
Årsberetning   Remyra   Fotball   for   2020   
  

Overordnet:   

2020   ble   i   stor   grad   preget   av   korona   (covid-19)   e�er   at   Norge   og   idre�en   må�e   stenge   ned   i   midten   
av   mars.   Det   ble   først   åpnet   opp   for   trening   i   små   grupper   og   med   god   avstand   mellom   spillerne.   Fra   
�dlig   sommer   ble   det   åpnet   opp   for   at   barn   og   ungdom   kunne   trene   med   vanlig   fotball-spill   og   fra   
høsten   av   ble   det   også   åpnet   for   OBOS   cup   og   seriespill   for   barn   og   ungdom,   men   med   begrensninger   
mht   publikum   og   registrering   av   alle   �l   stede.   Voksne   spillere   har   e�er   nedstengningen   i   mars   2020   
ikke   kunnet   spille   fotball   med   nærkontakt.   

Korona-epidemien   tok   veldig   mye   fokus   fra   nedstengningen   i   mars,   via   forsik�g   åpning   e�er   påske   og   
oppstart   kamper   i   august   �l   langt   ut   på   høsten   når   fotball-ak�viteten   e�er   hvert   fikk   nye   restriksjoner.   

Runa   Asklund   som   trenerveileder   og   undertegnede   som   leder   av   fotballavdelingen   har   i   2020   vært   de   
mest   ak�ve   innenfor   fotballavdelingen   når   en   ser   bort   fra   hovedstyret.   

Målet   om   å   få   på   plass   en   mer   velfungerende   fotballavdeling   med   sportslig   utvalg   kan   ikke   sies   å   ha   
bli�   innfridd   i   2020.   Det   målet   må   derfor   bli   stående   også   for   2021.   De�e   målet   inkluderer   å   få   på   
plass   personer   i   flere   roller   samt   beskrivelse   om   hvordan   ulike   oppgaver   skal   håndteres.   Utarbeidelse   
av   en   strategi   og   plan   for   å   gi   et   godt   �lbud   også   �l   de   eldre   ungdommene   vil   være   en   naturlig   
oppgave   for   et   sportslig   utvalg.   Sportsplan   ble   oppdatert   i   2020.   De�e   er   et   dokument   som   bør   
oppdateres   regelmessig   og   da   også   i   2021   dersom   det   avdekkes   forbedringspotensiale.   

Lag   og   spillere:   

Vi   hadde   i   2020   meldt   på   totalt   16   lag   i   seriespill   i   følgende   klasser;   Herrer   (6.divisjon),   Damer   
(4.divisjon),   J17,   J15,   J14,   J13,   G13   (2   lag),   J12,   G12,   J11,   G11   (2   lag),   J10   og   G10   (2   lag).   Herrelaget   
fikk   ikke   spille   seriespill   i   2020   mens   Damelaget   ble   endret   �l   J19   og   fikk   da   spille   serie.   I   2019   hadde   
vi   13   lag   i   seriespill   og   økningen   kan   i   hovedsak   �lskrives   at   det   i   2020   var   seriespill   også   for   
10-åringene.   Men   vi   hadde   også   for   første   gang   på   mange   år   lag   i   klasse   J19/Damer.   

For   årgangene   2011-2014   har   det   vært   deltakelse   på   Dalførecup   og   andre   cup'er   som   har   vært   
hovedak�vitet   hva   kamper   angår.   Det   gror   fortsa�   godt   i   de   yngre   årsklassene   og   Remyra   er   nok   også   
i   2020   blant   klubbene   med   flest   lag   og   spillere   på   Dalførecup.   Vi   har   jente-   og   gu�elag   i   alle   
årsklassene   i   Dalførecup.   

På   jentesiden   har   vi   nå   lag   helt   opp   �l   J19,   men   mange   spillere   slu�er   gjennom   ungdomsårene   slik   at   
det   per   nå   ikke   er   et   sikkert   spillergrunnlag   for   J19   /   damelag   i   årene   framover.   På   gu�esiden   var   også   
i   2020   G13   eldste   gu�elag   e�er   at   alle   de   11   spillerne   fra   G13-laget   fra   2019   meldte   overgang   �l   
Stjørdals-Blink.   For   2021   blir   det   G14-lag   som   vil   spille   11er.   Per   nå   er   det   grunnlag   for   at   denne   
årgangen   kan   fortse�e   videre   oppover   i   årsklassene   hvis   det   ikke   blir   betydelig   frafall   eller   at   det   ikke   
lykkes   med   samarbeid   med   års-trinnet   under.   Det   er   uanse�   en   u�ordring   for   klubben   å   jobbe   med   å   



holde   på   ungdommene   slik   at   det   blir   mulig   å   ha   et   �lbud   hele   veien   fra   første   klasse   og   opp   mot   
senior.   Som   �dligere   er   nok   samarbeid   internt   og   eventuelt   eksternt   s�kkord   for   å   lykkes.     

Korona-epidemien   gjorde   det   u�ordrende   å   samarbeide   på   tvers   av   ellers   faste   grupper.   Men   det   ble   
ifm   oppstart   e�er   sommerferien   gjennomført   en   fellestrening   på   tvers   av   års-trinnene   (e�er   mal   fra   
2019)   e�er   dialog   med   og   godkjennelse   fra   NFF   Trøndelag.   Slike   �ltak   bør   fortse�e   for   å   legge   
grunnlaget   for   bedre   samarbeid   internt   i   årene   fremover.   

Trenere   og   trenerutdanning:   

Mange   trenere   har   også   i   2020   gjennomført   en   eller   flere   moduler   av   grasro�renerkurset.   Det   har   
vært   både   kursing   i   regi   av   vår   egen   trenerveileder   og   ved   deltakelse   på   kurs   arrangert   hos   
nabo-klubber.   Dessverre   har   mye   av   kursingen   på   høsten   bli�   utsa�   pga   korona-restriksjoner.     

Det   har   ikke   vært   deltakelse   på   høyere   nivå   av   trenerutdanning,   men   det   er   signalisert   interesse   for   
UEFA   B   i   2021.   

Vår   trenerveileder   vil   fortsa�   legge   opp   �l   kursing   i   egen   klubb.   For   foresa�e   �l   2015-årgangen   som   
starter   opp   i   august   vil   det   kunne   bli   kursing   i   samarbeid   med   nabo-klubb   for   å   få   et   kurs   med   flere   
deltakere.   

Som   klubb   vil   vi   fortsa�   oppfordre   �l   kursing   blant   trenerne   med   mål   om   at   alle   ak�ve   trenere   har   
kurs   som   dekker   den   årgangen   man   er   trener   for.   

Oppstart   førsteklassinger:   

I   august   gjennomførte   vi   for   femte   gang   oppstart   av   fotballak�vitet   for   førsteklassingene   
(2014-årgangen).   Runa   Asklund   og   Kris�an   Hogstad   Lund   i   samarbeid   med   allidre�s-koordinatorer   
andre   trenere   i   kubben   organiserte   trening   for   ungene   med   nyinnkjøpt   utstyr   sam�dig   som   foresa�e   
fikk   en   introduksjon   �l   Remyra   IL   og   hva   det   innebærer   å   være   del   av   idre�slaget.   Runa   Asklund   
gjennomførte   i   ukene   e�er   grasro�rener-kurs   for   foresa�e   �l   førsteklassingene.   Denne   
oppstarts-metodikken   søkes   videreutviklet   for   årene   framover.   

Anlegg:   

Det   var   vinterdri�   på   kunstgressbanen   også   i   2020,   men   det   er   u�ordrende   å   holde   banen   i   god   stand   
med   vekslende   vær   og   begrenset   med   mannskap   og   utstyr   �l   å   gjøre   vintervedlikeholdet.   Det   bør   for   
neste   vinter   vurderes   å   satse   på   noe   leie   av   f.eks   Øverlands   Minde   for   å   sikre   gode   treningsforhold   
midtvinters.   

På   gressbanen   ble   robot-klipper   ta�   i   bruk   i   2020   og   banen   var   bedre   enn   den   har   vært   på   mange   
sesonger.   En   tørkeperiode   �dlig   på   sommeren   hemmet   nok   veksten   noe,   men   erfaringen   fra   første   
sesong   med   automa�sk   klipping   har   vært   posi�v.   For   kommende   år   er   det   vik�g   å   få   bedre   ru�ner   
kny�et   �l   å   fly�e   mål   unna   gressflaten   slik   at   robot-klipperen   ikke   skades   av   å   kjøre   på   mål   som   står   
igjen   på   flaten   som   klippes.   

Det   ble   ikke   gjort   noe   spesielt   med   kunstgressdekket   i   2020   utover   å   �lbakeføre   granulat   fra   område   
mellom   banen   og   fylkesveien.   For   2021   bør   det   vurderes   dyprens   og   muligens   påfyll   av   granulat   samt   



en   �lstandskontroll   fra   fagfolk.   Banen   vil   fylle   12   år   sommer   2021   og   det   må   e�er   hvert   legges   planer  
for   by�e   av   kunstgressdekket.     

Flere   flomlyspærer   ble   by�et   senhøsten   2020   e�er   at   det   e�er   hvert   var   i   ferd   med   å   bli   i   mørkeste   
laget   på   banen.   

I   2021   håper   vi   å   få   på   plass   ny   kiosk   e�er   at   den   gamle   kiosken   ble   revet   våren   2020.   

Revitalisering   av   en   fungerende   banekomite   samt   økt   mobilisering   �l   konkrete   dugnadsoppgaver   
synes   vik�g   for   å   kunne   bidra   �l   å   holde   anlegget   i   god   stand.   

Utstyr   �l   bane:   

Det   ble   i   2020   ikke   kjøpt   inn   større   utstyr   �l   banen.   En   del   målne�   på   7er-mål   og   småmål   ble   by�et   
ut.   Det   ble   også   u�ørt   reparasjon   av   rammene   �l   småmålene   og   nød-reparasjon   av   11er-mål   da   
innfestning   i   hjørnene   av   målene   hadde   løsnet.   Det   ligger   an   �l   at   nye   11er-mål   vil   kunne   anskaffes   i   
2021.   

Dommere:   

E�er   at   det   ikke   var   �lbud   om   klubbdommerkurs   i   2019   fikk   vi   avholdt   kurs   i   2020   i   samarbeid   med   IL   
Fram   i   deres   klubbhus   på   Skatval.   Kurset   ble   avholdt   for   årgangene   2006-2007   i   august.   I   alt   22   
ungdommer   fra   Remyra   IL   deltok   på   klubbdommerkurset.   20   deltakerne   som   hadde   lyst   og   anledning   
fikk   prøvd   seg   som   dommere   ifm   Dalførecup-arrangementer   på   Remyra   i   september.   Noen   få   fikk   
også   prøve   seg   som   dommer   i   seriespill   i   løpet   av   høsten.     

Vi   hadde   3   deltakere   på   rekru�dommer-kurs   vinter   2019-2020,   men   dessverre   gikk   ingen   av   disse   
ungdommene   videre   med   praksis-kamp   og   dømming   som   rekru�-dommer.   En   mulig   forklaring   på   
de�e   kan   være   ikke   alle   spillere,   trenere   og   publikummere   viser   re�e   holdninger   mot   våre   unge   
dommere.   

I   2020   har   Haakon   Haugan   og   Rakel   Hofstad   ta�   dommeroppdrag   for   NFF   Trøndelag   på   vegne   av   
Remyra   IL   –   de�e   er   en   halvering   av   ak�ve   rekru�/kretsdommere   fra   året   før.   

Ønsket   om   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,   står   fortsa�   ved   lag.   

Trener   og   lagledermøter:   

Det   har   vært   avholdt   spesielt   mange   trener/lagledermøter   i   år   der   de   fleste   har   ha�   korona   og   
håndtering   av   korona   som   tema.   I   �llegg   har   det   vært   møter   i   e�erkant   av   NFF   Trøndelag   klubbforum   
med   videreformidling   av   info   fra   fotballkretsen.   Møtene   har   i   hovedsak   vært   digitale   som   følge   av   
korona-restriksjoner.   

Målet   om   å   øke   frekvensen   av   slike   møter   fremover   for   å   bygge   mer   samhold   mellom   lagene   og   med   
det   bygge   klubb   står   fortsa�   ved   lag.   Men   først   må   nok   korona-epidemien   være   lagt   bak   oss.   

Fag�ltak   (NFF   Trøndelag):   



Det   har   også   i   2020   vært   flere   �lbud   om   fag�ltak   fra   fotballkretsen   (NFF   Trøndelag),   men   hovedfokus   
fra   NFF   Trøndelag   har   vært   håndtering   av   korona   og   det   har   i   den   forbindelse   vært   avhold   mer   enn   10   
digitale   møter   med   klubbene   med   fokus   på   hvordan   komme   i   gang   med   ak�vitet   og   hvordan   
gjennomføre   ak�vitet   under   korona-regime.   Tiltakene   e�er   midten   av   mars   har   i   hovedsak   vært   
gjennomført   som   digitale   møter/samlinger.   

Undertegnede   har   som   leder   av   fotballavdelingen   delta�   på   de   vanlige   klubbforumene   som   har   vært   
gjennomført   i   løpet   av   året   med   ulike   fokus   gjennom   året.   Runa   Asklund   har   delta�   på   �ltak   kny�et   
�l   rollen   som   trenerveileder   og   som   kursholder   for   grasro�renerkursene   i   �llegg   �l   Barnefotballforum   
i   februar   og   august.   Deltakelse   fra   flere   på   disse   fag�ltakene   vil   være   en   måte   å   bygge   
fotball-kompetanse   for   flere   i   klubben.     

Spillerutvikling:   

Ny   modell   for   spillerutvikling   i   regi   av   NTT   Trøndelag   (klubb   BDO)   som   ble   introdusert   i   høsten   2019   
med   flere   treninger   og   kamper   og   med   Stjørdal   som   egen   sone   ble   videreført   inn   i   2020.   Men   fra   
midten   av   mars   ble   videre   treninger   og   kamper   for   vinter/vår   avlyst   pga   korona.   Høst   2020   ble   det   
bare   avholdt   kartleggingstreninger   i   oktober   før   korona   igjen   sa�e   en   stopper   for   videre   �ltak   (ikke   
kommet   i   gang   i   skrivende   stund).   

Korona   har   også   gi�   store   begrensninger   mht   hospitering   for   spillere   da   retningslinjene   fra   NFF   har   
gå�   på   at   det   skal   være   faste   treningsgrupper   for   spillerne.   Når   det   e�er   hvert   åpnes   opp   for   by�e   av   
treningsgrupper   bør   det   jobbes   videre   med   å   gi   �lbud   om   trening   på   tvers   av   de   vanlige   gruppene,   
både   ved   at   mindre   grupper   slås   sammen   �l   større   grupper   på   tvers   av   alderstrinn   og   ved   at   
enkeltspillere   hospiterer   �l   andre   lag/grupper.   På   den   måten   vil   det   være     

Avslutning:   

Avslutningsvis   takkes   trenere,   lagledere   og   alle   andre   medhjelpere   for   de   ulike   lagene   og   for   klubben   
for   innsatsen   i   det   spesielle   året   som   har   gå�.   

Innkomne   årsmeldinger   for   lagene   følger   på   de   neste   sidene.     

  

Stjørdal   14.03.2021   

Ulf   Kris�an   Aaring   

    



Årsmelding   J17   sesongen   2020   
                                                                                                                                          Stjørdal   12   feb   2021.   

            

  

•    Antall   spillere:    14   jenter.   

•    Hvor   mange   ganger   laget   trente:    2   ganger   i   uka   og   1   kamp   høst   sesong.   I   vinter   sesongen   to   
treninger   i   hallen   på   Stokkan.   

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

•    Spillere:    Bårsaune   Nora   Hjelseng,   Dahlen   Kris�ne   Elvebakk,   Frantzen   Silje   Vennes,    Furunes   Emilie,   
Geving   Johanne,   Hofstad   Rakel,   Hølaas   Live,   Gjøra   Leah   Skjerdingstad,   Kjøpsnes   Selma   Ferner,   Næss   
Eline,   Sandra   Overrein,   Ryan   Anna   Ekren,   Trine   Alice   Hauge   Johnsen   og   Thingstad   Emilie   Therese.   
Keepere   var   Selma   Ferner   Kjøpsnes   og   Rakel   Hofstad.   

•    Hvilke   serier   laget   har   delta�   i:    J17   2.   div   7er   avd.   02   høst.   

•    Hvilke   cuper   laget   har   delta�   på:    Malvik   Cup.   

•    Ble   målet   for   laget   oppnådd   i   sesongen?    Nei.   Vi   hadde   som   mål   å   spille   sommer   cup.   Men   pga   for   
mange   valgmuligheter   klarte   vi   ikke   å   s�lle   lag   på   noen   av   alterna�vene   som   ble   lagt   frem.   Målet   å   
spille   11’er   ble   ikke   nådd   pga   for   dårlig   styring   fra   Remyra   hovedstyret/sportsplan   der   vi   ikke   fikk   
beny�et   17-åringer   på   laget.   Våre   16   åringer   fikk   heller   ikke   prøve   seg   på   J19,   noe   som   førte   �l   frafall.   
Med   påfyll   med   en   spiller   fra   Hegra   og   en   fra   Tangmoen   klarte   vi   å   gjennomføre   høst   serie   i   7’er.     

Sportslige   mål   ble   heller   ikke   nådd.   Vi   trente   hele   vinter   med   kun   ca   6   spillere.   Førte   �l   mindre   
utvikling   enn   med   flere   spillere.   De   få   som   var   igjen   hadde   ønske   om   å   satse   kun   fotball,   men   pr   i   dag   
har   de   ikke   innfridd   (de   trener   for   lite).   Trenere   er   skolerte   og   beny�er   årshjul   og   målse�nger   de   har   
lært   på   kurs.   Laget   hadde   stor   fremgang   med   tanke   på   begrenset   �lgang   på   talen�ulle   spillere   og   
veldig   lite   trening.     

Trener   teamet   var   meget   bra   og   hadde   fortjent   flere   og   mer   ivrige   spillere   på   laget.   Noe   som   har   ført   
�l   at   hovedtrener   slu�et   e�er   siste   kamp.     

  •    Spillere   på   representasjonslag   (kretslag,   kretssamlinger,   regionale   sammlinger,   
landslagssamlinger):    Ingen.   



•    Tabellplassering   med   total   antall   lag:    Høst   nr   5   av   9   lag,   slo   alle   lag   over   oss   bortse�   fra   laget   som   
toppet   tabellen.   Men   vi   tapte   mot   de   dårligste.     

•    Hilsen   fra   avgående   trener   hvis   det   er   aktuelt:    Runa   få�   kontrakt   med   RBK,   så   da   var   målet   �l   
lagleder   nådd.   Få�   en   inn   på   RBK   som   er   det   høyeste   nivå   i   damefotball.   

•    Evt:    Ny�   J17   lag   ble   dannet   på   siste   seriekamp   sammen   med   05   årgangen.   Trenere   og   lagledelse   er   
på   plass   og   vi   er   pr   i   dag   21   spillere.   Av   disse   er   kun   10   på   trening   nå   på   vinter.   Ønsker   oss   et   
samarbeide   med   J19/damelag.   

Neste   sesong   ønsker   jeg   at   våre   04   jenter,   sammen   med   spillere   fra   J19/damelaget   starter   opp   
damelag   på   Blink   sammen   med   resten   av   dalførets   damer   som   ønsker   å   spille   fotball.   Remyra   har   for   
få   spillere   som   kreves   for   å   trene   fotball   hele   året   slik   jenter   rundt   18   år   ønsker.   

Lagskassa   �l   04   er   tom,   men   05   har   bra   med   penger.     

Laget   er   påmeldt   Norway   Cup   2021,   OBOS   Cup   og   Seriespill   2021.     

  

Mvh   Håvard   Dahlen/Lagleder   

  

    



Årsrapport   Remyra   fotball   J15   for   2020   
  

Trenere   i   2020   var   S�g   Wirum   og   Svein   Arne   Husby.   Lagleder   Stein   Arve   Strand.     

Ved   oppstart   sesongen   hadde   vi   13   spillere.   Ei   trakk   seg   �l   sommeren   e�er   vårsesongen.   Dermed   
hadde   vi   en   stall   på   12   jenter   i   høstsesongen.   I   �llegg   fikk   vi   en   lang�dsskade   så   vi   var   i   praksis   11   
jenter.   Vi   var   dermed   avhengig   av   hjelp.     

Vi   gjennomførte   også   i   2020   2   treninger   i   �llegg   �l   kamper   sesongen   igjennom.   Da   covid   19   slo   inn   for   
fult   i   mars   ble   det   treningsforbud.   E�er   hvert   vi   fikk   starte   igjen   og   fulgte   de   retningslinjene   som   var   
gjeldende   �l   enhver   �d.   Vi   fikk   noen   kamper   i   OBOS-cupen   før   covid   19   slo   �l.   Seriestarten   ble   utsa�.   

I   kamper   har   vi   lånt   spillere   fra   2006   og   ikke   minst   2007   slik   at   vi   har   klart   å   gjennomføre   seriespill   og   
cupdeltagelse.   Vi   lyktes   ikke   helt   med   samarbeid   med   J2006   og   var   derfor   avhengig   av   spillere   fra   
2007   for   å   gjennomføre   alle   kampene.   Treningssamarbeid   med   J2004   fortsa�.   I   løpet   av   høsten   ble   
det   bestemt   at   J2005   slår   seg   sammen   med   J2004   og   s�ller   lag   i   J17   serien   i   2021.   Vi   hadde   bl.a   felles   
kick-off   e�er   siste   seriekamp   på   Grendahuset.   Jentene   laga   opplegg   selv   og   med   li�   hjelp   av   lagleder   
J2004   kom   daværende   trener   for   Stjørdals   –   Blink   Roar   Vikvang   og   hold   et   inspirerende   innlegg   for   
jentene   og   stø�eapparatet.     

Det   ble   ingen   Storsjø-cup   eller   annen   cup   i   2020   pga   covid   19.   Sesongen   ble   li�   amputert   mht   �l   
treninger   og,   men   vi   fikk   gjennomført   seriespilll.   Spillemessig   har   vi   ta�   steg   i   posi�v   retning,   men   
sliter   med   å   se�e   ballen   i   mål.     

Vi   hadde   tenkt   spillere   på   klubb   BDO   i   år   også,   men   det   ble   ikke   gjennomført   pga   covid   19.   Samarbeid   
innad   i   jentefotballen   i   Remyra   ble   videreført   også   i   2020   og   det   er   posi�vt   for   jentefotballen   i   
Remyra!   

Vi   har   ivareta�   den   økonomiske   handlefrihet   siden   det   heller   ikke   ble   cup   i   2020.   Dugnadsak�viteten   
og   mulighetene   for   kiosksalg   falt   bort   i   år   men   vi   hadde   i   overkant   av   50 000,-   på   konto   ved   årsski�e.   
Foreldregruppa   har   s�lt   opp   og   gjennomført   hjemmekampene   e�er   corona-retningslinjene   som   
klubben   har   vedta�.     

  

Stein   Arve   Strand   

Lagleder   Remyra   IL   J   2005     



Årsberetning   Remyra   J14   Fotball   for   2020   
  

Vi   startet   sesongen   2020   med   Korona,   spilte   ingen   kamper.   

Vi   var   da   12   spillere.    

Vi   gjennomførte   to-tre   treninger   i   uka   fra   februar   �l   og   med   november,   med   opphold   i   7   uker   i   
sommerferien.    

Startet   serien   i   august   med   spill   i   2.   divisjon,   plassering   nr   6.   

Vi   deltok   på   Stjørdals-Blink   sin   nye   cup   i   august.   

Vi   har   nesten   ikke   ha�   sosiale   sammenkomster,   kun   avslutning   �l   sommeren   med   boller   e�er   trening.     

Vi   har   gjennom   sesongen   økt   med   tre   spillere   som   har   meldt   overgang   fra   Lånke   og   Tangmoen.   

Laget   består   nå   av   15   spillere.   

    

Trenere   har   vært   Asgeir   Sørensen,   Eldar   Saur   og   Sveinung   Reitan   i   vår-   og   høstsesong.   

Lagledere   har   vært   Frida   Bakken   Stensen   og   Jorid   Ferner.   

  



Årsmelding   J13   for   2020   
  

Ledelse:   

Lagleder:   Marte   Walker   Klæth   

Trenere:   Roar   Husby,   Stein   Strand   ,   Håvard   Vollan,   Knut   Grongstad   og   Bjarne   Kristoffersen   

Kasserer:   Marte   Walker   Klæth   

Laget:  

Ak�ve   medlemmer   i   J2007   –   årgangen:   14   stk   

Ingen   nye   spillere   i   løpet   av   sesongen,   og   det   har   heller   ikke   vært   noen   spillere   som   har   slu�et.   

Økonomi:   

Laget   har   i   2020   ha�   2   dugnader.   Salg   av   spekemat   fra   Eidsmo   Dullum   på   våren   og   salg   av   laks   og   
sjømatprodukter   før   jul.    Lagskassen   pr   31.12.2020   er   kr   17.060,-.   

Sportslig:   

Laget   hadde   regelmessig   2   treninger   i   uken   når   det   var   åpning   for   de�e   mhp   Korona.    Vi   deltok   på   
Stjørdals   cupen   på   MUS   stadion   og   fikk   også   gjennomført   noen   få   seriekamper   høsten   2020.  

Laget   har   ha�   noe   deltakelse   på   treninger   i   regi   av   BDO.     

Annet   

For   øvrig   nevnes   at   lagleder   har   gjennomført   1:1   samtaler   med   samtlige   spillere   i   gruppen   og   at   
samhold   og   trivsel   blir   vurdert   som   godt.     

  

Stjørdal   19.02.2021   

Teamet   rundt   J-2007   

  

    



Årsrapport   Remyra   fotball   G13   for   2020   
  

Trenere:   Ulf   Kris�an   Aaring   (hovedansvar),   Runa   Asklund,   Bjørn   Morten   Mathisen     

Lagleder:   Andreas   Jensen   -   e�er   sesongen   overtok   Ole   Hyldmo   ansvaret   med   Trine   Mølnå   med   på   
laget   

Kasserer:   Joar   Winther   

Vi   startet   med   17   spillere   ved   ny�år.   I   løpet   av   vinteren   slu�et   en   spiller   og   i   overgang   vinter   �l   vår   
by�et   en   spiller   klubb   slik   at   vi   var   15   spillere   resten   av   sesongen.   E�er   sesongen   fikk   vi   en   ny   spiller   
slik   at   året   ble   avslu�et   med   16   spillere.   

Også   i   2020   s�lte   vi   med   2   lag   i   seriespill,   9er   i   2.divisjon   samt   7er.   Pga   korona   ble   det   bare   seriespill   
på   høsten   med   OBOS   cup   i   august   som   en   kick   start   på   høst-sesongen.   Der   det   i   2019   ble   flere   tap   
enn   seiere,   var   2020   bedre   og   i   mange   kamper   ble   det   vis   bra   spill.   Det   ble   enkelte   uker   li�   i   meste   
laget   med   kamper,   men   med   ivrige   gu�er   og   få   skader   gjennomførte   gu�ene   en   hek�sk   serieperiode   i   
august,   september   og   oktober   på   en   utmerket   måte.   

Det   ble   ingen   Storsjøcup   i   2020   pga   korona,   men   vi   fikk   delta�   på   Malvik   cup   og   cup   i   Langseth   Arena   
i   Selbu   før   det   ble   full   stopp   i   mars.   

Det   har   vært   �lbud   om   trening   2-4   ganger   i   uka   mesteparten   av   året   –   noe   lavere   ak�vitet   helt   på   
starten   og   slu�en   av   året   og   en   periode   med   full   stopp   fra   midten   av   mars   pga   korona.   Vinters�d   var   
en   av   treningene   på   Stokkan   U.   Det   var   også   treninger   hos   Stjørdal   cageball   vinters�d   i   �llegg   �l   på   
kunstgresset.   Før   koronaen   kom,   var   noen   av   treningene   felles   med   G2008.   E�er   korona   har   det   
retningslinjene   vært   faste   minder   grupper   slik   at   samtrening   med   andre   ikke   har   vært   mulig.   På   
vår/sommer   ble   det   også   supplert   med   løpetrening   i   området   Remyra-Remarka,   noe   vi   tror   vi   fikk   
igjen   for   på   høsten.     

De   første   ukene   av   2020   deltok   5   spillere   på   NFF   Trøndelag   si�   spillerutviklings�ltak   Klubb   BDO   med   1   
ukentlige   trening   fram   �l   korona   førte   �l   stopp.   På   høsten   hadde   vi   flere   spillere   med   på   
kartleggingstrening   og   fikk   med   2   spillere   videre   �l   klubb   BDO.   Pga   korona   ble   det   dessverre   ingen   
ordinære   treninger   for   de�e   �ltaket.   

Dugnadsgruppa   arrangerte   loddsalg   for   laget   i   januar.   De�e   kom   i   gang   e�er   at   innbetaling   for   
Storsjøcup   var   gjort   og   det   kom   derfor   ikke   denne   deltakelsen   �l   gode.   For   Storsjøcup   2020   ligger   det   
an   �l   en   lavere   egenandel.   

Sesongen   ble   avslu�et   med   en   liten   sosial   samling   med   pizza   på   grendehuset   på    høsten   mens   det   
ennå   var   mulig/�lla�.   

Stjørdal,   februar   2020,   Ulf   Kris�an   Aaring     



Årsmelding   J12   for   2020   
  

Ledelse:   
Lagleder:   Marte   Moen   
Trenere:   Terje   Hilanmo   og   Espen   Linaker   
Assisterende   trenere:   Marius   Bjerkaas   og   Svein   Helge   Tronseth   

  
Laget:   
Vi   har   pr.   dags   dato   femten   ak�ve   spillere.   To   spillere   slu�et,   og   èn   ny   jente   startet.    Vi   har   to   spillere   
som   er   ta�   ut   �l   Klubb   BDO.   

  
Økonomi:   
Grunnet   corona-situasjonen   denne   sesongen,   har   det   ikke   bli�   solgt   noe   kaker/kaffe   under   
hjemmekampene,   som   da   betyr   noe   mindre   inntekter.   

  
Sportslig:   
Jentene   har   spilt   9er-fotball   denne   sesongen,   og   vi   har   også   ha�   mange   nok   spillere   �l   å   ha   flere   
innby�ere.   Vi   har   ha�   treninger   to   ganger   i   uken,   foruten   kampene,   og   videre   redusert   �l   èn   trening   i   
uka   nå   i   vinter.   Noen   treninger   har   dessverre   bli�   avlyst   grunnet   corona-restriksjoner   og   kaldt   vær.   

  
Vi   deltok   også   på   Stjørdal   fotballcup   nede   på   Blinks   nye   stadion.   

  
Mål   fremover:   
Vi   ønsker   å   fortse�e   den   gode   ferdighetsutviklingen   fra   i   høst,   og   beholde   flest   mulig   spillere.   
Sam�dig   er   vi   oppta�   av   å   ha   det   gøy   både   på   trening   og   på   kamp.   Det   er   også   søkt   opptak   på   UEFA   
B,   samt.   NFF   Keepertrener   B-kurs,   som   kan   vise   seg   å   bli   aktuell   for   noen   av   trenerne.   

    



Årsmelding   Remyra   fotball   G12   for   2020   
Lagleder:   Marianne   Sjølstad   (jeg   tar   over   f.o.m.   2021).   

Trener:   Kim   Heggelund   (hovedtrener)   og   Thomas   Schiefloe.   Odd   Arne   Tollås   (Hjelpe   mann).   

Spillere:   15stk   (dessverre   mister   vi   2stk   av   dem   i   år   som   har   vært   �l   og   fra).   

Sportslig   

Året   startet   i   januar,   men   grunnleggende   kondistrening   samt   fotball.Vi   trente   med   2007   for   å   gi   våre   
gu�er   god   matching   i   forhold   �l   styrke   og   teknikk.   Mye   av   grunnen   for   en   god   sesong   i   2020   tror   nok   
vi   er   for   det   grunnlaget   vi   la   i   januar/februar.   Gu�ene   var   veldig   mo�verte   og   gjorde   en   kjempe   
innsats.   

De   fleste   av   gu�ene   var   med   på   trening,   utenom   et   par   stykker.   Dessverre   slu�et   Pe�er   og   Trym   for   
sesongen   2020,   men   vi   ønsket   de   lukke   �l   i   de   idre�er   de   ville   satse   på.   Vi   startet   med   Malvik   cup,   der   
vi   hadde   mange   gode   kamper,   vi   falt   li�   igjennom   i   siste   kamp,   grunnet   at   gu�ene   ble   slitne,   noe   vi   
fikk   re�et   opp   første   halvår   av   2020.   

Sesongen   ble   dessverre   preget   e�er   mars   da   Covid   19   meldte   si�   inntog   i   verden   med   en   pandemi.   
De�e   tror   jeg   gikk   en   del   inn   på   gu�ene   treningsmessig   men   gu�ene   gjorde   en   god   innsats   i   form   av   
egentrening.   De�e   har   nok   vært   utslagsgivende   for   at   noen   av   gu�ene   slu�et,   de�e   med   pandemien.   
Treningsmuligheter   er   veldig   begrenset   under   en   pandemi,   men   de�e   gjelder   for   hele   landet.   Gunnet   
dårlig   planlagt   brøy�ng   av   bane   og   treningsfasisliteter,   ble   2007   og   2008   tvunget   �l   å   gi   det   �lbud   �l   
gu�ene   med   cageball   på   stjørdal.   

Vi   startet   med   treningskamper   i   starten   av   mars,   der   vi   gjorde   2   gode   kamper   mot   Stjørdals   blink   og   
CSK.   Vi   s�lte   1   lag   /   siden   vi   var   16   stk   i   starten   av   2020.    Stjørdals   blink   og   CSK   s�lte   2   lag,   så   vi   gjorde   
gode   kamper   �l   tross   de�e.   De   øvningsmomenter   som   var   i   fokus   første   halvår,   var   posisjonering   og   
gode   pasninger.   De�e   fikk   vi   gode   svar   på   og   god   respons   fra   gu�ene.   Vi   deltok   i   en   cup   på   stjørdal   
som   he�e   stjørdalscup,   der   vi   gjorde   mange   gode   kamper   og   tapte   bare   1   gang.   De�e   mot   Stjørdals   
blink.   Til   høsten   fly�et   vi   fokuset   på   kommunikasjon,   forsvarsspill   og   gjennom   brudd   i   form   av   trening.   
De�e   startet   vi   med   før   sesongen   startet   Høsten   2020.     

Vi   startet   sesongen   2020   forrykende   med   mange   gode   kamper,   der   vi   lå   under   med   kom   �lbake   i   
kampen.   Mo�oet   ble   e�er   hvert   «ikke   gi   opp»   men   fokusere   på   det   vi   trenger   på.   Vi   avslu�et  
sesongen   med   følgende   slu�resultat   med   1   tap   4   uavgjort   og   resten   seire.   De�e   er   en   god   fremgang   
fra   året   før   og   ikke   minst   en   god   forbedring,   noe   gu�ene   merket   selv.   Samholdet   i   gruppen   gjorde   at   
de�e   ble   te�ere   bånd   mellom   gu�ene   og   at   de   ble   flinkere   �l   å   stø�e   værandre   bedre.     

  

Rakk   heldigvis   å   avholde   en   avslutning   for   gu�a   i   slu�en   av   oktober   som   var   posi�vt    😊.    Grunnet   
Korona   ble   det   gjennomført   1   foreldremøte   og   lagsmøter   ble   gjort   internt   mellom   trenere.   Deltakelse   
på   Bergstadcup   ble   det   ikke   noe   av   pga   korona.    

Ke�l   Veiseth   /   Kim   Heggelund     



Årsmelding   Remyra   fotball   J11   for   2020   
  

Ledelse   
Trenere:   
Hovedtrener:   Morten   Aassved   

Trenere:   Lars   Terje   Klæth,   Sveinung   Reitan   

Keepertrener:   Thomas   Eidem   

Lagledere:   
Gro   Synnøve   Johnsen,   Grethe   Staven   

Kasserer:   
Renate   Aassved   

Laget   
J11   startet   med   13   spillere   i   januar   og   avslu�et   sesongen   med   17   spillere   på   laget.   Laget   har   ei   fin   
spillergruppe,   og   mange   av   jentene   spiller   også   håndball   sammen.   De   nye   jentene   på   laget   har   bli�   
ta�   godt   imot.     

Økonomi   
Laget   har   en   saldo   på   57 000   e�er   endt   sesong.   De�e   er   midler   som   hovedsakelig   er   ervervet   
gjennom   hovedansvaret   for   dalførecuper   i   flere   sesonger.   Denne   sesongen   ble   det   ikke   gjennomført   
egne   dugnader   grunnet   koronasituasjonen.     

Sportslig   
Treninger:   
Grunnet   koronasituasjonen   kom   laget   først   i   gang   med   treninger   i   mai,   og   da   i   en   li�   redusert   form   
grunnet   smi�esituasjonen.   F.o.m.   juni   har   det   vært   �lla�   med   full   kontakt   på   treningene.   Laget   har   
trent   to   ganger   i   uka   resten   av   sesongen,   inkludert   sommerferien.   I   sommerferien   var   det   også   noe   
samtrening   med   J12.     

Det   har   vært   godt   oppmøte   på   treningene   gjennom   sesongen.   Trenerne   har   ha�   fokus   på   trivsel   i   
spillergruppa,   og   det   å   ha   det   ar�g,   sam�dig   som   det   er   jobbet   med   ferdighetsutvikling   på   den   
enkelte   spiller   og   som   lag.     

Cuper/serie:   
Laget   deltok   på   to   cuper,   Malvik-cup   og   Stjørdalscup   i   august.   Dessverre   ble   den   planlagte   
Bergstadcupen   avlyst   grunnet   koronasituasjonen,   det   samme   ble   RIL-cup   som   laget   var   påmeldt.     

Det   var   lagets   første   seriespill   i   2020,   7er   serie.   Jentene   fikk   en   god   sesong,   der   de   fikk   brynt   seg   mot   
ganske   jevnbyrdige   motstandere.     

Sosialt   
Grunnet   koronasituasjonen   har   det   dessverre   ikke   vært   mulig   å   arrangere   mye   sosial   ak�vitet   utenom   
treninger   og   kamper.   Foreldre   har   ta�   ini�a�v   �l   å   ta   med   jentene   på   bading   e�er   endt   trening   i   



sommer   som   et   sosialt   �ltak.   Heldigvis   fikk   jentene   avslu�et   sesongen   med   et   flo�   arrangement   i   regi   
trenerne   i   november,   med   quizer,   andre   konkurranser   og   fine   premier.    Vi   håper   at   vi   i   kommende   
sesong   kan   få   mer   anledning   �l   å   gjennomføre   flere   sosiale   ak�viteter,   og   håper   å   få   på   plass   en   liten   
komité   som   kan   jobbe   med   de�e.   De�e   som   et   ledd   i   å   bevare   flest   mulig   spillere,   lengst   mulig.     

Korona   
Sesongen   har   vært   preget   av   koronasituasjonen,   og   sesongen   kom   seint   i   gang   grunnet   de�e.   Men   
trenerne   har   fra   det   ble   �lla�,   gjennomført   treninger   hele   den   resterende   sesongen   -   og   ta�   hensyn   
�l   de   �l   enhver   �d   gjeldende   smi�evernregler.   Alt   i   alt   har   det   vært   en   god   sesong   for   laget,   og   det   
har   vært   ekstra   vik�g   i   år   å   oppre�holde   treningsak�viteten   for   jentene.   Vi   tror   de   fleste   jentene   har   
sa�   ekstra   pris   på   anledningen   �l   å   møtes   og   spille   fotball   i   år,   når   bl.a.   håndballtreningene   og   en   del  
andre   ak�viteter   bor�alte   i   en   lengre   periode.   En   mulig   årsak   �l   økningen   i   spillerstallen,   kan   nok   også   
skyldes   muligheten   �l   å   fortsa�   kunne   spille   fotball   utendørs   sammen,   når   mye   annet   ikke   har   vært   
gjennomførbart.       



Årsmelding   Remyra   fotball   J10   for   2020   
  

Lagledelsen :    

Trenere:   Berit   Løvmo,   Wenche   Tronseth,   Svein   Helge   Tronseth   og   Terje   Hilanmo,     

Lagleder   og   kassere:   Bre�   Walker     

Trenere   har   vært   stabil   gjennom   hele   året   og   tok   for   seg   lagledelse   rollen   i   vår.   Undertegnende   kom   
inn   som   lagleder   fra   høst.     

Laget :     

Ak�ve   medlemmer   jenter   2010:   13   stk.   Stabil   spillerstall   både   i   vår   og   høst.     

Økonomi :     

Kassen   ble   spli�et   mellom   jentene   og   gu�ene   mot   slu�en   av   2019   og   laget   startet   2020   med   lite   på   
konto.   Det   ble   innbetalt   egenandel   i   forbindelse   med   påmelding   �l   Stjørdalscupen.   Det   ble   
gjennomført   en   dugnad   i   høst   som   var   kjekssalg.   Denne   ble   ganske   innbringende   for   laget   og   alle   
bidro   sterk.     

Sportslig :     

Laget   trente   på   søndager   på   DPS   i   vinter   2020   og   en   gang   i   uken   utendørs.   Bra   oppmøte   på   treninger.   
På   grunn   av   Covid-19   ble   det   ikke   spilte   kamper   i   vårsesongen.   Laget   tok   en   pause   i   tre   uker   i   sommer   
og   begynte   med   treninger   mot   slu�en   av   juli.   Laget   deltok   i   Stjørdalscupen   i   august.   Det   ble   seriespill   
i   høst   med   godt   oppmøte   �l   kampene.     

Avslutning :     

E�er   sesongens   slu�   ble   det   en   kveld   med   pizza   og   bowling.   

  



Årsmelding   Remyra   G10   for   2020   
  

Spillere :     

Vi   er   per   nå   ca   22   spillere,   har   noen   som   er   li�   frem   og   �lbake   om   de   skal   være   med   kommende   
sesong.   De   er   uanse�   med   i   skrivende   stund.     

Trenere :   

Tor   Sverre   Helland   er   hovedtrener   med   seg   har   han   Tony   Mathisen,   Knut   Resve,   Ke�l   Veiseth   og   
Thomas   Thoresen.     

Lagleder   og   kasserer   er   Espen   Schjølberg   som   også   bidrar   på   kamp   og   trening   ved   behov.     

Resultat :     

Vi   fører   ikke   resultat   eller   tabell,   men   hadde   en   veldig   god   sesong   bak   oss.   Stor   utvikling   spillemessig   i   
gruppa   hvor   spillerne   begynner   å   forstå   hvordan   ballen   skal   gå   og   fotballforståelsen   blir   bedre   og   
bedre.     

Økonomi :     

Har   ha�   toale�papir   det   foregående   året.   Foruten   de�e   har   det   ikke   vært   andre   dugnader   grunnet   
Korona.   Har   god   økonomi   og   kommer   �l   å   ha   flere   dugnader   i   løpet   av   denne   sesongen.     

Treninger :     

Har   brukt   Remyra   når   den   kan   brukes.   Har   også   brukt   cageball   hall   og   Fosslia   skole   som   treningsarena   
under   vinteren.     

2021   sesongen :   

Avventer   mulig   cupdeltagelser   grunnet   korona.     

S�ller   med   to   lag   �l   kommende   sesong   i   seriespill.     

Ønsker   å   utvikle   oss   på   samme   måte   som   foregående   sesong.   Trivsel,   inkludering   og   utvikling   er   
vik�ge   pilarer   

  

  

Espen   S    

Lagleder   2010     



Årsmelding   Remyra   fotball   gu�er   2011   for   2020   
  

Ledelse   

Lagleder:   Maria   Løseth   (Første   halvdel)   og   Tor   Inge   Jensen   (Andre   halvdel)     

Trenere:   Dan   Hugo   Brekke   (Hovedtrener),   Tor   Inge   Jensen   (Hovedtrener),   Rune   Asklund   og   Kris�an   
Hogstad   Lund     

Kasserer:   Lars   Kris�an   Sundset     

Laget     

Laget   hadde   21   ak�ve   gu�er   ved   utgangen   av   2020.   10   stykker   har   slu�et   av   ulike   årsaker   siden   
2019-sesongen.     

Sportslig     

Annenhver   uke   i   Januar   og   Februar   trente   laget   i   Fosslia   gymsal.   S�lte   med   3   lag   på   Kvik   cup   i   mars.   
E�er   Kvik   Cup   ble   all   trening   avlyst   pga   Covid-19.   Laget   startet   opp   treningen   igjen   den   20.Mai,   med   
strenge   restriksjoner.   Dere�er   har   laget   trent   1   gang   i   uka   på   Remyra,   både   på   kunstgress-   og   
gressbanen.   Må�e   avlyse   et   par   treninger   i   November,   pga   nye   Covid-19   restriksjoner   på   Stjørdal.   
Laget   har   delta�   på   5   suksessfulle   dalførecuper.     

Økonomi     

Jentene   og   gu�ene   i   2011-årgangen   har   �l   sammen   kr.   57.000,-   på   konto.   De�e   vil   bli   delt   på   2,   når   vi   
har   en   ny   kasserer   på   plass.   2011-gjengen   fikk   kr   46.000,-   for   å   arrangere   Dalførecupene   i   2020     

Tor   Inge   Jensen     

Trener   Remyra   Fotball   G2011   

  

  

    



Årsmelding   fotball   jenter/gu�er   2012   for   2020   
  

Ledelse:     

Lagleder:   Øyvind   Drogset   Olsen   

Trenere:   Frode   Tangen,   Morten   Berg,   Øyvind   Drogset   Olsen,   Rune   Kirknes   og   Håvard   Eide.     

Kasserer:   Rolf   Lynum   Bjerkem   

Laget:     

Ca.   30   ak�ve   spillere   med   lik   fordeling   jenter/gu�er.     

Økonomi:   

Beholdning   pr.   31.12.20   var   kr.   8.380,55.   Vi   arrangerte   Dalførecup   i   september,   men   begrensinger   i   
kioskvarer   og   publikum   (Covid-19   begrensinger)   gjorde   �l   at   det   ble   et   mindre   overskudd   enn   
�dligere.     

Sportslig:     

Vi   har   ha�   treninger   så   lenge   det   har   vært   åpning   for   å   gjennomføre   de�e.   Gode   baneforhold   gjorde   
�l   at   vi   også   gjennomførte   treninger   mellom   høst-   og   juleferie.   Vi   har   trent   en   gang   i   uka.     

Vi   deltok   på   dalførecup   gjennom   høsten   da   det   ble   åpnet   opp   for   å   arrangere   fotballturneringer   e�er   
1.   august.   5   cuper   ble   arrangert   og   vi   arrangerte   den   siste.     

God   oppslutning   om   treningene   utover   høsten   med   en   sammensveiset   gjeng.   Godt   fornøyd   med   
stabile   og   ivrige   trenere.     

  

Øyvind   Drogset   Olsen   

Lagleder     

  


