtte blitt gjennomført. I 
budsjettet for 2022 var det lagt inn sponsorinntekter som ble nektet fra Hovedlaget da de 
jobbet med en større sponsorplan. Lovnadene om at det skulle komme midler fra dette viste 
seg å falle i fisk, så dermed mistet vi både mulighet til å jobbe med mulige 
samarbeidspartnere på egen hånd. Dette har vi for 2023 fått klarsignal på, så dette er et 
arbeid som må kulminere før sommeren 2023. 
 
Vår viktigste enkeltinntekt; Bergstadcupen, fikk et mindre overskudd enn forventet og 
vesentlig lavere enn 2019, noe som skyldes færre lag og mindre lønnsomhet på normal drift. 
Dette jobbes det med for å rette opp i 2023. Andre avbøtende tiltak som ble iverksatt er 
blant annet støttebrevene som ga viktige inntekter til RILFO og de ulike lagene for å sikre 
midler til cupdeltagelse og andre aktiviteter slik at en bred inkludering kan skje. 
 
Samarbeidet med Hovedlaget har vært utfordrende, både grunnet manglende kapasitet som 
følge av manglende daglig leder og i forhold til styringsinformasjon. Som følge av manglende 
informasjon, ikke vedtaksfestede vedtak og uvarslede store endringer i rammevilkår midt i 
året ved at store kostnader har blitt omfordelt fra Hovedlaget til RILFO uten tilhørende 
inntekter har medført store merkostnader. Effektene av disse endringene beløper seg til 
mange hundre tusen. Av de store kostnadene kan vi nevne drift av anlegg, strøm, regnskap 
samtidig mens RILFO har utført mye nødvendig vedlikehold av Øra for å kunne ha et bra 
anlegg i daglig bruk. Manglende innsending fra Hovedlaget på for eksempel 
koronakompensasjon for julecup og martnasparkering, strømstøtte og andre 
tilskuddssøknader har satt fotballgruppa i en svært vanskelig situasjon. Til tross for mange og 
gjentatte henvendelser har dette blitt utsatt og ingen vedtak fattet.  
 
Tidligere oppstarte midler har i løpet av året blitt kraftig redusert og inntil samarbeidet med 
Hovedlaget er avklart må vi ta nødvendige grep for å unngå at ytterligere kraftig 
underskudd.  
 
For 2023 har vi inntil videre budsjettert med at vi må stå på egne ben ala 2022. Mange tiltak 
er allerede iverksatt og forventes å gi god effekt over året. Alle lag fra 6-åringene til og med 
senior må jobbe inn egne inntekter for å dekke utgifter til cuper og andre tilhørende 
kostnader utover det som dekkes fra RILFO. De respektive lagene forventes å driftes i null 
over tid, samtidig med at styret jobber med andre inntektskilder og sponsorer 
/samarbeidspartnere for å sikre videre utvikling av fotballgruppa og Øra som hovedarena for 
fotballaktiviteten på Røros. 



 

        
 

 
Kasserer RILFO 
Lars Wik 
 
 
ÅRSMELDING SPORTSLIG AKTIVITET 2022 

 
Sportslig har bestått av følgende i 2022: 
Trond Morten Gløtheim, leder og ansvarlig ungdomsfotball. 
Ida Reppe, ansvarlig ungdomsfotball, BDO. 
Ole Peder Sjøvold, ansvarlig barnefotball og banefordeling. 
Henriette Dahl, ansvarlig barnefotball 
Odd Roar Grytbakk, ansvarlig seniorfotball og sportslig mail. 
Inger Lise Nyrud, ansvarlig seniorfotball og Kick-off samling Kyrksæterøra. 
Håkon Breen, Treningskoordinator. 
Arve Feragen, ansvarlig dommere. 
 
Vi har i sesongen hatt styremøte hver måned unntatt juli. I tillegg har vi hatt infomøter og 
vært representert på andre møter for lag, trenere/lagledere og foreldre.  
 
Vi har opplevd godt engasjement fra utøvere, foreldre, trenere, lagledere og andre.  
 
Den sportslige fotballaktiviteten øker, og Røros IL stiller med flere lag totalt enn de siste 
årene. Dette gleder oss. Antall tilskuere øker. Moro at man klarer å fylle hele tribunen på 
Øra på en G16 kamp. Dette skaper optimisme. For sesongen 2023 ser det også ut til at vi får 
til J17, seniorlag damer og juniorlag G19. Framtiden for Rørosfotballen ser lys ut.  
 
Barnefotballen: 
 
Det er stor aktivitet i barnefotballen for tiden. Det er veldig moro å se at vi har fått med 
veldig mange jenter. Vi har store kull med jenter helt fra 6 årsalderen som gjør at vi får til 
rene jentelag i alle aldre i barnefotballen 
 
De lag som har spilt fotball i år er: 
Jenter 7, 8,9,10 og 11 
Gutter 7, 8, 9, 10 og 11. 
 
Jenter 9 hadde 3 lag og spilte 5`er  
Gutter 9 hadde 4 lag og spilte 5`er  
Gutter 11 hadde 3 lag. Spilte 7`er  
Jenter 11 hadde 2 lag. Spilte 7`er  
Gutter 12 hadde 1 lag. Spilte 9`er  
 
Noen fra jenter og gutter 7 og 8 år har vært på cup. De trente på kunstgress frem til 
gressbanene var klare. Da flyttet de over på gress og benyttet vantene mye.  
 



 

        
 

For jenter og gutter 8 og 9 år ble det satt opp egen serie. I denne serien er det lag fra 
Ålen, Brekken, Os og Haltdalen som er med. Det ble satt opp seriespill både for vår og 
høst. I år ble serie satt opp av sportslig utvalg på Røros.  Dette skal rulleres på. 
Trening og kamper foregikk på kunstgresset frem til gressbanene ble klar. 
 
Gutter 14:  
Hadde en fin sesong. G14/1 vant sin serie, men G14/2 havnet som nummer tre. Guttene født 
2009 jobbet iherdig med dugnader og fikk lagt opp seg nok penger til å dra til Barcelona på 
treningsleir. Det er mulig, bare en står på nok! 
Dette ble en fantastisk tur med gode treningsforhold og en morsom treningskamp mot et 
spansk lag. Guttene fra Røros vant kampen! Teambuilding for både lag og foreldre. 
Ellers har lagene vært på cuper. Grue og Sunndalsøra, samt cup på Hamar. 

 
Jenter 13 og Jenter 15: 
19 stk spillere født 2010-2007 
 
Torbjørn Maaø - hovedtrener  
Olav Engesvoll - Hjelpetrener 
Rune Meli - hjelpetrener 
 
Samme trenere begge lag 
 
Delt opp i 2 lag; 
 
Et 11’er lag i J15 serie 
Et 7’er lag i J13 serie  
  
J15 et veldig ungt lag, men bra sesong.  
Kom ca midt på tabellen. Stort sett jevn motstand - noen ufortjente tap.  
 
Stor treningsgruppe - stort oppmøte på trening!  
Mange har tatt store steg. Felles treninger for J13 og J15. Lurt å stille lag i begge årsklasser - 
men blir mer sosialt og større lagfølelse neste sesong når alle spiller på J15!  
 
 
J13 kom på 2.plass i serien. Jevn lokal serie.  
 
Bergstad Cup 2 plass. Knepent tap i finalen. 
 
 
Et lag på Norway Cup, stilte i J14 serien!  
Kjempesosialt. Mange foreldre, søsken ble med til Oslo. Stor heiagjeng. Kjempegøy.  
Det kom jentene til B-slutt spill, gikk ut i kvartfinalen. 
 
Gutter 16: 
Treninger fra 22.11.21 - 18.10.22: 88 gjennomførte treninger. 



 

        
 

 
Cuper: Aktiv Cup Tynset 18/2-22.Innendørscup. Kom til finalen der det ble tap 3-1 mot 
 Sokna. 
 
 OBOS-Cup: I pulje med Orkanger, Charlottenlund 3 og Trond 2. Ble nr to i pulja,  etter 
å ha tapt første kamp mot Orkanger. Gikk derfor knepent ikke videre som beste  2'er. 
 
 Norway Cup. Gikk videre til A-sluttspill etter å ha endt som nr 2 i gruppe med 
 Lørenskog Satsning, Haslum og Haramsøy. Slo Nesodden 3-0 i 64-delsfinale, før det 
 ble tap 2-0 mot Sola i 32-delsfinalen. 
 
 Elitecup Hamar: I pulje med Levanger, Ready og ROS. Vant vår pulje, og gikk 
 derfor  til A-sluttspill. Vant kvartfinalen mot Tiller 1 12-11 etter en spennende 
 straffekonkurranse. I semien ble det dessverre tap mot Ranheim 4-2 på nok en 
 straffekonk. Ranheim vant finalen. 
 
Seriespill: 
 BDO-serien G16 2. div avd. 04 vår. 
 Etter en veldig fin vårsesong var det søndag 19. mai duket for seriefinale mot Gimse. 
 Et bortimot fullsatt Øra Stadion fikk se en nervepirrende batalje der Ådne Gløtheim 
ga  Røros ledelsen etter 38 min. Dessverre utlikna Gimse etter 57 min, og det ble ikke 
 flere mål tross store sjanser på slutten for Røros. Vi havna derfor på 2. plass, 1 poeng 
 bak Gimse, som rykka opp til 1. div. 
 
 BDO-serien G16 2. div avd. 04 høst. 
 En fantastisk høstsesong endte med Røros som soleklar avdelingsvinner, 9 poeng før 
 Tynset på 2. plass. Alle 8 kampene ble vunnet og det med solide 35-10 i målforskjell! 
 
En av mange positive ting denne sesongen har vært publikumsoppmøtet på 
hjemmekampene på Øra. Veldig inspirerende for guttene at så mange møter opp og heier 
laget fram. Tror også en del yngre spillere har fått noen nye "idoler" å se opp til, og er ganske 
sikker på at dette påvirker de yngre til både å trene mer og fortsette lenger med fotball. 
 
Hadde som mål før sesongen starta at vi skulle score mål i hver kamp. Etter 31 kamper 
(serie, cuper, treningskamper) er det bare 2 kamper vi ikke har scora i (0-2 mot Sola i NC og 
0-0 mot Ranheim i semi Stjernecup Hamar). Har scora 100 mål og sluppet inn 40. Nesten alle 
sammen har scora (minus 1 eller 2), noe som vi trenere er veldig godt fornøyd med.  
 
 
Kick-off på Kyrksæterøra ga et veldig bra utbytte, både sportslig, og ikke minst sosialt. 
 
Har hatt stort fokus på Fair Play, både på treninger og kamper. Ikke opplevd noen uønska 
hendelser, og tilbakemeldinger fra dommere etter kamper har vært positive. 
 
Har hatt en temmelig travel vinter/vår med mye dugnadsjobbing der guttene har stilt opp på 
enestående vis. Dette har gjort at egenandel på cupene vi har deltatt på har vært minimale.  



 

        
 

 
16 februar fikk vi storfint besøk av RBK, som kjørte ei økt i Verket. I tillegg hadde de med 
en sjekk på 25 000 kr som gikk til laget. Dette takket være Odd Erik Trønnes som sendte 
i veg en søknad. Veldig inspirerende og morsomt. 
 
Av sosiale aktiviteter har vi hatt en del felles måltider og kvelder på Bowlingen. Der ble også 
årets avslutningsfest feira, samt mat på Bari. Spillerne har blitt veldig godt spleisa etter en 
lang sesong med treninger, kamper, cuper og dugnadsarbeid. Savner et Klubbhus der vi kan 
ha samlinger både før og etter treninger.  
 
 
Spillere: 
Albert Trondsen 
Andre Trønnes 
Balder Brekkan 
Bastian Grønli 
Christopher Pareli Olsen (overgang fra Alvdal i høst) 
Ebre Bientie 
Espen Feragen 
Jonne Danielsen 
Konrad Aspaas 
Mads Nyheim Ingebrigtsvold 
Martin Skogås 
Matias Hov 
Michael Haugen 
Mohammad Dibo 
Romeo Høistad 
Sander Brekkan 
Sigurd Hollum 
Robin Trønnes (overgang til Freidig i høstsesong) 
Ådne Gløtheim (overgang til Vestbyen i høstsesong) 
 
I tillegg har en del 08'ere hospitert opp til oss på treninger og i noen kamper. Kristoffer 
Augensen (09'er) har vært keeper på en del kamper, da vår keeper Mads har vært skadet. 
 
Lagledere: Odd Erik Trønnes og Katriina Nurmi. 
 
Trenere: Hovedtrener: Ove Indset 
    Ass. trenere: Kjetil Grønli og Ole Aspaas 
    Keeper-trener: Tor Olaf Haanæs 
 
Røros/Os/Nansen senior: 
En innholdsrik sesong er over med både oppturer og noen nedturer. Sesongen startet i 
månedsskiftet november/desember 2021 med en stamme på 12-14 spillere som trente 3 
ganger i uka. Aktiviteten treningssenter (Aina) kjørte også en økt pr. uke med spillerne i 
januar og februar. Dette ble det laget en avtale på på nyåret, og som vi gjerne ønsker å 



 

        
 

fortsette med neste sesong. Covid satte naturlig nok en del kjepper i hjulene for 
gjennomføring av fotballtreningene, særlig på nyåret. I starten av mars ble det offisielt 
opprettet et samarbeid med Os/Nansen da de ikke klarte å stille lag i årets sesong. Selv 
var vi på vippen mtp. antall spillere, og måtte nok benyttet G.16 spillere i både trening og 
kamp for å ha nok. Vi valgte derfor å takke ja på forespørselen fra Os/Nansen, og det har 
vært utelukkende positivt nå når vi ser tilbake på sesongen som har vært. Deltakelse på 
Selbu-cup og kick-off på Kyrksæterøra i mars var en utelukkende positiv opplevelse både 
sosialt og sportslig. Dette ble gjennomført rett før samarbeidsavtalen var signert, så til neste 
år vil kunne reise med flere spillere fra senior.  
Sportslig har vi løst sportslige utfordringer med å starte utetreninger på Sundmoen i mars 
før vi noen uker senere fikk begynne å trene på Øra. Dette har gått problemfritt og spillerne 
har vært positive til å trene/spille kamper på begge arenaer. Mandager og fredager har vi 
trent på Øra, mens onsdager har vi trent på Sundmoen. Dette kommer vi til å videreføre 
også neste sesong.  
Spillerne har gjennom sesongen blitt synlig mer sammensveiset og trygge på hverandre. Vi 
har lagt stort fokus på relasjonsbygging og tålmodighet i treningsarbeidet for å få en så 
homogen prestasjonsgruppe som mulig. Det har vært gjennomført spillersamtaler med alle 
spillere på vårparten, og det samme vil være tilfellet nå ila november måned. Vi har også 
hatt flere sosiale happenings hvor en sosialkomite bestående av fire spiller har vært 
ansvarlige for planlegging og gjennomføring. Dette har vært meget positivt! 
Mange spillere har i løpet av sesongen vært innom treningene og «kjent» på miljøet og fått 
en innsikt i hva vi jobber med. Vi ser likevel at mange av disse ikke forblir stabile bidragsytere 
og trener sjelden/aldri. Selv om vi har vært mange spiller på papiret, (opptil 35) på det 
meste, står vi nå igjen med en stamme på 15 medregnet de som holder junioralder. Håper 
og tror at det har vært lurt av oss å favne vidt og bredt for å få en så stor treningsgruppe 
som mulig denne sesongen. Til neste sesong vil vi være mye tydeligere ovenfor spillere som 
tilsynelatende ønsker å være med. Enten er du med, eller så er du ikke med! Dette ordnes 
best ved at treningsavgift og klubbmedlemsskap for 2023 betales inn tidlig på nyåret. Her må 
styret være tidlig på ballen, og samtidig se på fleksible løsninger for innbetaling. Vi hadde et 
par episoder i høst hvor et par spillere ikke fikk fortsette pga. utestående betaling, noe som 
skapte utenomsportslig fokus og litt støy. Undertegnede støttet klubbens valg 100% og har 
full tillit til avgjørelsen, men kommer samtidig med en anbefaling om synliggjøring av hva 
treningsavgift dekker, og at Klubben er tidligere ute med fakturering slik at vi unngår slike 
episoder i fremtiden. De aller fleste av spillerne virker å være motiverte for å fortsette neste 
sesong, men noen kommer vi nok til å miste av ulike årsaker. Det er pr.dd. ikke nok spillere 
til å tenke på opprettelse av et toerlag, dersom det blir juniorlag. Dersom det ikke blir 
juniorlag kan dette bli aktuelt, og noe vi tidlig må ta stilling til. Våre «juniorgutter» har uttalt 
at de ønsker å bidra på både junior og senior neste sesong dersom det blir opprettet et 
juniorlag.  
 
 
Vi kommer også i 2023 til å spille i 6.divisjon da vi etter 18 kamper havnet på en 4.plass av 
totalt 10 lag i Adressa-ligaen 6.div menn avd.6. Vi føler starten på sesongen ødela 
muligheten for å ligge enda nærmere opprykk da vi tapte litt for mange kamper i 
kombinasjon med skader på flere spillere.  
Høstsesongen har vært bedre hvor vi blant annet tok 15 poeng på de 5 siste kampene.  



 

        
 

Vi sier oss ok fornøyd med en 4.plass hverken mer eller mindre.  
Noen nøkkeltall fra sesongen:  
9 poeng fra unna opprykk. 
18 kamper fordeler seg på 10-1-7 og 46-40 i målforskjell (1 kamp walk-over) 
38 spillere har 1 eller flere kamper 
18 ulike målscorere 
21 gule og 0 røde kort  
 
Vi har konsekvent startet samtlige kamper i 4-3-3 og eventuelt justert formasjon underveis. 
Til neste sesong må vi være bedre trent for stå kampene bedre, og for å lykkes i en 
formasjon som krever mye løping, - særlig på indreløpere og backer.  Dette vil vi ta 
konsekvensen av ved å trene mer utholdenhet og styrke i tillegg til enda større fokus på 
skadeforebyggende trening. Vi har en overvekt av forsvarsspillere vs angrepsspillere, noe 
som gjør at det har vært lettere å spille seg inn på laget om man er en offensiv spiller. Vi ser 
også at laget har blitt eldre i høst pga. at vi mistet fem unge spillere til skole/militæret. Vi 
føler sportslig utvalg har vært synlig og en god sparringspartner gjennom sesongen. Det 
kanskje største minuset har vært fasilitetene på garderober, noe som har ført til at vi 
hverken har plass til alle spillerne med trenerteam verken før trening eller kamp. I tillegg 
holder de en standard som er under enhver kritikk. Dette er uholdbart og noe hovedlaget 
må gå i dialog med oss på som faktisk er faste brukere av anlegget.  
Trenerteamet har signalisert at de ønsker å fortsette neste sesong, dersom ønskelig fra 
klubbens side. 
Sportslig hilsen  
Håkon B 
 
 
Takk til alle som bidrar til at vi har et godt sportslig tilbud på fotball i Røros IL. 
 
På vegne av Sportslig utvalg 
Trond Morten Gløtheim.  
 
 
 
 
 
 
 
Årsberetning 2022 
For styret, leder 
Anita Galåen 


