
Årsberetning Remyra Fotball 2019 
 

Ett av målene for 2019 var å få et fotballstyre / en fotballavdeling og et sportslig utvalg opp å gå. Nina 

Helgetun, Jorid Ferner og Vigdis Kaspersen har kommet med og tatt på seg oppgaver og vi er kommet 

i gang med arbeidet med bl.a årshjul for fotballen og en del beskrivelser av oppgaver. Men det 

gjenstår fortsatt noe arbeid med å få på plass en endelig rollefordeling med oppgavebeskrivelser – 

noe som også må sees i sammenheng med rollefordeling og oppgaver for resten av idrettslaget. 

Følgende personer har hatt en aktiv rolle i fotballavdelingen i 2019: 

• Runa Asklund har hatt rolle som koordinator for jentefotballen og etter hvert som 

trenerveileder 

• Kristian Hogstad Lund har tatt ansvar for oppstart av fotball for 2013-kullet 

• Jorid Ferner – administrative oppgaver,  

• Nina Helgetun – nøkkelansvarlig og kommende FIKS-ansvarlig,  

• Vigdis Kaspersen - materialforvalter 

• UIf Kristian Aaring har vært leder for fotballavdelingen, ansvarlig for baneoppsett og 

baneutleie, dommerkoordinator samt ansvarlig for FIKS og behandling av overganger 

Lag og spillere: 

Remyra IL stilte i 2019 med følgende 13 lag i seriespill: 

• Senior herrer - 6.divisjon 

• J17 (2 lag i vårsesongen)  

• J15 

• J14  

• G13 

• J13 

• G12 (2 lag)  

• J12 

• G11 (2 lag) 

• J11 

For årgangene 2009-2013 har det vært deltakelse på Dalførecup og andre cup'er som har vært 

hovedaktivitet hva kamper angår. Det gror godt i de yngre årsklassene og Remyra er blant klubbene 

med flest lag og spillere på Dalførecup. Vi har jente- og guttelag i alle årsklassene i Dalførecup. 

Vi hadde i 2019 jentelag i seriespill for alle aldersklasser fra J11 t.o.m. J17 der det var andre sesong 

med J17-lag. For 2020 blir det også damelag for å gi tilbud til de jentene som er for gamle for J17. På 

guttesiden var G13 eldste guttelag (utenom senior) og G13 gjennomførte sesongen med hjelp fra 

G12-spillere på alle seriekamper. G13 blir også eldste guttelag i 2020 da 2006-årgangen (11 spillere) 

tok overgang til nabo-klubb ved årsskiftet. For sesongen 2020 etableres tettere samarbeid mellom 

G12 og G13 med mål om å kunne ha lag i G14 i 2021 og G16 i 2022-2023. Det synes viktig å etablere 

samarbeid på tvers av årgangene slik at det er mulig å ha lag i eldre årsklasser i årene fremover. 



Runa Asklund har som koordinator for jentefotballen og etter hvert trenerveileder fortsatt prosessen 

med å få mer trening på tvers av lags-cellene for å gi et utvidet treningstilbud til de som ønsker å 

trene mer enn det eget lag gjør og også få til større treningsgrupper. Dette har særlig vært aktuelt 

utenom høysesong (vinter/sommerferie), men har også vært gjennomført i sesong. Det har også 

vært gjennomført enkelt-økter vår og høst der spillere fra mange årstrinn har trent sammen.  

Trenere og trenerutdanning: 

I 2019 gjennomførte Runa Asklund UEFA B trenerkurs som en av vel 20 trenere i Trøndelag i regi av 

NFF Trøndelag. Asklund gjennomførte også Trenerveilederkurs i 2019 og er med det kvalifisert til å 

gjennomføre Grasrottrenerkurs modul I og II internt i klubb. Hun var også en av veilederne da vi 

høsten 2019 hadde modul I og II av Grasrottrenerkurset på Remyra. 

Vel 20 personer har gjennomført til sammen litt over 30 moduler av NFF Grasrottrenerkurs i løpet av 

2019. Ca to tredeler av kurs-modulene ble gjennomført på Remyra der vi som arrangørklubb fikk halv 

pris på deltakelsen. NFF Grasrottrener består av i alt 4 moduler som er rettet mot spillformene 3er, 

5er, 7er og 9er/11er.  

Vi hadde en deltaker på NFF keeper B-kurs i mars 2019. 

Vi har nå en stor andel av våre trenere som har formell skolering, men vil fortsette å oppfordre våre 

trenere til kursing for å kunne gi et best mulig tilbud til våre spillere. Vi ønsker at alle våre lag skal ha 

trener som har minst Grasrottrenerkurs for aktuell spillform for laget og aller helst at alle våre 

trenere gjennomfører disse kursene. Med egen trenerveileder kan deler av denne opplæringen 

gjennomføres internt i klubben. 

Oppstart førsteklassinger: 

I høst gjennomførte vi for fjerde gang oppstart av fotball for førsteklassingene etter mal fra NFF 

Trøndelag. En av de første dagene etter skolestart i august ble førsteklassingene på Fosslia invitert til 

fotballaktivitet på kunstgressbanen. Nødvendig utstyr var kjøpt inn på forhånd.  En gruppe med 

trenere fra andre årganger gjennomførte ei fotball-økt med ungene mens det parallelt med fotball-

økta for ungene var informasjons- og dialogmøte med foreldrene. I etterkant meldte flere foreldre 

seg som trenere og lagleder og det har siden vært både fotball og annen aktivitet for års-trinnet. Det 

var et yrende liv på første økt for 2013-årgangen. 

Anlegg: 

Det har vært vinterdrift på kunstgressbanen også i 2019, men det har til tider vært utfordrende 

spilleforhold pga mye snø på kort tid og veksling mellom kulde og mildvær. Gressbanen har vært i 

bruk til trening som supplement til en kunstgressbane som til tider er for liten til all ønsket aktivitet i 

kjernetiden mandag-torsdag. Det ble ikke etterfylt granulat på banen i 2019, så det må kanskje 

vurderes for 2020. Deler av anlegget er noe preget av tidens tann og det må være et mål å få opp 

vedlikeholdsinnsatsen i årene fremover. Gjerde rundt banen ble utbedret av sponsor Sparebank1 

SMN som hadde teambuilding på Remyra en dag i høst. Medlemmene av banekomiteen har gjort en 

god jobb med klipping av gressbanen og det lille gressfeltet. På slutten av 2019 ble det kjøpt inn en 

robot-klipper som vil ta over mye av gressklippe-jobben og da frigi ressurser og kanskje gjøre 

gressbanen enda bedre. 



Både vår og høst har det vært gjennomført dugnader knyttet til anlegget vårt på Remyra. 

Det vil i årene fremover bli mer fokus på ikke å spre gummi-granulat fra banen og ut i omgivelsene og 

det kan bli nødvendig med egne tiltak for å komme nye krav i møte. 

Utstyr til bane: 

Etter at det i 2017 og 2018 har blitt investert i bane for 3er-fotball og mål til 5er-fotball ble det ikke 

kjøpt inn større utstyr i 2019. Noen av målene på banen begynner å bli slitne og trenger noe 

reparasjon og/eller utbytting. Noe utstyr til dette ble kjøpt inn i 2019 og det vil kunne bli behov for 

mer i 2020. 

Dommere: 

Det ble ikke gjennomført klubbdommerkurs I 2019 og det planlegges derfor for slikt kurs i 2020 for 

spesielt årgangene 2007 og 2006 som ikke har hatt tilbudet tidligere. Høsten 2019 deltok 3 jenter på 

rekruttdommerkurs. I tillegg har jenter som tok rekruttdommerkurs høst 2018 gjennomført praksis 

med mål om å dømme for fotballkretsen i 2020. Flere av jentene deltok på nettverkssamling for 

kvinnelige dommere I Trondheim høsten 2019. 

I 2019 har Haakon Haugan, Rakel Hofstad, Eline Næss og Kristine Elvebakk Dahlen tatt 

dommeroppdrag for NFF Trøndelag på vegne av Remyra IL – dette er en dobling av aktive 

rekrutt/kretsdommere fra året før. 

Det er fortsatt et mål å få på plass en egen dommerkoordinator for bedre å kunne følge opp våre 

dommere og også sørge for at det arrangeres klubbdommerkurs hvert år. 

Trener og lagledermøter: 

Det har vært avholdt trener/lagledermøter både vår og høst. Tema har bl.a vært treningstider, 

samarbeid mellom lag og årstrinn, forberedelser til sesongstart, påmelding til seriespill med mer. 

Deler av informasjonen i møtene har kommet fra NFF klubbforum som arrangeres 3 ganger i året. 

Det var et mål å øke frekvensen av slike møter fremover for å bygge mer samhold mellom lagene og 

med det bygge klubb og det målet står fortsatt ved lag. 

Det har i tillegg på høsten vært avholdt møte knyttet til utviklingstiltaket klubb BDO. Det har vært 

avholdt egne trenermøter for jentene og noen møter knyttet til spesielle saker og lag. 

Fagtiltak (NFF Trøndelag): 

Fotballkretsen (NFF Trøndelag) gjennomfører en hel del fagtiltak med formål å bedre kvaliteten til 

det arbeid som gjøres rundt om i klubbene. Vi har hatt deltakelse av på alle tre Klubbforum i 2019 og 

på møte for arrangører av NFF Grasrottrener-kurs. På jentefotballseminar i mars 2019 hadde vi 

deltakelse, vi hadde også deltakere på nettverkssamling for kvinnelige trenere i 2019 og vi hadde 

deltakere på barnefotballforum i mars 2019. Undertegnede har deltatt på NFF Fotballederkurs I som 

vurderes som nyttig for de som innehar et verv i fotballavdelingen og/eller idrettslaget.  

Spillerutvikling: 



Fra høst 2019 utvidet NFF Trøndelag sin spillerutviklingsaktivitet gjennom Klubb BDO. Der det 

tidligere har vært tilbud om 3-5 treninger og 1-2 kampdager er det nå utvidet til ca 20 treninger og 2-

3 kampdager for de spillerne som får være med. Fra høst 2019 hadde vi ca 20 spillere med på 

kartleggingstreninger og ca 15 spillere fra årgangene (2005-2007) har vært med på ukentlige 

treninger fra slutten av oktober. 

Internt er tilbud om trening med andre lag i klubben det som kan gi ekstra trening og utfordring for 

de spillerne som er modne for dette. Dette er tiltak det må jobbes videre med for å gi et best mulig 

tilbud til de spillerne som kan ha godt av noe ekstra. 

Mål for 2020: 

I året som så vidt er i gang vil det være et mål om å komme i mål med arbeidet med klubbhåndbok 

med beskrivelser av hvordan vi gjør ting i klubb og lag og også ha en oppdatering/revisjon av 

sportsplanen fra 2015 klar. Det bør også jobbes med å få på plass alle funksjonene innenfor det 

administrative, det sportslige og knyttet mot drift og vedlikehold av anlegget (banekomite). 

Innkomne årsmeldinger for lagene følger på de neste sidene.  

Trenere og lagledere og alle andre medhjelpere for de ulike lagene takkes for innsatsen i året som 

har gått. 

Stjørdal 26.04.2020 

Ulf Kristian Aaring 

  



Årsberetning Remyra A-lag fotball 2019 
Ledere besto av: 

• Torstein Nordby – Trener 

• Robert Almli – Assistenttrener 

• Henrik Furan – lagleder/oppmann 

• Daniel Gimnes – Hjelpetrener/støtteapparat 

Remyra senior/A-lag ble et helt nytt lag i 2019-sesongen, og tropp var klar «rett før» sesongstart. Kun 

4-5 spillere fra laget som spilte i 2018 var igjen, og den nye troppen besto av en del tidligere 

Tangmoenspillere, samt en stor del fra Remyra sitt A-lag fra perioden 2007-2011.  

Det kom flere spillere til troppen i løpet av sesongen, og det var innom 35 spillere til sammen, selv 

om ikke alle ble registrert eller spilte kamper.  

Sesongen 2019 resultatmessig: 

Endte som nr 5 på tabellen, som var skuffende ut fra prestasjon. Men opp fra nr. 8 som Remyra 

endte på året før. En stor del av grunn til at prestasjon var veldig variabel var kort oppkjøringssesong, 

mange nye spillere, mange skader gjennom sesong og dermed manglende kontinuitet.  

Forventninger til 2020: 

Troppen har fått ett år på seg, hvor det kun er få som har sluttet, og det er kommet inn flere nye 

gode tilskudd. Vi er pr. nå en tropp på 32-33 spillere, der vi regner med å være 25 +/- faste som vil 

være med hele sesongen. Minst 15 av disse har spilt fast i 3./4. div tidligere, og har et potensiale selv 

om alle har mindre fokus på satsing p.d.d.  

Vi skulle ønske det var flere muligheter til treninger inne i vinter, da banen på Remyra har vært 

mindre spillbar i store deler. Laget har selv gått ut med egne penger pr. person for å få trent en del 

inne i vinter.  

Vi har forventning om å få til en sterkere sesong i år, og har som mål om topp 3 i serien. Her er det 

mange «lokaloppgjør» hvor vi møter både Tangmoen, Hegra, Varden, Aasguten og Selbu 2. Dette er 

kamper vi håper det blir noen supportere på tribunen!  

Økonomi har ikke vi styrt selv, men med 30 spillere som skal betale inn treningsavgift (håper Remyra 

kan sende ut dette tidlig i sesongen), så skal alle utgifter til A-laget dekkes og mer til. Vi var på 1 

dugnad i fjor som dekket det sosiale for laget.  

Vi satser også på å få kjøpt inn mer utstyr så alle i tropp har samme overtrekksutstyr. Alt skal være 

litt mer proft enn i 2019. Dette skal vi prøve å få dekt gjennom sponsor og egenandel. 

Trenerteam og støtteapparat blir ca. samme som i fjor. Men Ole Andre Fillingsnes blir med som 

lagleder/oppmann etter han skadet seg i fjor og får ikke til å være med som spiller. Det samme 

gjelder for Ole Martin Steinvik som blir med som assistenttrener.  



Håper A-laget kan være et godt forbilde for resten av fotballklubben i Remyra. Det er mange gode 

spillere i troppen som har et nært forhold til klubben, og håper det blir mer støtte rundt kamper i 

2020, samt morsomme oppgjør å se for de som møter opp! 

På vegne av A-laget/senior  

Torstein Nordby 

Trener / spiller 

  



Årsmelding J17 sesongen 2019 
 

Jenter 17 bestod i sesongen 2019 hovedsakelig fra årsgruppene 2002 og 2003. Ved starten av 

sesongen bestod denne gruppen av 18 jenter. 

Trenere for gruppen var: Trond Gjertsen og Ronny Aasen 

Lagleder: Vibeke Hansen (August 2019 gav hun seg) 

Økonomien i gruppen er god og vi har ikke noe uvettig stort forbruk av utstyr. 

Sesongen bestod i å spille 1 divisjon J17 i vårsesongen og prøve å beholde plassen der for 

høstsesongen, noe gruppen klarte. I vårsesongen hadde vi også et 7er-lag med i seriespill. Dette laget 

ble ikke videreført til høstsesongen. 

For første gang dro denne gruppen til Dana Cup for å være med i denne turneringen. Laget gikk 

videre fra gruppespillet uten tap med tapte dessverre første kamp i A sluttspillet mot et Mexikansk 

lag i 8 delsfinalen. Dana Cup var en fin erfaring for oss og var både sosialt og sportslig en veldig fin 

turnering. Og en fin erfaring som vi tar med oss videre. 

Høstsesongen var spillemessig bra for laget men vi hadde noen utfordringer da vi dessverre mistet 

noen spillere som reiste utenlands + 1 spiller som sluttet med fotball etter Dana Cup for å prioritere 

håndball. 

Etter sesongslutt er det 3 stk som også har sluttet og det er vel naturlig når det er andre aktiviteter 

som er mer interessante. 

Denne gruppen med jenter er nå ferdig med juniorfotball og tar steget opp i seniorfotballens rekker, 

da de neste år skal spille 4 divisjon damer for Remyra. 

  



Årsrapport Remyra fotball J15 (2004-årgang) for 2019 
 

 

• Antall spillere: 18 jenter. 

• Hvor mange ganger laget trener: 3 ganger i uka og 1 kamp. I vinter sesongen trapper vi ned med to 

treninger i hall og 1 alternativ eller fotball hvis banen er åpen. 

• Trenere: Hovedtrener Runa Asklund, hjelpetrenere Roger Frantzen og Ole Jonny Langli. 

• Spillere: Bårsaune Nora Hjelseng, Dahlen Kristine Elvebakk, Einvik Emilie Nora, Frantzen Silje 

Vennes, Fuglem Tuva Hareid, Furunes Emilie, Geving Johanne, Hofstad Rakel, Hølaas Live, Ingstad 

Marie, Gjøra Leah Skjerdingstad, Kjøpsnes Selma Ferner, Næss Eline, Osen Marthe Røstad, Sandra 

Overrein, Ryan Anna Ekren, Sletvold Lene, Smits Hannah og Thingstad Emilie Therese.  Keepere er 

Selma Ferner Kjøpsnes og Rakel Hofstad. 

• Hvilke serier laget har deltatt i: J15 11er avd. 02 vår og J15 11er 1.div. avd 03 høst. 

• Hvilke cuper laget har deltatt på: OBOS Cup, Malvik Cup og Dana Cup 

• Ble målet for laget oppnådd i sesongen? Målet for laget var i første omgang å klare å beholde et lag 

ut barneskolen. Det er nådd. Så ble målet flyttet til ut ungdoms skolen. Med hjelp fra 1 spiller 

Tangmoen og 4 spillere Hegra ble dette også nådd. Nå har vi satt oss som mål å etablere et damelag 

og fått påfyll av en keeper 03.  

Sportslige mål bestemmes av Runa i samtale med enkelt spillere. Laget består av jenter som spiller 

mest for å ha det morsomt. Noen få hadde som mål å satse fotball, men pr i dag har de ikke innfridd 

(de trener for lite). Trenere er skolerte og benytter årshjul og målsettinger de har lært på kurs. Laget 

har stor fremgang med tanke på begrenset tilgang på talentfulle spillere. Trenere har hatt stort fokus 



på langsiktighet og den enkelte spillers beste fremfor å toppe lag og vinne kamper. Flest mulig lengst 

mulig.    

Vi hadde som mål å slå laget sammen med 03 og samtrene med damelaget. Dette er pr i dag ikke 

oppnådd.   

 • Spillere på representasjonslag (kretslag, kretssamlinger, regionsamlinger, landslagssamlinger): 

Ingen. 

• Tabellplassering med total antall lag: Vår nr 9 av 9 lag, 1 poeng. Høst 6 av 10 lag, 13 poeng.  

• Hilsen fra avgående trener hvis det er aktuelt: Kontrakt ut 2025 

• Evt: Alle i lagledelsen går på ny sesong. Emilie Einvik er langtidsskadet og kan ikke spille sesongen 

2020, 4 jenter er usikker på om de vil spille kamper. Vi er i dialog med to nye jenter som ikke spiller 

fotball pr i dag. Vi har god dialog og samarbeide med 06/05.    

Vi har hatt 2 foreldre møter, 3 trenermøter og 1 spillermøte i 2019. 

Laget har vært på Ranheims-Kamp og Trondheims Ørn høst 2019.  

Jentene laget barkranser, solgte juleting, monterte ledninger på Maskon, arrangerte Remyra Fæst. 

Alt til inntekt for Danacup. 

Laget har sponsoravtaler med Stjørdal Dekk og Egon. Foreldre er flinke med «tippe-tips». Laget har 

sunn lagskasse. 

Tre av jentene har blitt kretsdommere, flere på gang. 

Mange ble konfirmert, resten spilte fotball. 

Laget gjennomførte trafikalt grunnkurs to ganger så alle fikk tilbudet. Ingen kjører dragrace pr i dag. 

Teambuilding og telt overnatting på Remyra banen. Foreldrekamp på kvelden da Pål brakk foten. 

Tidlig høst brakk Hanna foten og fikk ansvaret for kamprapportering resten av sesongen. 

Høydepunktet var i år Danacup, Danmark der laget spilte langt over forhåpningene og dro med seg 

det gode spillet inn i høst sesongen. Laget skal ikke på ukes cup i 2020 sesongen 

  

Mvh Håvard Dahlen/Lagleder  



Årsberetning Remyra J14 Fotball 2019 
 

Trenere i 2019 var Stig Wirum og Svein Arne Husby. Lagleder Stein Arve Strand.  

Ved oppstart sesongen hadde vi 14 spillere. Ei trakk seg tidlig og ei til etter vårsesongen. Dermed 

hadde vi en stall på 12 jenter i høstsesongen.  

Vi gjennomførte også i 2019 2 treninger i tillegg til kamper sesongen igjennom. Vi deltok i OBOS 

cupen og fikk dermed god spilletrening før seriestart. Dette vil bli videreført i 2020. 

I kamper har vi ved behov lånt spillere fra 2006 slik at vi har klart å gjennomføre seriespill og 

cupdeltagelse. Vi har fortsatt det gode samarbeid med j2006 og det styrkes i 2020. Det har også blitt 

etablert et treningssamarbeid med J2004. Dette vil også bli videreført og styrket i 2020. Her kan det 

bli mulighet for 2005 jenter å prøve seg i serie-/cupspill sammen med 2004.  

Det ble ingen Hydro cup eller annen cup i 2019. Jentene ønsket ikke å spille i Hydro cup da vi også 

denne gang måtte spille mot J2004 lag. Vi meldte oss på Storsjøcupen men havnet på venteliste og 

når vi endelig fikk klarsignal var ferieplaner for flere lagt så da ble det avmeldt. Prøver igjen i 2020! 

Vi hadde spillere på klubb BDO i år også. Opplegget var nytt i år uten deltagelse fra trenere. Vi vil 

prioriterer å sende jenter ditt neste år også. Nok en mulighet til å utvikle egne ferdigheter og 

spillforståelse som må utnyttes.  

Samarbeid innad i jentefotballen i Remyra ble videreført i 2019 og det er positivt for jentefotballen i 

Remyra! 

Vi har styrket vår økonomiske handlefrihet siden det ikke ble cup i 2019. Vi hadde i overkant av kr. 47 

000,- i beholdning ved årsskifte. Vi har en aktiv trio med foreldre som tar ansvar og initiativ for 

dugnader og resten av foreldregruppa stiller opp på det som blir bestemt. Det funger også godt mht 

foreldrebidrag knyttet til deltagelse ved arrangement/kamper vi har ansvar for.  

 

Stein Arve Strand 

Lagleder Remyra IL J 2005 



Årsmelding 2019 for J13 
 

Vi startet sesongen 2019 med 13 spillere. Ei tok overgang til Tangmoen sommeren 2019, så vi 

avsluttet med 12 spillere. 

Vi gjennomførte to treninger i uka fra februar til og med november, med opphold i 7 uker i 

sommerferien. Startet serien i april med spill i 1. divisjon, men endte sist der og rykket ned. 

Høstsesongen ble dermed spilt i 2. divisjon – ble avdelingsvinner. Vi har deltatt i flere cuper lokalt; 

Selbu, OBOS cup, Lade, Bergstad cup og Flatås Julecup, som også var KM futsal for J13 år. 

Vi har i tillegg hatt sosiale sammenkomster og treningssamling/lagbygging ei helg på hytte på 

Storlien.  

Trenere har vært Therese Blomquist, frem til og med Bergstad Cup, Asgeir Sørensen og Turid 

Furuseth vårsesong og Eldar Saur, Sveinung Reitan, Turid Furuseth og Asgeir Sørensen høstsesong.  

Lagledere har vært Ingrid Myhre, frem til og med Bergstad Cup og Frida Bakken Stensen og Jorid 

Ferner etter det.  



 

Årsrapport 2019; Remyra fotball G13  
• Hovedtrenere:  Karl Morten Kringen   

• Hjelpetrenere: Andre Storstein, Ove Lereggen   

• Kasserer: Ove Lereggen 

• Lagleder: Eva Bjørk  

Spillere 

Vi har hatt 11 gutter gjennom hele sesongen. 

Treninger: 

Remyra fotball G2006 har kjørt treninger 2-3 ganger i uka gjennom sesongen. Seriekamper i 

hovedsak på mandager. Treningsgruppen på 11 spillere har hatt et fantastisk oppmøte gjennom hele 

sesongen. Det har omtrent ikke vært forfall verken på trening eller kamp.  

Deltakelse cuper 

Laget har deltatt på følgende cuper i 2019: 

• Selbucup (B. Langset-cup) (februar) 

• OBOS Cup (mars) 

• Det var planlagt deltagelse på T.A cup på Steinkjer i april, men pga. ekstremt tøft 

kampprogram for cupen valgte vi å trekke laget.  

• Storsjøcup (juli)  

Status gjennom sesongen 

På foreldremøtet etter endt 2018 – sesong følte vi at vi stod foran et veiskille. Første sesong med 9-

er var gjennomført. Med 11 spillere er spillerstaben litt liten, men en samstemt foreldregruppe ble 

enige om at vi ville fortsette på Remyra så lenge som mulig. En av hovedgrunnene var det meget 

gode samarbeidet vi hadde med G-07, og også J-06. Vi ble enige om å ta en ny evaluering på slutten 

av vårsesongen for å se hvordan situasjonen var da. I slutten av mai hadde vi et nytt foreldremøte 

der vi gjorde opp status for vårsesongen og diskuterte veien videre. 

Til neste år skal vi spille 11er-fotball. Vi hadde 11 spillere, men det var stor grunn til å tro at vi ville få 

et frafall på 1-2 spillere. For å spille 11-er bør vi ha en stall på minimum 15-17 spillere. Dermed 

manglet vi 5-7 spillere for at dette skulle være mulig. Vi så da ingen annen mulighet enn å flytte på 

oss.  

Hovedformålet og ønsket til laget er at alle gutta holder samlet og at alle har et tilbud. Flertallet 

ønsket å fortsette høstsesongen som Remyra, på samme måte som vårsesongen, samtidig som vi fikk 

til et treningssamarbeid med Blink, for deretter å melde overgang til Blink etter 2019-sesongen. 

Økonomi:  



Utgiftene dette året har stort sett vært dommer, påmelding cuper, sosialt og noe lagsutstyr. Laget 

har generelt hatt god økonomi. Konto avsluttes etter årets sesong pga. overgang. 

Spillere og trener-/laglederteam takker med dette for oss i Remyra. Det har blitt lagt et godt grunnlag 

for gutta i Remyra, det er en fin og trygg klubb å "vokse" opp i. 

Mars 2020: Eva Bjørk 

Remyra fotball G2006 

 

  



Årsmelding G12 (2007) for 2019 
 

Trenere: Ulf Kristian Aaring (hovedansvar), Runa Asklund, Bjørn Morten Mathisen og Bjørn Hanssen 

(hovedfokus målvakt) 

Lagleder: Andreas Jensen 

Kasserer: Joar Winther 

Laget startet sesongen med 19 spillere på blokka. I løpet av sesongen har 3 spillere gitt seg av ulike 

årsaker slik at sesongen ble avsluttet med 16 spillere. Inn mot 2020 er det en ny spiller som kom 

flyttende til Fosslia skolekrets sommer 2019 slik at 2020 vil starte med 17 spillere. 

Vi stilte med to lag i seriespill i 2019, ett 9er-lag og ett 7er-lag. I tillegg hadde vi med to spillere på 

hver av kampene til G13. Vi hadde i noen få tilfeller med spillere fra G11 på våre kamper. 

Kampbelastningen ble nok noe høy for en del spillere, særlig på høsten.  

Vi deltok på cup i Langseth Arena i Selbu på senvinteren og for første gang på Storsjøcup i juni/juli. 

Storsjøcupen var en positiv opplevelse for de som deltok og det blir også deltakelse i 2020. 

Det har vært tilbud om trening 2-3 ganger i uka mesteparten av året – noe lavere aktivitet helt på 

starten og slutten av året. Vinterstid har en av treningene vært på Stokkan U. Senhøstes ble også 

Stjørdal Cageball testet ut sammen med G2008. Det har vært tilbud om trening med G2006 store 

deler av sesongen for de som har ønsket det. Vi har også i perioder hatt spillere fra G2008 på våre 

treninger. Høste 2019 har 5 spillere deltatt på NFF Trøndelag sitt spillerutviklingstiltak Klubb BDO 

med ukentlige treninger i 10-12 uker og 1 kampdag. 

Dugnadsgruppa har arrangert både loddsalg og flaskeinnsamling for laget. Dette kom i gang etter at 

innbetaling for Storsjøcup var gjort og det kom derfor ikke denne deltakelsen til gode. For Storsjøcup 

2020 ligger det an til en lavere egenandel. 

Sesongen ble avsluttet en fredags ettermiddag med kamp mellom spillere og foreldre med 

påfølgende pizza på grendehuset. Det var god stemning både på banen og på grendehuset etter 

kampen. 

Stjørdal, mars 2020, Ulf Kristian Aaring 

  



Årsmelding 2019 for J11 
 

Vi har hatt like mange spillere som ifjor, altså 17 jenter. 

Samme trenere, Espen Linaker og Terje Hilanmo, så har noen andre trenere hjulpet til i ny og ne. Jeg 

ble lagleder ifjor, så dette er min andre sesong.  

Vi har deltatt på Malvik-cup og Bergstadcup. Vi hadde flaskeinnsamling som hovedinntekt til 

Bergstadcup.  

Jentene er en herlig gjeng, og har vært med lenge nå, mye pga at vi har lagt treningstider til dager de 

ikke trener andre sporter. Vi har altså lagt opp til at de skal kunne drive flere idretter samtidig, og vi 

har stort fokus på gleden av å bevege seg, ikke bare resultatet på kampene.  

Marte Moen   



Årsmelding 2019 for gutter 11 
 

Remyra gutter 2008 startet sesongen med et felles møte mellom guttene (18 spillere) og trenere/ 

lagleder for å finne en plan for sesongen. Det ble lagt opp trenings utvikling, samhold, orden og 

oppførsel regler som vi sammen ønsket å ta med oss i sesongen. Det ble også avtalt at gutta skulle på 

sin første cup med overnatting. I samarbeid med foreldre gjennom tombola og flaskeinnsamling ble 

dette virkelig og gutta sitter igjen med masse gode minner og bedre samhold etter denne ture. Vi 

hadde to lag påmeldt i serien, noe som til tider ble en hektisk sesong, med masse moro, oppturer og 

nedturer. Gjennom pizzakvelder, akedag og maskoter på RBK kamp ønsker vi et sterkt samhold i 

laget. Laget har to svært dyktige hovedtrenere (Kim Heggelund og Thomas Schiefloe) som stiller opp 

opptil 5 dager i uken, i tillegg har vi Ketil som sitter og tar ansvar på alt som skje på Min Fotball, FIKS 

og Spond. Vi er også så heldige som har 4 assistenter som stiller opp på kamp og trening når det 

trenges. På hjemmebane stiller vi med kiosk og kampvert i regi av foreldre og har fått supre 

tilbakemeldinger på våre dommere fra andre lag. Vi avsluttet sesongen med pizzakveld og en 

evaluering om året so har vært. 

Marianne Sjølstad, Lagleder Remyra gutter 2008  



Sesongen 2019 for J2009 
 

12 jenter har vært aktive. 

 

Deltatt på Kvikcup i Utleirahallen og 8 dalførecuper. 

To treninger i uka. 

Trenere: Morten Aassved, Lars Terje Klæth, Sveinung Reitan og Thomas Eidem 

Kasserer: Renate Aassved 

Lagleder Morten Aassved 



Årsmelding 2018 for Remyra G2009 
Antall utøvere:  

Vi har vært 24 aktive som har deltatt sesongen 2019. Noen mer enn andre, men vi er stort sett over 

20 spillere på alle Dalførecuper gjennom sesongen. Neste sesong (2020) blir vi 21 aktive spillere. 

Roller: 

Trenere: Kristian Hogstad Lund og Tony Mathisen.   

Hjelpetrenere: Håvard Bjerkli og Eivind Andre Almli. Samt at vi har flere som bidrar når de er til stede 

på trening, eller når det trengs trenere til cuper.  

Lagleder: Magnus Gresseth Mæhre 

Kasserer: Rolf Lynum Bjerkem 

Gro S. Johnsen og Øyvind Leistad tok på seg hovedansvaret for arrangering av vår Dalførecup. Det ble 

igjen en stor suksess, takket være god planlegging og topp innsatts fra foreldregruppen. 

Ellers har vi mange foreldre som bidrar der de kan, samt bra oppmøte av supportere når vi spiller 

cup.  

Aktiviteter:  

Vi har deltatt på Dalførecup. Samt at vi hadde to lag som deltok på Kvik Cup. 

Det har vært to treninger i uken gjennom sesongen. Stort sett veldig bra oppmøte på 

tirsdagstreninger, noe mindre på fredager.  

Utenom sesongen har det i perioder vært kjørt trening i gymsalen ved Fosslia skole annenhver uke. 

Noen har også dratt på Cage ball sammen nå i vinter. Vi har bevist valgt å ikke delta på alt for mange 

cuper i vinter, da mange av spillerne våre er med på andre aktiviteter nå i vinter. 

Nå kommende sesong er planen Kvik cup nå i vinter, seriespill for 2 lag og Bergstad cup i juni. 

Økonomi: J09 og G09 har nå adskilt økonomi. Husker ikke konkrete tall, men mener å huske at vi har 

ca 50-60 000 på konto, nå som pengene er delt mellom jentene og guttene. 

 

Lagleder Magnus Gresseth Mæhre  



 

Remyra 2010 gutter  
 

Vi er 22 spillere. 1 har sluttet i løpet av året, mens vi har fått tilvekst av 2 stk grunnet tilflytting.  

Lagleder er undertegnede  

De som bistår hovedtrener Tor-Sverre Helland er  

Tony Mathisen, Ketil Veiseth, Knut Resve og Thomas Thoresen. 

Mvh Espen Schjølberg 

  



Årsmelding 2019 - fotball jenter/gutter 2011 
 

Fotball jenter 2011 

Trenere: Morten Aassved og Thomas Gundersen 

20 spillere ved sesongstart, 20 pr. 01.03.20 

Deltatt på Dalførecup. Skal delta på Kvikcup i mars 2020. 

  

Fotball gutter 2011: 

Trenere: Kristian Hogstad Lund, Tor Inge Jensen, Dan Hugo Brekke, Runa Asklund og Ove Lereggen 

(fra slutten av 2019) 

29 spillere ved sesongstart, 26 pr. 01.03.20 

Deltatt på Dalførecup. Skal delta på Kvikcup i mars 2020.  

 

Lagleder og kasserer: Maria Løseth  



Årsmelding-19 for 2012 
Det har vært utrolig givende å være lagleder/trener for 2012 årgangen i 2019. Spesielt gledelig å se at 

så mange jenter er med!  

Vi har gjennom sesongen (fra påske til høstferie) hatt treninger en gang pr. uke. Vi kjørte i tillegg 

treninger i juli for de som var hjemme og hadde lyst.  

Godt oppmøte på alle treningene og vi har rundt 20-25 stk. likt fordeling gutter og jenter. Vi har fått 

avgang på 2 spillere denne sesongen hvorav en av disse har flyttet til Trondheim – begge gutter. En 

jente har kommet til.  

Vi har deltatt på dalførecup og arrangert en cup selv med meget godt oppmøte fra foreldre som 

bidro til en flott gjennomført cup. Vi deltok i tillegg på Sjampions Lig.  

33 spillere har vært med på dalførecup – 16 gutter og 17 jenter.  

Følgende har vært med på trenersiden:  

• Frode Tangen (hovedtrener)  

• Einar Stenvik 

• Håvard Eide 

• Martin Hallager 

• Morten Berg 

• Rune Kirknes 

• Øyvind Drogset Olsen 

I tillegg har Amund Fiskvik og Øyvind Sagbakken stillet opp som trenere ved behov.  

Vi gleder oss til sesongen 2020 og har meldt på 4 lag til Malvikcupen første helg etter påske for å 

sparke i gang sesongen.  

 

Med vennlig hilsen 

Øyvind Drogset Olsen 

Lagleder Remyra 2012 

  



Årsmelding 2019 for 2013-årgangen 
 

Vi startet opp med allidrett og første fotballtrening den 21.august 2019. Vi fikk da satt sammen et 

meget kompetent trenerteam: 

Robin Pedersen (Hovedtrener)  

Andrè Kirknes (Lagleder) 

Hjelpetrenere: Eivind Almli, Ola Raaum, Ole Andre Fillingsnes, Espen Egenberg Frydenlund, Knut 

Resve, Dan Hugo Brekke, Snorre Bjerkli, Thomas Fredriksen, Trine Øyan, Rebecka Fillingsnes, Mads 

Gynnild, Mads Hamre 

Vi hadde 7 fotballtreninger og en dalførecup (i Hegra) i fjor med mellom 35-45 deltakende barn. 

Fra 21.august – 8.oktober 

Etter det har ukentlig trening med forskjellig allidrett som håndball, hinderløype, ski, aking, skøyter 

og diverse aktiviteter. 


