
        
 

   

 

 

Røros Idrettslag 

Fotball 

Årsrapport 2019 – Røros IL Fotball 
 
Organisasjon:  
Styret: 
Leder:    Odd Erik Trønnes 
Nestleder:  Olav Sæter (fra juni 2019) 
Sportslig leder:   Sven Tore K. Tørres 
Økonomiansvarlig:  Håvar Tenfjord 

Sekretær:   Torild Trygstad Bonde  
Varemedlem:   Eirik Dalseg 
 
Observatør RIL: Sigrun Selboe 

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

• Sven Tore Tørres, Leder 

• Ståle Berre, seniorkoordinator 

• Olav Sæter, damefotball ansvarlig 

• Per Erik Sandnes, Barne- og 

ungdomskoordinator (G/J 10 - 14) 

• Magnus Engzelius, ungdomsansvarlig 

(G/J 13-19) 

• Håkon Engzelius Breen, trenerveileder 

(barn/ungdom/Senior)

 
Andre ressurspersoner: 
RILFO-KvalitetsKlubb:   Bjørg Tørres Lindstad, Olav Sæter 
Bane og anlegg:  Odd Erik Trønnes, Håvar Tenfjord, Jan Erik Sundt, Jon Erik Lindstad, 

Per Erik Sandnes, Stein Werner Eriksen, Arve Solbakken, Trond 
Bonde, m.fl. 

Renhold Garderober:   Eldbjørg Haanæs, RILFO J/17 
Snørydding av kunstgress:   Arve Solbakken, Odd Erik Trønnes, Henrik Solhus 
Kiosk/billetter hjemmekamper:  Håvar Tenfjord, Ståle Berre/Senioravd, Trond Bonde 
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: HanneMette Vintervold, Kathrine Aas og foreldregruppe 
 
Styrets arbeid: 

• Styremøter (12 stk) 

• Daglig drift 

• Bane og anlegg 

• Trenerforum 

• Gruppemøter Røros Idrettslag 

• Deltatt på NFF-Klubblederkurs (Odd Erik Trønnes -Lederkurs del2) 

• 4 NFF-Klubbforum, sone Nord-Østerdal 

 



        
 

   

 

 

Røros Idrettslag 

Fotball 

Atle Ødegårds minne fond 
En stor personlighet for Røros Fotball forlot oss høsten 2019. Ildsjelen Atle var ved sitt engasjement over tid 
som leder, trener og spiller, en person som trygt kan betegnes som Mr. Rørosfotball. Røros IL Fotball er fra 
Atle sin bisettelse og familiens ønske blitt tilkjent midler som ønskes benyttet i barnefotballen. Styret har i 
den forbindelse vedtatt pengene avsatt til etablering av 3er baner, som vil legge til rette for god 
fotballaktivitet for de yngste i mange år. 
Røros IL Fotball takker Atle sine etterlatte for den generøse gaven og hedrer Atles minne. 
 
Klubb aktiviteter: 
 
Parkering Martnan 2019 

Antall dugnadsvakter: 68  (272 dugnadstimer) 
Antall parkerte biler: 1460 
 

Martnasparkering 2019 ble et vellykket arrangement takket være god dugnadsånd og hyggelige besøkende. 
Samarbeide med Destinasjon Røros fungerte greit og trafikk avviklingen gikk som den skulle. Grunnet 
erfaringer fra 2018 med parkering på Kunstgressbane som forringet sesongstart for fotballsesongen, ble 
parkering flyttet til gressbane Øra2 i tillegg til de vanlige parkeringsområdene på grus.  
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 2019 
Hovedkomite: 
Anne Luksengård Mjelva 
(leder) 
Håvar Tenfjord 
Per Erik Sandnes 
Ida Reppe 
Marius Sundt Brynhildsvoll 

Bjørn Hellandsjø 
Rune Meli 
Hege Strickert 
Siw Brean 
Ove Indset 
Tonje Sjøvold 

Runar Tronsmed Grytbakk 
Marit Kåsen Bekkos 
Emilie Vegardatter Strickert 
Geir-Tore Myran 
Kristin Sandkjernan 
Linn Kristin Sorken 

 
Nøkkeltall: 
Antall dugnadsvakter: 230  
Antall klubber: 37 

Antall lag: 142 
Antall kamper: 313 

Antall overnattinger: 1050 
Antall dommere: 40 

 
Bergstadcupen 2019 den 38. i rekken ble gjennomført med stor suksess, mange barn og flotte 
fotballopplevelser. Tradisjon tro ble maten levert av Ivar Fiskvik og ble som vanlig godt mottatt av de 
besøkende. I år ble det satt opp lavo på Øra hvor Sport 1 hadde utsalg og cupen etablerte en grill hvor det 
ble servert mat. Lavoen ble og flittig brukt da vi hadde et variert vær med alt fra sol til snø. Retten sendte 
live-tv fra hele cup helgen og mange fikk sett sine håpefulle i aksjon på nettet. Lørdagen ble det også 
gjennomført en liten turnering for de minste, her var naboklubbene representert. Cupen er nå så stor at det 
er på grensen av hva som er mulig å gjennomføre på Røros med tanke på overnatting uten å måtte bruke 
transport til og fra Røros. Mange lokale dommere ble benyttet og cupen er en fin arena for de yngste 
dommerene å bygge erfaring. Uten all dugnadshjelp og en fantastisk komité så hadde ikke dette vært mulig, 
så all honnør til alle som har bidratt.  
 

 

  



        
 

   

 

 

Røros Idrettslag 

Fotball 

Oppsummering av 2019 

• Ny sponsor og hovedsamarbeidspartner Sport1 og Scantrade, som ga en oppgradering av klubbdrakter lik 

Røros IL Fotball sin legendariske sort drakt med hvit tvers over stripe. 

• Innkjøp av bekledning til trenere og lagledere, gode rabaterte priser til spillere 

• Sponsormidler fra Umbro ble benyttet til fotballer for barne- og ungdomslagene. (blir gjort tilgjengelig 

ved sesongstart 2020) 

• Tor Erik Stokke gjennomførte 2019 NFF Trenerveilleder utdanning og uteksaminert B-lisens trener. 

Nye trenerveiledere: Håkon Engzelius og Tor Erik Stokke 

• Klubben har avholdt kurs for klubbdommere og kurset ble 2019 obligatorisk for alle J/G13 år, i forkant av 

9er som spillform. Flere av de nye dommere dømte kamper innen barnefotball på Øra igjennom sesongen 

og var ett godt tilskudd til dommerstallen i Bergstadcupen. 

• Vårdugnad på Øra ble gjennomført i 2019, som var en lettere jobb grunnet en god nedrigging og 

forberedelse til vinteren gjennomført høsten 2018 

• Høst og vinterdugnad ble gjennomført 22 oktober. Alle fotballmål ble satt på paller og målnett ble tatt av 

og anlegget ble ryddet før vinterstenging.  

• I 2019 ble det ikke gjennomført rekruttering for 6-åringer. Rekruttering er valgt flyttet til senvinteren. For 

senere bør Røros IL Fotball sørge for rekruttering i høstsesongen, og tilby vintertrening for de som ønsker 

i henhold til Norge Idrettsforbunds barneidretts bestemmelser. 

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

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

17) 

• Jobbet intenst med Brekken, Os og Ålen som gjelder samarbeid om gutter 16 og 19, uten å lykkes. 

 

NFF Kvalitetsklubb:  
RILFO er fortsatt i prosess til å bli en sertifisert kvalitetsklubb hos NFF, nå på sitt 4. år.  
Arbeidet med kvalitetsklubb ble tatt opp igjen høsten 2019, etter å ha ligget brakk en periode. Fotballgruppa 
har fått god støtte fra kretsen i arbeidet. Nestleder i fotballgruppa har hatt ansvaret for framdrift i arbeidet, 
og det har vært brukt mye tid på å sette seg inn i hva vi har av dokumenter og prosedyrer. Status pr i dag er 
at vi har god oversikt. Det mest arbeidskrevende momentet som gjenstår, er å få ferdig sportslig plan. Da 
sportslig utvalg har hatt store utfordrende oppgaver innen sportslig tilrettelegging og drift, har arbeid med 
Kvalitetsklubb blitt nedprioritert.  
Styret i Røros IL Fotball har gjennom kvalitetsklubb-arbeidet nå en oversikt av hva som mangler av komiteer 
og frivillige. Det må gjøres en vurdering på om klubben skal prioritere å fylle disse rollene før resten av 
arbeidet med kvalitetsklubb ferdigstilles. Det er styrets bestemte oppfatning av at det er for få mennesker 
involvert i Rørosfotballen pr i dag, og dette må det endres på for å få et bærekraftig fotballmiljø på lengre 
sikt. 
I den siste tiden er det brukt mye tid på rollekart i Sportslig Utvalg (SU) samt at det jobbes med Økonomiplan 
og revidert Sportsplan (2014-2018). 
 
Øra og baner:  
I 2019 ble det inngått ny avtale mellom RIL og RILFO som regulerer partenes ansvarsforhold, plikter og 
rettigheter mellom utleier og leietaker av anlegget. Denne avtalen skaper forutsigbarhet for begge parter for 
å legge til rette for godt samarbeid.  
Kunstgress har hatt god standard tross alder takket være godt pleie. 2019 ble banen renset av profesjonelle 
og tilført 10 tonn gummigranulat for andre året på rad, som er 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 



        
 

   

 

 

Røros Idrettslag 

Fotball 

Gressbanene har tydelig redusert kvalitet og årenes løp har tydelig satt sitt preg på både gressmatte med 
mengder ugress og ujevne baner. 2019 ble Øra1 rehabilitert ved påføring av ugressmiddel, fresing av 
toppdekke, planering og såing av nytt gress. Vi håper på tidlig og varm vår, slik at gresset setter seg godt til 
Bergstadcup 2020. 
Grunnet tilstand på målene på Øra, ble det 2019 investert i 8 stk 7er mål. Dette bidro til at vi for første gang 
var selvforsynt med mål til Bergstadcup, 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 2019 ble garderobene også benyttet til sanitæranlegg i 
forbindelse med Røros Idrettslags oppstillingsplass for bobil. Viktig at RILFO jobber videre sammen med RIL 
for å etablere nye garderober på Øra 
 
Fotball lag 2019: 
 
G/J 7 og 8 år (2011- 2012) 

Trener jenter:  Jørgen Langeng, Bård Engzelius 
Trener gutter: Kjetil Andreassen, Cornelis Oudhuis, Vegar Strickert, Øystein Kojedal,  

Hans Morten Tamnes, John Gunnar Hagen.  
Lagledere:  HanneMette Vintervold og Katrine Aas 
Cup:   Ålen, Bergstad-cup, Os cup og Yngres-cup Røros 
-Fantastisk rekruttering med opp til 50 barn i aktivitet. 

 
G 9 og 10 år (2010 og 2009) 

Trenere G9:  Jon Arne Sandmæl, Peter Swift.  
Lagleder G9:  Ingunn Holøymoen 
Trenere G10:  Sven Tore Tørres, Sveinung Augensen, Andreas Vintervold 
Lagleder G10: Torild Trygstad Bonde 
Cup:  Hydro cup, Bergstad-cup, Os-cup og Grueturneringen 
-Ivrige barn med godt Treningsoppmøte og nesten ikke forfall. Ca 25 spillere totalt. 

 
G 11 og 12 (2008 og 2007) 

Trenere:  Per Erik Sandnes, Erling Skogås, Vade Sødal, Mads Myklbost,  
Leif Martin Kristoffersen, Arve Feragen.  

Lagleder:  Helle Jeanette Simonsen 
Cup:  Bergstad-cup og Grue turneringen 
-En meget stor gruppe, ca 36 spillere 

 
J 10/11/12 (2007, 2008 og 2009) 

Trenere:  Jørgen Ryttervold, Olav Engesvold 
Lagleder:  Ida Reppe 
Cup:   Selbu cup, Bergstad-cup og Grue turneringen  
-Stor økning av spillere utover i sesongen, fra ca 12 stk til ca 18 stk mot slutten av sesongen. 

 
G14 (2005 og 2006) 

Trenere:  Ove Indset, Ole Aspås, Rune Burås, Bjørn Kosberg 
Lagledere: Katriina Nurmi, Hege Thingstad 
Cup:  Selbu cup, Bergstad-cup og Grue turneringen 
-Stor gruppe med spillere som stilte med 2 stk 9er lag i hele sesongen. 
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J 15 (2005, 2006) 
Trener ->Mai: Tintor Dragan, Tore Staverløkk, Kenneth Hågensen, Trond Bonde,  

Håkon Engzelius Breen 
Lagledere:  Siw Brean, Sindre Otherhals 
Cup:   Bergstad-cup og Grue turneringen 
-Stor gruppe spillere med god utvikling som lag utover sesongen, som endte med seier i serien. 

 
J 17 (2002, 2003, 2004) 

Trener: Bjørg Tørres Lindstad, Frank Norvik 
Lagleder: Frank Norvik 
Cup:   Aktiv cup -Tynset (1.plass) 
-Sterkt lag med gode holdninger og treningskultur som bet godt i fra seg. 

 
Senior Herrer 1-lag, 4. div.: 

Trener: Vegar Strickert   
Assistenter:  Runar Tronsmed Grytbakk, Jørgen Langeng 
  Sveinung Augensen, Tor Erik Stokke (begge i deler av høstsesong) 
Lagledere:  Eskil Løkken, Ole Magnus Tamnes 
-Tung sesong med skader og spillerfravær som endte med sisteplass og nedrykk til 5. div 

 
Senior Herrer 2-lag, 6. div.: 

Trener: Vegar Strickert -treningsgruppe sammen med 1-laget 
Kampledere: Runar Tronsmed Grytbakk, Jørgen Langeng 
Lagleder:  ingen 
-Grunnet lav oppslutning og vanskelig å stille lag med nok spillere, ble flere kamper avlyst eller søkt 
flyttet. Laget ble i juni avviklet og trukket fra videre seriespill. 

 
Senior Damer: 

Trener: Per Magne Kirkbakk 
Assistent:  Bjørg Tørres Lindstad 
Lagleder: Frank Norvik 
-Senior Damer ble i 2019 lokomotivet i klubben vår. God sesong som resulterte i opprykk til 3. div 
2020. 

 
Utmerkelser: 
Grunnet høy aktivitet i Klubbens styret og Sportslig Utvalg i forbindelse med forberedelse og organisering av 
Ungdoms- og Seniorfotball for kommende sesong, ble Årsfest 2019 besluttet flyttet til 2020 som senere ble 
avlyst grunnet lav påmelding. Utmerkelser i klubben for 2019 vil bli gjort kjent på Årlig Møte 27.02.20. 
 
 
På vegne av Styret, 
Røros IL Fotball 
Odd Erik Trønnes 
Leder 
 


