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Fotballstyrets sammensetning:  
 
Leder:     Ronny Østmoen 
Nestleder:     Fredrik Tomter Heiberg 
Sekretær:     Lillian Nordberget 
Kasserer:     Turid Engebråten 
Sportslig leder:   Geir Mellemløkken      
Styremedlemmer:    Lene Gusterud 
     Tonje Holberg 
     Klaus Nystrøm 
 
 
Klaus Nystrøm, som hadde sitt hovedfokus på anlegg, trakk seg fra sitt verv i oktober. Han 
ble da erstattet med Glenn Eugen Johansen. Turid Engebråten fratrer som kasserer fra 1. 
januar 2018, og Torstein Thonander tar over hennes oppgaver som kasserer. Thorstein ble 
involvert i desember 2017. 
 
 
 

Sportslig aktivitet 2017: 
 
Trenere og lagledere gjør en kjempejobb år etter år!  Disse skal ha en stor takk for arbeidet 
de legger ned for å gi barn, ungdom og voksne et godt tilbud. Vi har også hatt en gruppe 
med 8 klubbdommere som har gjort en meget bra innsats denne sesongen. 
 
Vi har hatt 16 lag påmeldt i seriespill denne sesongen. De fleste lagene har også deltatt på 
cuper. 
Det er i tillegg etablert lag for gutter født i 2010, og for jenter og gutter født i 2011. Disse har 
ikke deltatt i seriespill. 
 
I år som i fjor hentet jenter 13/14 hjem trofeer og begge lag ble seriemestere, i tillegg til at 
J13 spilte KM-finale.  
Gutter 13 utmerket seg også i 2017 ved å komme seg til A-sluttspill i Norway Cup og med en 
3.plass i Gjelleråsen Cup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lagene og trenere/lagledere sesongen 2017: 
 
 
Lag:     Trener(e)/lagleder(e) 
 
Senior kvinner    Geir Mellemløkken 
     Odd Runar Nordli 
     Eva Sannerud 
     Olaug Dalen 
 
 
Gutter 16    Simen Sæther 
     Atle Hansen 
     Anne Marie Sjøen 
 
Jenter 13 og 14   Per Jonny Hansen 
     Thomas Vold 
     Elin Smith 
 
 
Gutter 14    Roger Rønningen 
     Ole Kristian Toterud 
     Glenn Eugen Johansen 
     Krister Kvisla-Johansen 
 
Gutter 13    Leif Arne Johansen 
     Merete Andreassen 
     Lise Selnes 
 
Jenter 12    Jan-Erling Grinden 
     Ann Helen Sandmo Borg 
 
Gutter 12    Arne Olaf Sween 
     Anton Hagaløkken 
     Lene Gusterud 
 
Gutter 11    Hans Magnar Hageberg 
     Stine Myrholen Sannerud 
 
Jenter 10    Jan Roger Myhre 
     Jon Terje Myhre 
 
Gutter 10    Tom Ole Løvås 
     Vegar Nyborg 
     Hege Berg 
 
Jenter 9    Kay Pettersen 
     Ole Østmobekken 
     Berit Bjørklund 
 
Gutter 9    Fredrik Tomter Heiberg 
     Ronny Østmoen 
     Stefan Myhrer 
 
Gutter 8    Geir Mellemløkken 
     Ingun Skogstad 
     Kim Jonny Karlsen 



 
 
Jenter 7 og 8    Tonje Holberg 
     Frank Haugen 
     Cathrine Bækken 
     Lene Renate Ullarøy 
 
Gutter 7    Bjørn Harald Bakkerud 
     Linda Bakkerud 
     Therese Trøftbråten 
 
Jenter 6    Roger Rønningen 
     Bjørn Olav Østli 
 
Gutter 6    Tor Karlsen 
     Eirik Vestgaard 
      
 
 
 

Fotballgruppas virksomhet og økonomi: 
 
I løpet av 2017 er det lagt ned mye jobb for å få oversikt over diverse faktorer - og rette på en 
noe ustabil økonomisk situasjon. Det er blitt ryddet godt opp, og fotballgruppa har nå midler 
til gode fra hovedlaget som sikrer en solid økonomi i 2018.  
Det må også rettes en stor takk til trenere og lagledere som i samråd på møtet i idrettshallen 
høsten 2017 – bestemte at det ikke skulle gis ut gavekort som takk for jobben i 2017.  
 
 Hvert lag har fått, eller hatt muligheten til å få, dekt inntil 2 cuper denne sesongen.  
 
Fotballstyret har hatt en jevn og fin arbeidsfordeling gjennom sesongen.  
Det er blitt avholdt 7 ordinære styremøter i fotballstyret, samt flere særmøter ved behov. 
Fotballstyret har også en egen facebookgruppe der saker arbeides med kontinuerlig mellom 
møtene. Dette har vist seg meget effektivt for oss, og spart oss for en del møtevirksomhet.  
 
Det er blitt avholdt 2 trener- og lagledermøter. Ett før sesongen, og ett etter. 
Vi har også hatt trenerforum som ble holdt av Per Jonny Hansen. Dette var et tiltak som ble 
tatt veldig godt imot, og er noe man skal og bør fortsette med. 
  
 
 
Anlegg:  
 
Fotballgruppa er meget godt fornøyd med det arbeidet som banemanskapene har gjort. De 
legger ned masse arbeid som er uvurderlig for idrettslaget.  
 
Vi har 3 anlegg som er i bruk; Myra, Prestberget/Dalen og Korsholen.  I alt omfatter dette 4 
gressbaner og 2 kunstgressbaner.  
Gressbanen på Prestberget ble denne sesongen benyttet i svært liten grad pga etableringen 
av rulleskøyteanlegget. 
 
Den nye kunstgressbana ble klar våren 2017. Dette har medført en god del mer arbeid for 
banemanskapene – noe de har løst på en veldig god måte. 
Vi venter fortsatt på at innfyllet i banen skal erstattes med noe nytt og bedre. Det er også 
lovd utbedringer av lysstyringssystemet. 
 
 



 

Arrangementer og dugnader: 
 
10. – 11. juni arrangerte vi Tine fotballskole. I år hadde vi ca 140 deltakere - en økning fra i 
fjor. Dette er et veldig fint arrangement som krever solid innsats fra frivillige. Fotballstyret vil 
rette en stor takk til de som stilte opp og hjelp til disse dagene. 
 
Det ble avholdt en åpningsseremoni av kunstgresset i forbindelse med avslutningen av Tine 
fotballskole. 
Her ble det holdt taler av sponsorer og det ble servert kaffe, saft og kaker.  
 
Fotballgruppa har hatt 2 kakedugnader som ga veldig gode resultater! 
Det har også vært maledugnad på det nye bygget i Dalen, i tillegg til den dugnad der det ble 
montert flettverksgjerde. Det gjenstår noe arbeider på dette gjerdet. 
 
 
 
 
Nord-Odal, 17.01.18 
Fotballstyret 


