
 

        
 

 

Årsberetning 2021 – Røros IL Fotball  

 

Organisasjon:  

 

Styret: 

Leder:      Anita Rennemo 

Nestleder:    Jones Mikkelsen 

Sekretær:     Monika Knutsen  

Økonomiansvarlig:    Lars Stenvold Wik 

Sportslig leder:    Lars Stenseth Ødegård første del, så leder 

Varemedlem:     Ole Magnus Tamnes 

 

Valgkomité:     1.Håvar Tenfjord (leder) 

     2, Ubesatt 

     3. Ubesatt 

 

 

 

Styrearbeid og aktiviteter: 

Det har vært et krevende men innholdsrikt år. Hele styret kom inn i løpet av 2021, og mye 

arbeid har handlet om å samle erfaringer og lære mye nytt. Vi opplever at styret har fungert 

godt, delegert arbeid mellom oss og tatt unna små og store oppgaver underveis på en veldig 

god måte. På denne måten har vi holdt opp arbeidsgleden og motivasjonen for det vi gjør.  

 

Styret har hatt jevnlig styremøter, gjort unna oppgaver for daglig drift og bidratt når sportslig 

leder ikke har vært på plass. Vi har brukt mye tid gjennom hele året på rekruttering inn i 

viktige roller og verv. Valgkomiteen har kun bestått av en person, og derfor har vi også 

måttet bidra inn i dette arbeidet.  

 

Vi har fått på plass dugnader, fotballbuss, bidratt inn i Azuncamp fotballskole, Artu`t hele 



 

        
 

juli, klubblederkurs, klubbforum og oppgaver knyttet til baner og anlegg. Vi 

gjennomførte en løypemelding, der vi fikk gått gjennom hva vi har jobbet med, hva vi 

har fokus på fremover samt et veldig godt gruppearbeid. Ingrid Brynhildsvoll fra 

Rørosbanken fortalte litt om aktiviteter de har bidratt til og muligheter, Rune Buraas fortalte 

litt fra satsning senior ang herrer. Lars Stenvold Wik snakket litt rundt økonomi. Under 

denne løypemeldingen fikk vi også tatt opp ulike spørsmål vi ønsket mer innspill på gjennom 

et godt gruppearbeid, samt ris og ros. Alt som kan gi oss mer innsikt og gjøre at vi jobber 

mer målbevisst på det medlemmene er opptatt av. Vi fikk også gitt en liten påskjønnelse til 

personer som har gitt mye til fotballgruppa de siste årene, blant annet Vegard Harborg, Per 

Erik Sandnes og Odd Roar Grytbakk. Styret fikk også en velfortjent oppmerksomhet. Vi 

opplevde både gjennom denne løypemeldingen og tilbakemeldinger ellers, at mange 

opplever at det skjer mye positivt i fotballgruppa nå. Etter to år med pandemi, er vi klare for 

mer aktivitet og arrangement fremover.  

 

Vi har jobbet med anlegg og banene på Øra. Det er et anleggsutvalg, men vi mangler fortsatt 

leder for utvalget som kan drive dette viktige arbeidet fremover. For fotballgruppa sin del, 

sponset Røros Entreprenør med bygging av ballvegg ved kunstgressbanen. Vi har også jobbet 

for å få på plass et nytt lydanlegg, samt oppgradering av gressbanen. Lydanlegg har vi fått 

lovnad på skal stå klart til sesongstart 2022. Når det gjelder gressbanen, har vi sendt vår 

innstilling til hovedlaget om at denne bør oppgraderes sommeren 2022. Det gjelder også de 

mindre banene overfor gressbanene. I et mer langsiktig perspektiv, kan man jobbe for 

søknader om spillemidler til kunstgress på området. Dette bør vi ha mer tid på oss til å få til, 

og et operativt anlegg med denne gressbanen bør være i orden i fbm Bergstadcup. 

Bergstadcup-komiteen har gitt beskjed om at det går bra for et år, om området ikke kan 

brukes pga oppgradering- men at dette bør være i orden fra 2023. Skulle man bruke 

argument om at Bergstadcup bør endre strategi, er også dette et arbeid som det bør legges 

av tid til. I år er Lise Kverneng ansatt til å koordinere cupen, og fremover trengs det også 

rekrutteres nye medlemmer i komiteen. Bergstadcup er en populær og godt innarbeidet cup 

som gir solide inntekter til fotballgruppa.  

 

Gjennom samarbeidet Rørosbanken har med Lyn, ble det gjennomført en flott 



 

        
 

treningssamling på Røros.  

 

Det ble arrangert tre rekrutteringstreninger for 1. klassinger på høsten, der frivillige 

engasjerte seg.   

 

 

Sportslig utvalg(SU): 

Dette året har vært et tøft år for sportslig utvalg, og det har tatt tid å sette sammen ei 

gruppe og finne en stabil leder for utvalget. Arbeidet har vært tøft fordi det har vært få 

engasjerte på mange oppgaver, samt at et helt ferskt styre har vært litt «bakpå» under hele 

sesongen. Pandemien har også påvirket arbeidet, men vi har gjort oss mange erfaringer vi 

skal lære av til neste sesong. Utrolig mange som gjør en kjempejobb i gruppa vår, slik at barn 

og unge har et flott fotballtilbud å gå til. Det har vært tøft spesielt for senior dette året, et 

helt år med pandemi har ført til mange restriksjoner og nedstegninger- som igjen har ført til 

lite aktivitet. Dette tar tid å bygge opp igjen, det oppleves tungt å få «maskineriet» i gang 

igjen.  

 

Bergstadcup 2021 ble avlyst på grunn av pandemien, gruppa fikk penger i fbm 

støtteordninger. Se regnskap. Julecup til jul, som Ann Karin og flere frivillige engasjerte seg i- 

ble avlyst også pga pandemien. Dette tas opp igjen til neste år.  

 

Satsning senior startet 2021, og et trenerteam rundt herrene er på plass. Det er større 

utfordringer med å skaffe trenerressurser og bygge opp et damelag for senior. Men, her kan 

man ikke gi opp. Det er fortsatt etablert et samarbeidslag med Os/Nansen, dette videreføres 

og det settes langsiktige mål.  



 

        
 

Lag RILFO 2021: 

 

 

G8: 

De har vært 15 spillere, 3 trenere (Trond Holden, Mats Malum og Mona Sorken) og meg som 

lagleder. 

Vi har spilt kamper sammen med gutter 9 år og som avslutning på sesongen dro vi (kun 

gutter 8) på Bergstadens Hotell og spiste pizza. 

Lagleder: Wenche K. Wisth 

 

J8/9:  

Denne sesongen har vi hatt med 26 jenter på trening og kamper. 13 jenter født i 2012 og 13 

jenter født i 2013. Vi startet opp med treninger i slutten av april og holdt det gående til 

første uka i oktober. Pga pandemien ble det ikke kamper på oss før høsten, av samme grunn 

valgte vi å ikke melde oss på noen cuper denne sesongen. For å få litt «kampfølelse» og 

gjøre noe annet enn bare vanlig trening, så arrangerte vi en innbyrdes «mini-bergstadcup». 

Dette gjorde vi i juni, rett før sommerferien. Det ble en veldig fin kveld på Øra med foreldre, 

besteforeldre, tanter og onkler som ivrige tilskuere. Da høsten kom stilte vi 3 lag i en lokal 

serie, der spilte vi kamper mot Ålen1, Ålen2, Haltdalen og Os/Nansen. Det ble mange fine og 

spennende kamper med super innsats og stor fotballglede fra jentene våre. Vi opplever at 

alle spillerne har hevet og utviklet seg gjennom sesongen. Vi trenerne har hatt mye fokus på 

at vi skal være ett lag på tvers av årskull. Dette har fungert veldig bra, jentene har backet, 

oppmuntret og oppført seg eksemplarisk overfor hverandre både på trening og kamp. Vi 

avsluttet sesongen med en sosial samling på Rabalder, der vi spilte laser tag og spiste pizza. 

 

Lagledere: Silje Mari Heggdalsvik og Trond Are Langseth. 

Trenere: Tonje Sjøvold, Fredrik Lindgren, Marthe Nilsgård Øiseth, Bård Engzelius og Jørgen 

Langeng. 

 



 

        
 

 

 

G9: 

Trenere: Kjetil Andreassen og Vegard Strickert. Lagleder/trener: Jones Mikkelsen 

11 spillere som er med stort sett hele tiden, vært de samme de siste årene, ikke mistet noen 

å ikke klart å få med oss noen av de andre gutta på årskullet.  Vi hadde lag sammen med 

2013. Delte oss opp i litt for mange lag (vår egen «skyld») så det ble vanskelig å stille nok folk 

for noen av lagene til tider. Veldig utfordrende med dommere til kampene, endte opp med å 

være dommer, lagleder og trener noen kamper. Melhuscup for 2. år, veldig stas å bra cup. 

Orkdalscup (første gang) også fin cup å veldig fornøyde barn. De fleste fra laget var med på 

Azuncamp å det var de VELDIG fornøyd med. Avslutninga vår ble på Rabalder med bowling 

og pizza. Ellers er det 3-4 stykker av «guttaboys» som konstant spør meg når vi treffes ute på 

«gata» om vi kan ha treninger inne i vinter. Litt synd å si at vi ikke får lov, men skjønner vel 

at det er med tanke på de andre idrettene da. Jones Mikkelsen. 

 

 

J11: 

Det blomstrer i de yngre klassene jentefotball - J11 hadde dessverre kun en spiller fra 2010, 

men hele 14 fra 2011. Spilte mot eldre jenter hele sesongen og det var tøft men en fin gjeng 

som koser seg! Trenere: Frank Håkensen og Endre Sandbakken, Håvard Kirkhus hjelpetrener. 

Kristin Fredheim lagleder.  

 

 



 

        
 

G 10/11 

Trenere: Hans Morten Tamnes, John Gunnar Hagen, Lagleder: Hans Arvid Kosberg. 

Trener: Morten Homnes, lagleder: Ane Linn Haagaas. Trener: Peter Swift, lagleder: John Arne 

Sandmæl.  

 

G12: 

G12 har hatt en fin sesong, med trening både gjennom vinteren (1-2 treninger i uka) og 2 

ukentlige treninger i sesongen. De har også fått spilt en del kamper mot lag i regionen. Det 

ble ikke mulig å dra på noen Cup´er på grunn av koronarestrikasjoner, både Hydro-cup og 

Bergstadcup ble avlyst. Laget har god sportslig fremgang, dette er et sterkt lag som vi håper 

det vil satses på i fremtiden. De har seiret i de fleste kamper de har spilt, og i tillegg til at det 

er mange gode individuelle prestasjoner, så har trenerne jobbet godt for å få et lag som 

spiller godt sammen. Det er også lite frafall av spillere. Trening og kamper har vært et viktig 

samlingspunkt for guttene i koronatiden, og det er også et godt sosialt fellesskap blant 

foreldrene.  

Tonje Sjøvold.  

 

J13: 

Røros J13 er en treningsivrig gjeng og det har gitt resultater. Det ble både første og andre 

plass i serien. De samme spillerne har stort sett spilt for både Røros 1 og 2 og alle spillerne 

har spilt for begge lag og antall kamper er jevnt fordelt på spillerne. 18 kamper har gitt 17 

seire og 109-30 i målforskjell. Ja, det ble et tap, Røros 2 tapte 6-4 for Røros 1 :-) 

Treninger for neste sesong er allerede i gang i verket og det store målet er Norway cup i juli 

2022. 

På Bilde. Foran fra V: Kaja Haugom, Ameli Sandbakken, Inga Meli,Sara Sødal, Kamile 

Kazlauskaite, Yara Akkari, Ella Myran, Dina Olsen, Lillie Mortensen Trygstad 

Bak fra V; Torbjørn Maaø, Silje Silderen-Moholt, Solveig Marie Bendixvold, Aurora Kroken 

Reppe, Maja Ryttervoll, Annika Moen Skanke, Eira Opphuus Engesvoll, Leah Frøseth 

Johansen, Liv Janne Hegseth, Ella Danielsen, Olav Engelsvoll. 



 

        
 

 

 

  
G13/14:  

(Årsberetning 2021-sesongen, gutter født 2008) 

I 2021-sesongen besto fotballaget for gutter født i 2008 av 13 spillere. Våre trofaste og 

dyktige trenere har vært Leif Martin Kristoffersen og Bjørn Malmroth, de er fedre til spillere 

på laget og har fulgt laget i flere år – og de er med videre som trenere også i 2022. 

I et par år nå har vi vært så heldige å ha med oss to spillere fra Brekken og Feragen, ettersom 

Brekken ikke har noe lag for gutter på denne alderen. Dette har vært et flott tilskudd til laget 

vårt, og at de ble godt kjent med sine framtidige klassekamerater gjorde det kanskje også 

lettere å starte opp på ungdomsskolen på Røros? 

Treningssesongen 2021 begynte i januar, med innetreninger i Verket mandager og onsdager, 

og noen helga-økter i kunstgrashallen på Tynset. Det er gull verdt å få spille på ordentlig 

dekke, og på stor bane! Noen av treningene var sammen med G14, dvs. gutter født i 2007. 

Oppmøtet på innetreningene var variabelt; noen er opptatt med andre treninger om 

vinteren, mens andre ikke ønsket å starte fotballsesongen før utetreningene er i gang. 

Utetreningene begynte i april, og da gikk vi opp til tre faste treninger i uka. 

Treningsoppmøtet var relativt variabelt på våren, men etter en diskusjon om treningskultur 

og forventninger til oppmøte, ble både spiriten og oppmøtet bedre. 

Vi ladet opp til kampsesong med en jevn treningskamp mot gutter 2007, før vårserien startet 

sist i mai. I vårsesongen spilte vi i G13-serie mot to lag fra Oppdal, ett lag fra Rennebu og ett 

fra Støren. Oppdalslagene ble for sterke for oss, men de øvrige kampene gikk vår vei. 

 



 

        
 

Rundt skoleslutt var vårsesongen over, og vi hadde treningspause i juli. Noen av 2008-

ryssan deltok ivrig på fotballgruppas tilbud Artut hele juli – et fantastisk tilbud for både 

rørosinger og tilreisende.  

Treningshøsten startet i august, og kampene tok til igjen mot skolestart. Høstsesongen spilte 

vi i G14-serie i Nord-Østerdal, og det ble en relativt lang sesong, med hele 11 kamper. Selv 

om vi stilte med et rent 13-årslag, bet vi greit fra oss og havnet midt på tabellen.  

I høst trente vi to ganger i uka alene og én gang i uka sammen med gutter født i 2007. 

Ettersom 2007-erne ikke hadde nok mannskap til å stille fullt lag, hadde de med seg 2008-

spillere på alle kamper i høst. Sånn sett vil vi ubeskjedent hevde at også vi bidro til 2007-

ernes flotte seriemesterskap i G14       

Vi fortsatte med treninger etter sesongslutt, før vi tok treningspause i november og halve 

desember. Mot slutten av desember begynte vi med innetreninger igjen, nå sammen med 

gutter født i 2009.  

Fire av 2008-guttene var med på BDO-samlinger på Tynset i høst sammen med spillere fra 

hele Nord-Østerdal, og to fikk muligheten til å representere Nord-Østerdal på en kampdag i 

Trondheim nå i januar der Nord-Østerdal/Gauldal møtte Orkdal/Fosen. 

En erfaring vi gjorde oss i løpet av sesongen, er at man nok med fordel kan trene tidligere og 

mer sammen på tvers av alderstrinn, selv om man i utgangspunktet er nok spillere til å ha 

rene årskull-lag. Når to (eller flere) årskull trener sammen, blir spillerne kjent, og det kan bli 

enklere for trenerne å tilpasse treningsopplegget til spillernes ferdigheter. Vi er som regel 

ikke flere spillere på hvert årstrinn enn at man i løpet av ungdomsfotballen uansett må spille 

sammen på lag, og da er det greit å bli tidlig kjent med hverandre. 

 

Også denne sesongen har stått i de avlyste cupers tegn; verken Aktiv cup på Tynset, 

Bergstadcup eller Grue-turnering ble det noe av. Heldigvis fikk vi mulighet til å være med på 

Gauldal Fotballklubbs Eat Move Sleep-cup i starten av september, der vi gikk helt til finalen. 

Det ble ikke seier, men vi vant vår første «ordentlige» pokal! 

Samhold og trivsel kommer ikke av seg sjøl, og vi har dratt i gang noen sosiale tiltak, ikke 

minst for å bøte på at det ikke ble noen reisecuper denne sesongen heller. Vi har hatt 

bowling, laser og kveldsmat på Rabalder på vårparten, fotballgolf og pizza i august og 

avslutningstur til Lerkendal i oktober for å se RBK mot Lillestrøm.  



 

        
 

Det er mange som skal takkes etter en lang fotballsesong. Jeg vil rose foreldregruppa til 

dette laget for å stille opp trofast og entusiastisk opp på dugnader, kampkjøring, 

garderobevask, kamptvertoppdrag og annet stort og smått – og de stiller alltid med 

strålende humør, god kaffe og mye engasjement! 

Takk også til vår trofaste «gjestekeeper», Kristoffer Augensen fra gutter 2009. Vi hadde 

ingen keeper sjøl i år, og da var det supert å få med seg en så ivrig og dyktig sisteskanse som 

Kristoffer! 

Bjørn Hellandsjø og Arild Brynhildsvold har stilt opp som sjåfører de gangene vi har hatt 

mulighet til å bruke idrettslagsbussen på bortekamper. Tusen takk til dere! Det må for øvrig 

nevnes at det er supert at vi kan bruke buss; det utgjør mye for det sosiale på laget, og det er 

rett og slett både artigere og triveligere enn å kjøre privatbiler! 

Og ikke minst: Hjertelig takk til trenerne, Bjørn og Leif Martin, for at dere stiller opp time ut 

og time inn, år etter år, for ryssan våre! Dere skal vite at vi setter stor pris på det dere gjør! 

Guttene våre er i en alder der mange faller fra i idretten, og derfor er det desto mer gledelig 

at vi nå faktisk ser ut til å bli flere 2008-ere kommende sesong enn forrige. Det tyder på at 

det ryktes blant gutta at dette er et lag det er gøy å være med på! Så nå ser vi fram til en ny 

fotballsesong sammen med denne gjengen! 

Marie Bakås 

Lagleder 

 

 

 



 

        
 

 

 

G14: 

Vi Gutter 14-1 (gutter født 2007) gikk gjennom sesongen uten tap eller uavgjort og vant 

serien klart. 

Vi hadde en del frafall på vårparten, men fikk heldigvis gjennomført sesongen med god hjelp 

fra 08-Gutta.  

Trenere var Per Erik Sandnes, Erling Skogås og Hans Andreas Feragen. 

Lagleder Anne Nyheim 

  

Mvh Erling Skogås 

 

 

G16: 

Vi meldte på to jevnbyrdige lag foran vårsesongen 2021. Begge lag spilte 'BDO-serien G.16 

11'er sone 6 avd.1. Foran sesongen ble det med 5 gutter fra Ålen da disse ikke hadde et G.16 

tilbud i egen klubb. Disse, (etter eget ønske) meldte overgang til Røros på nyåret i fjor, etter 

å ha trent med oss en stund før jul 2020. 

Rune Buraas, Terje Moan og undertegnede ledet det ene laget, mens Ove Indset, Ole Ivar 

Aspaas og Kjetil Grønli var ansvarlig for det andre laget. En helt ok gjennomført vårsesong 

hvor begge lag endte med 7 poeng på 5 kamper. For å få gjennomført kampene på best 

mulig måte ble spillere 'lånt' på tvers av lagene.  

På trening trente vi som en treningsgruppe. Her lå vi på 10-15 spillere i snitt på trening. De 

fleste treningene ble kjørt på Øra, mens det også ble lagt noen økter til Kirkhusmoen. Dette 

synes vi har fungert meget bra. Sesongen ble jo delvis amputert pga covid, men føler vi 

gjorde det beste ut av situasjonen. Meget positivt at spillerne fikk stiftet nye bekjentskaper 

og alle fungerte godt i lag. 

Etter en evaluering på sommeren ble vi enige om å melde på kun 1 lag til høsten grunnet 

slitasje på spillere (en del av spillerne deltok også på 'Artig hele juli). I tillegg deltok vi på 

Stjørdals-cup (20.-22.08) som var utelukkende positivt. Her tok vi en 3.plass! 



 

        
 

Høsten 2021 spilte vi i 'BDO-serien G.16 3.div avd.05 (lokal serie med kun 4 lag, trippel 

serie. Her endte vi som nr.3 etter 9 poeng på 9 kamper. Ove og undertegnede var 

hovedtrener, mens Ole Ivar, Kjetil og Rune fungerte som assistenter/keepertrenere.  

Terje Moan var mindre involvert sportslig sett denne høsten, men var flink og viktig mtp det 

sosiale.  

Alt i alt en positiv sesong med god utvikling på mange av spillerne. Så vidt jeg husker mistet 

vi vel ingen spillere gjennom sesongen. Noen prioriterte håndball, men dette var helt ok. 11 

spillere fra G.16 hadde en eller flere kamper for senior denne sesongen!  

Sportslig hilsen  

Håkon B 

 

 

J17: 

Trenere:  

Trond Bonde, Signe fra Brekken 

Lagleder: Siw Brean og Sindre Otherhals 

Pga mangel på trenere og pandemi, ble laget trekt helt mot slutten av sesongen. Det lot seg 

ikke gjøre å skaffe nok ressurser og holde på laget.  

 

Senior herrer: 

Hovedtrener: Dagfinn Moen 

Hjelpetrener: Per Magne Kirkbakk 

Lagleder: Odd Roar Grytbakk 

 

Etter lang tid med pandemi kom vi endelig i gang med seriekamper høst 2021. 

11 kamper: 1 seier (Brekken) 10 tap og nedrykk til 6 div. 

Etter mye fram og tilbake fikk vi heldigvis på plass hovedtrener i april/mai. 

Stor takk til Dagfinn som tok ansvar og sa ja til dette. 

Vi har i sesongen brukt 25 spillere, derav en damespiller (Inger Lise Nyrud) 

Blant disse har vi også hatt med oss 7-8 guttespillere som mer eller mindre har vært med på 



 

        
 

alle kampene. 

Uten de har vi nok hatt store problemer med å stille lag i flere av kampene.  

I perioder har vi slitt med lite oppmøte på trening mens i andre perioder har det vært meget 

bra. 

Ser man på rekrutering under senior så tror vi att senior herrer snart er tilbake i høyere 

divisjoner. 

 

Senior damer:  

Det har vært et samarbeidslag mellom Os/Nansen på damesiden ei stund, men pga av 

trenermangel og pandemi- måtte dette laget trekkes året før. 2021 har gått med til å jobbe 

hardt for å skaffe til veie et nytt seniorlag, men vi har ikke lykkes. Leder i fotballgruppa samt 

flere ressurspersoner på Røros og Os/Nansen ved styret har jobbet jevnlig. Arbeidet 

videreføres for 2022, men det ser ut til at det blir umulig å få til et fulltallig senior damelag 

også dette året.  

 

 

BDO Jenter 

BDO treninger vår 2021 ble avlyst pga. Covid.  

For høsten 2021 ble følgende spillere med på BDO treninger. 

Spillere født 2008: 

Aurora Kroken Reppe, Ella Myran, Maja Ryttervold og Solveig Marie Bendixvoll. 

 

Spillere født 2009: 

Eira Ophus Engesvoll, Silje Silderen Moholt,  

 

BDO Gutter 

BDO treninger vår 2021 ble avlyst pga. Covid.  

For høsten 2021 ble følgende spillere med på BDO treninger. 

 

 

Spillere født 2007: 



 

        
 

Albert Trondsen, Romeo Høistad, Sander Brekkan, Balder Brekkan 

 

Spillere født 2008: 

Jacob Hellandsjø, Normann Aspaas, Cornelius Malmroth og Trygve Aas Kristoffersen    

 

Spillere født 2009: 

Kristoffer Augensen (keeper), Iver Kosberg, Simon, William Buchanan og  

Phillip Slettum                            

 

 

På vegne av Styret, 

Røros IL Fotball 

Anita Rennemo 

Leder 

 


