
Årsberetning fra Fotballgruppa sesongen 2021
Fotballgruppa er en gruppe med ca 60 aktive medlemmer. Vi hatt 5 lag i årsklasser fra 
gutter G6 år til gutter G13 år. De fire eldste lagene har vært aktive i seriespill med lag i 
Hallingdal eller i nedre Buskerud høsten 2021. 

Trenere/lagledere/dommere
I løpet av 2021 har vi hatt følgende trenere/lagledere: 

G 13: Rune Tollefsen, Lars Granhaug
G 11: Rolf Egil Levorsen
G 9/10: Alf Gunnar Wiken, Adrian Loftsgård
G 7/8: Stian Skriudalen og Mari Dayton
G 6: Bjørnar Heimdal (oppstart høsten 2021)

Vi har ikke klart å opprettholde lag for den eldste gruppa fra i fjor (G15). 5 av spillerne fra 
denne gruppa har meldt overgang til Nesbyen i 2021.  

Som det framgår av oversikten over drives fotballgruppa sportslig stort sett av foreldre som 
trenere og lagledere. Her er det mange entusiastiske, positive og dyktige folk som gjør en 
fantastisk innsats for at så mange barn kan ha det moro med fotball. I tillegg er vi så heldige 
at lokal ungdom også ønsker å bidra som trenere. 

Dommere: Joachim Buchmann har dømt mange kamper. I tillegg har vi noen lokale 
dommere.

Styret
Styret har i 2021 bestått av:

• Målfrid Toeneiet (leder)
• Merete Bekkeseth Brandsgård (kasserer)
• Mari Dayton
• Marita Stegarud
• Adrian Loftsgård

Styret har hatt 5 styremøter, hvorav et av møtene har vært med trenerne for å planlegge 
aktiviteter og lage felles rammer for hele gruppa. 

Økonomi: 

Styret har jobba en del med å bedre økonomien til fotballgruppa i 2021. Det er solgt fotball-
lodd, og vi har jobba aktivt for å få sponsorer. Gjennom sponsorarbeidet vil vi få et vant (3-
er bane) til å ha på Rødberg idrettspark. 



Aktiviteter

Treninger og seriespill
De fire eldste lagene har deltatt i seriespill med lag i Hallingdal eller i Nedre Buskerud. 

Våre lag har gjennomført totalt 34 kamper i 2021, og totalt ca 125 treninger. 

Cuper
Lagene har ikke deltatt på cuper i 2021 pga covid-19 pandemien. 

Fotballskole
Tine fotballskole ble arrangert som før i august 2021. Fotballskolen ble arrangert på 
Bakkeøya med ca. 40 ivrige barn og ungdom, og mange positive trenere. Vi takker nok en 
gang Lars Helge Bergan og Alf Gunnar Wiken m/mannskap for et vellykka og flott 
arrangement!

Avslutning
Vi gjennomførte felles fotballavslutning med alle lagene 23 oktober, samtidig som G13 spilte 
sin siste hjemmekamp. Det var servering av pølser og kaker, og vår lokale toppseriespiller, 
Emilie Bølviken, delte ut pokaler. 

Det var planlagt å arrangere avslutning for styret og trenerne før jul. Dette måtte dessverre 
avlyses på grunn av covid-19 pandemien, men arrangementet ble gjennomført 11.03.2022. 

Dugnad
Våren 2021 ble det gjennomført to mindre dugnader. En dugnad for å måke banen for å 
komme i gang med utetrening, og en dugnad for å montere nett. 

Annet arbeid
Det jobbes med å få til samarbeid med andre lag for å sikre at ivrige fotballspillere får 
mulighet til å fortsette med fotball når de blir eldre. 

Det ble jobbet en del med å få etablert en permanent salgsbod på Rødberg Idrettspark. 
Planen er å flytte et bygg fra bygdetunet. Det har vært dialog med kommunen for å 
avklaringer, og det er gjennomført befaring. Fotballgruppa vil jobbe videre med dette i 2022.   

Tusen, tusen hjertelig takk til hver enkelt av dere trenere og lagledere som bidrar uke 
etter uke for å skape fotballglede. Det er DERE som holder det i gang! 

På vegne av styret:



Målfrid Toeneiet


