
        
 

   

 

 

Røros Idrettslag 

Fotball 

Årsrapport 2020 – Røros IL Fotball 
 
Organisasjon:  
Styret: 
Leder:   Odd Erik Trønnes 
Nestleder: Anita Rennemo (fra april) 
Sportslig leder:  Sven Tore K. Tørres (til mai) 
  Dagfinn Moen (fra juni) 

Sekretær:  Torild Trygstad Bonde  
Varemedlem:  Kristin Fredheim 
Økonomi:  Odd Erik Trønnes (fra juni) 
Observatør RIL: Sigrun Selboe/Tonje Sjøvold 

 
Valgkomité:   1.Tor Erik Stokke (leder) 
   2. Robert Holm 
   3. Håvar Tenfjord 
 
Sportslig utvalg (SU): 

• Sven Tore Tørres, Leder (til mai) 

• Dagfinn Moen, Leder (fra juni) 

 
 
Arbeidet i Sportslig utvalg er etter at Dagfinn gikk inn i rollen, blitt drevet gjennom møter i Trenerforum 
gjennom sesongen. Variabelt oppmøte, men stort engasjement og gode erfaringsoverføringer. 
 
Stor frustrasjon med begrensninger i treningsarbeidet og avkortet sesong for barn og ungdom, ingen 
konkurransesesong for Senior.
 
Andre ressurspersoner: 
Bane og anlegg:  Odd Erik Trønnes, Håvar Tenfjord, Jon Erik Lindstad, Per Erik 

Sandnes, Arve Solbakken, Trond Bonde, m.fl. 
Snørydding av kunstgress:   Henrik Solhus, Odd Erik Trønnes 
Speaker Øra Stadion   Bård Egil Sakrisvoll 
Materialforvalter:   Per Inge Mølmann 
Dommeransvarlig:   Marius Sundt Brynhildvoll 
Kretsdommere:    Dragan Tintor, Marius Sundt Brynhildvoll 
Leder Bergstadcup:   Anne L Mjelva/Håvar Tenfjord 
Ansvarlig Martnasparkering:   Håvar Tenfjord, Odd Erik Trønnes 
Banefordelingsansvarlig:   Per Erik Sandnes 
Trenerveiledere:    Håkon Engzelius, Tor Erik Stokke 
Miniturnering: Wenche Wist, Tonje Sjøvold 
 
Styrets arbeid: 

• Styremøter (10 stk) 

• Daglig drift 

• Bane og anlegg 

• Trenerforum 

• Gruppemøter Røros Idrettslag 

• 4 NFF-Klubbforum, sone Nord-Østerdal 

• Covid19: Oppfølging av smittevernsregler 

 



        
 

   

 

 

Røros Idrettslag 

Fotball 

 
Klubb aktiviteter: 
 
Parkering Martnan 2020  

Organisatorer: Håvar Tenfjord, Odd Erik Trønnes 
Antall dugnadsvakter: 68  (272 dugnadstimer) 
Antall parkerte biler: 164 (2019:140) 
 

Martnasparkering 2020 ble et vellykket arrangement takket være god dugnadsånd og hyggelige besøkende. 
Samarbeide med Destinasjon Røros fungerte greit og trafikk avviklingen gikk som den skulle. Også i 2020 ble 
parkering holdt på gressbane Øra2 i tillegg til de vanlige parkeringsområdene på grus. Det er viktig å holde 
Kunstgressbanen snødekt og unngå kjøring der for å unngå uopprettelige skader. 
Martnasparkering er fotballgruppas nest største arrangement og dugnad som er avgjørende for å 
opprettholde breddeaktivitet og nødvendige investeringer for RILFO. En stor takk til alle som stilte opp. 

 
Bergstadcupen 2020 -Oppdateres 
Hovedkomite: 
Anne Luksengård Mjelva 
(leder) 
Håvar Tenfjord 
Per Erik Sandnes 
Ida Reppe 

Bjørn Hellandsjø 
Rune Meli 
Hege Strickert 
Siw Brean 
Ove Indset 

Tonje Sjøvold 
Emilie Vegardatter Strickert 
Geir-Tore Myran 
Kristin Sandkjernan 
Linn Kristin Sorken 

 
Bergstadcupen 2020 den 39. i rekken ble kansellert grunnet Covid19. 
 
Etter råd fra NFF Trøndelag, i dialog med kommuneoverlege og samrd med Røros IL, besluttet Styret i Røros 
IL Fotball 1. mai om å kansellere Bergstad Cup no. 39 non stop. 
Dette var en tung beslutning, men riktig slik situasjonen var og utviklet seg. 
Det var kompensert for inntektstap 70 % av budsjettert overskudd, kr 370.000,- 
 
 
Oppsummering av 2020 

• Høy aktivitet i Verket og i Nytrømohallen frem til 12. mars 

• Etter 12. mars ble all fotballaktivitet lagt brakk 

• Vårdugnad på Øra ble gjennomført i mai. Ble en lettere jobb i år grunnet en god nedrigging og 

forberedelse til vinteren gjennomført høsten 2019 

• Forsiktig oppstart ungdom 13-19 år fra juli 

• «Artut-hele-juli», gratis fotballaktivitet for ungdomsspillere fra Røros og tilreisende 

• Styret besluttet halvering av treningsavgift for alle spillere grunnet redusert aktivitet og tilbud  

• 8. august oppstart kamper for barne og ungdomsfotball, halv sesong 

• August rekrutering av barnespillere 7 år 

• Bygging av 3 stk 3er baner på gamle håndballbanen 

• September rekrutering av 6 åringer 

• Innkjøp av klubb buss 

• Høst og vinterdugnad ble gjennomført i november. Alle fotballmål samlet og målnett ble tatt av og 

anlegget ble ryddet før vinterstenging.  

• Barnefotballturnering for 7- og 8 åringene ble gjennomført med lag fra Røros, Os, Brekken og Ålen. 



        
 

   

 

 

Røros Idrettslag 

Fotball 

• Videreføring av samarbeid om sammensattlag med klubbene Os/Nansen (senior damer 4. div) og Brekken 

(jenter 17) 

•  

 

 
Øra og baner:  
Kunstgress har hatt god standard tross alder takket være godt pleie. 2020 ble banen renset av profesjonelle 
etter mye halm og annet etter Femundsløpet. 2 foregående år er det tilført 10 tonn gummigranulat hvert år. 
Det bær vurderes ny tilførsel av gummigranulat for 2021, da det ansees som helt nødvendig for å 
opprettholde kvalitet på banen. Ved å unngå Martnasparkering på banen, vil vi hindre avkortning på banens 
levetid og standard. Årlig rens og supplering av gummigranulat er nødvendig for å unngå store etterslep 
Gressbanene har tydelig redusert kvalitet og årenes løp har tydelig satt sitt preg på både gressmatte med 
mengder ugress og ujevne baner. Rehabilitering av Øra1 i 2019 er ennå ikke ferdig og må gis fokus for 2021.  
Grunnet tilstand på målene på Øra, ble det 2019 investert i 8 stk 7er mål. Dette ble fulgt opp med innkjøp av 
4 stk 5er mål av samme type. Dette bidrar til at vi er selvforsynt med mål til Bergstadcup i ett normal år, som 
sparer oss for mye jobb og utgifter ved lån av mål hos naboklubber. I tillegg forenkler det hverdagen for 
trenere ved rigging av baner for trening og kamper. 
Garderober er ikke i tilfredsstillende stand. I år som i fjor ble garderobene også benyttet til sanitæranlegg i 
forbindelse med Røros Idrettslags oppstillingsplass for bobil. Med lite aktivitet på Øra i 2020 har ikke dette 
skapt de store utfordringene, men viktig at RILFO jobber videre sammen med RIL for å etablere nye 
garderober på Øra 
 
Fotball lag 2020: -Oppdateres 
 
Røros IL Fotball har lag i alle klasser, bortsett fra ungdomslag i G19. 
Det gror godt i barne og ungdomsfotballen, men vi som mange andre klubber sliter med motivasjon til 
seniorspillere som etter 12. mars ikke har hatt lov til normal trening med kamp om ball og da heller ikke 
kamptilbud. 
Klubben håper alle våre seniorer holder motet oppe og at vi i løpet av sesongen 2021 får spille fotball igjen. 
 
Utmerkelser: 
Grunnet pandemien ble det ikke i 2020 arrangert fest for seniorspillere, Håper inderlig at vaksinen nå tar 
knekken på viruset og idretten kommer tilbake til normaldag. 
 
 
På vegne av Styret, 
Røros IL Fotball 
Odd Erik Trønnes 
Leder 
 
 


