
ÅRSMELDING 2016 NORD-ODAL IL, FOTBALL 
 
 
GRUPPAS SAMMENSETNING:  
Leder:     Ronald Andersen 
Sekretær:     Ingrid Føsker/Adisak Sween 
Kasserer:     Turid Engebråten 
Sportslig leder:   Rune Ekornhol      
Styremedlemmer:    Lara Silberhorn, Jan Bjerke 
 
Fra august gikk Ingrid Føsker og Lara Silberhorn ut av gruppa fordi de reiste ut av bygda for 
videre skolegang. 
Rune Ekornhol meldte sykdomsforfall for resten av perioden. 
Det ble forsøkt å supplere gruppa med nye medlemmer, men det var vanskelig å få ja.  Vi ble 
enige om at vi skulle fullføre perioden med det mannskapet vi hadde. 
Leder og sportslig leder i hovedlaget har deltatt på flere av møtene i gruppa. 
Rett over nyttår måtte også Ronald Andersen slutte grunnet helseproblemer. 
 
NYTT LAG/AKTIVE: 
Dette ble et spennende år som nytt sammenslått idrettslag.  Sesongen har gått meget greit.  
Grunnlaget var godt fordi fotballgruppene i de tidligere klubbene hadde gjort et meget bra 
arbeid som den nye gruppa kunne videreføre. 
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. 
I forbindelse med sammenslåingen av lagene ble det tydelig mer oppmerksomhet på 
aktivitetene som laget har.  Det kom til nye aktive i aldersbestemte klasser slik at vi måtte 
melde på flere lag til høstsesongen. 
Ved fotballavslutningen 03.12.16 var det registrert 280 aktive, 107 jenter og 173 gutter. 
KIL spilleren Fredrik Mani Pålerud, nylig cupfinalist, ble et inspirerende innslag for de yngre 
spillerne i klubben. 
 
Det ble på årsavslutningen utdelt følgende utmerkelser: 
Årets toppscorer på damelaget:  Nora Skyrud 
Årets toppscorer på herrelaget: Martin Granheim 
Årets spiller på damelaget:  Ida Lerdalen Enerhaugen 
Årets spiller på herrelaget:  Jonas Vestvold 
Årets lag:    J 13 
Årets trener:    Kay Pettersen J08 
 
 
MØTER/TILSTELNINGER/SAKER:  
Fotballgruppa har hatt 10 møter, 2 trener- og lagledermøter, en barnefotballkveld. 
Fotballgruppa inviterte til møte med Sander IL hvor vi drøftet samarbeid og ryddige forhold i 
forbindelse med overganger. Et meget positivt møte. 
Ronald Andersen deltok på FLK I kurs på Gjøvik 11. og 12.11.16. 
Lasse Weckhorst, Ronny Østmoen og Ronald Andersen deltok på sonemøte på Gjemselund 
15.11.16. 
Dessuten har leder deltatt på møter til damelaget og herrelaget. 
 
Det ble arrangert bussturer til semifinalen i cupen mellom Strømsgodset og KIL og til 
cupfinalen mellom KIL og Rosenborg. 
Til den første turen fikk vi sponsormidler fra Prosjektråd Innlandet A/S, Kongsvinger og 
restplassene ble solgt til Mapei AS.  Det ble et lite overskudd på disse turene.  
 



SPORTSLIG AKTIVITET:  
I tillegg til å ha deltatt i seriespill, har flere lag deltatt i forskjellige turneringer, Sandar Cup, 
Matrand Cup, Grueturneringa. 
 
Damelaget dro på treningstur, var flinke til å drive dugnad og skaffe midler til turen slik at de 
endte med en egenanndel  på 600 kr pr. spiller. Dette er noe de ønsker å gjenta. 
 
I Grueturneringa tok J13 hjem den første pokalen til det nye idrettslaget. 
Lag som ikke deltok på cuper fikk midler til å lage sosiale arrangement. 
Vi arrangerte fotballskole på Prestberget i mai måned med 120 deltakere. Det ble knapp tid 
til å organisere alle gruppene, men Rune Ekornhol gjorde en god jobb og fikk med unge 
spillere til å være med som instruktører. Liss Unni Norheim hadde en god hånd om det 
praktiske opplegget og har skrevet et resyme over hva vi må gjøre ved seinere arrangement.  
For øvrig takk til alle som stilte for å få dette til å bli et vellykket arrangement.  
To spillere fra KIL; Fredrik Mani Pålerud og Ørjan Røyrane ble et positivt innslag under 
opplegget.  
 
Trenere og lagledere som har gjort en hederlig jobb gjennom sesongen: 
 

ALAG-1(C) Jan Erling Grinden 

   

ALAG-1(C) Ola Nygård 

ALAG-1(C) Trond Sundby 

DAMER-1(C) Olaug Kristin Dalen 

DAMER-1(C) Tove Farsethås 

DAMER-1(C) Geir Mellemløkken 

G16-1(C),SG14-1(C) Geir Gulbrandsen 

G16-1(C),SG14-1(C) Anton Hagaløkken 

G16-1(C),SG14-1(C) Anne Marie Sjøen 

G16-1(C),SG14-1(C) Merete Ødegård 

J16-1(C) Henning Bothner 

J16-1(C) Rune Ekornhol 

J16-1(C) Håvard Fossen 

LG-11 Anita Trøbråten 

LG11-1(C) Lene Gusterud 

LG11-1(C) Arne Olaf Sween 

LG12-1(C) Merethe Foss Andreassen 

LG12-1(C) Atle Hansen 

LG12-1(C) Heidi Malerud 

LG12-1(C) Monica Otten 

LG12-1(C) Lise Selnes 

LG12-1(C) Leif Arne  Johansen 

LJ11-1(C) Thomas Bergseteren 

LJ11-1(C) Ann-Helen Borg 

LJ11-1(C) Nils Cato Fjeld 

LJ11-1(C) Ingar Stensby 

LJ11-1(C) Siw Trøbråten 

MG10-1(C) Hans Magnar Hageberg 

MG10-1(C) Stine Myrholen Sannerud 

MG7-1(C) Ole Kristian Sjøberg 

MG7-1(C) Lisbeth Nystrøm 

MG7-1(C) May Jorid Bakke Thonander 

MG8-1(C),MG9-1(C) 
Mabel Christin 
Støverud Hansen 

MG8-1(C),MG9-1(C) Torkjell Støverud Hansen 

MG8-1(C),MG9-1(C) Fredrik Tomter Heiberg 



MG8-1(C),MG9-1(C) Kenneth Sand 

MG8-1(C),MG9-1(C) Ronny Østmoen 

MJ6/7 Kenneth Nyborg 

MJ6-1(C) Lene Renate  Ullarøy  
MJ6-1(C) Cathrine Bækken 

MJ6-1(C) Tonje Holberg 

MJ8-1(C) Unn-Ragnhild Jonsrud 

MJ8-1(C) Berit Bjørklund 

MJ8-1(C) Kay Pettersen 

MJ9-1(C) Jan Roger Myhre 

MJ9-1(C) John Terje Myhre 

 
 
Nord-Odal IL har tre dommere i klubben; Harald Dagfinrud, Trond Nesset og Tor Sverre 
Risø. Det er arrangert 2 klubbdommerkurs med 5 og 3 deltagere.  Om vi har 8 - 10 
klubbdommere er dette et bra tall.  Da får de dømt mange kamper gjennom sesongen og får 
god erfaring.  Dette kan også motivere flere til å gå videre og bli kretsdommere. 
Kretsen har som mål å ha flest mulig klubbdommere. Blir det for mange blir det få kamper å 
dømme for hver enkelt og interessen vil dale igjen. 
 
Fotballgruppa har fulgt opp NFF’s retningslinjer i forhold til barnefotballen og har behandlet 
en sak som også er behandlet i hovedstyret. 
 
En uheldig episode under hjemmekampen til G16 mot Ridabu ble fulgt opp og avklart lagene 
imellom.  Det ble også sendt rapport til kretsen på dommeren i denne kampen. 
 
MOTTATTE MIDLER: 
 
Til Tine fotballskole:  

Firma Faktura.adr Beløp 

Kulør Skarnes AS Øgårdsveien 5. 2100 Skarnes  kr     2 500,00  

Malerglede Prosjekt AS Sanderlivn 16. 2116 Sander  kr     2 000,00  

Tremiljø Prosjekt AS Ulvenveien 92 A. 0581 Oslo  kr     5 000,00  

Modulvegger Oslo AS Pb 6296 Etterstad. 0603 Oslo  kr     5 000,00  

Ruud Trevare AS Nesvegen 32. 2080 Eidsvoll  kr     1 000,00  

Ø. M. Fjeld AS 
Postboks 1214. 2206 
Kongsvinger  kr     4 500,00  

Betotec AS Bregneveien. 2208 Kongsvinger  kr     4 000,00  

Åkrene Mek Verksted Tuenvn 81. 2000 Lillestrøm  kr     5 000,00  

Einar Sagstuen AS Postboks 62. 2801 Gjøvik  kr   10 000,00  

Akershus Utleie AS Engerveien 150. 2030 Nannestad  kr     5 000,00  
 
En stor takk til Anton Hagaløkken som har gjort en kjempejobb og skaffet alle disse avtalene! 
 
 
BRUK AV ØKONOMISKE MIDLER:  
 
 
REGNSKAP/RESULTAT: 
Dette ligger hos Merethe Andreassen, ettersom det tok veldig lang tid før kontoer og 
allt i Odalsparebank var oppe og gikk henviser vi til Merethe der. 
 



Det vi vet vi skal gjøre noe med er å få samsvar i trener lønningene har vært noen 
store forskjeller i år. 
 
Vært lag har fått dekket en cup, de som ikke har vært på cup har fått dekket 
tilsvarende i sosialt samvær. 
 
 
ANLEGG:  
 
 
Fotballgruppa har vært meget godt fornøyd med det arbeidet som banemesterne har gjort.  
Det var en periode hvor graset var litt langt på grasbana på Korsholen, men dette ble rettet 
opp. 
 
Den nye kunstgressbana var planlagt åpnet i oktober.  Dette ble forsinket og overleveringen 
skjedde 06.01.17. Da lå bana grønn og fin. Det ble innkalt til dugnad for å montere målene 
11.01.17 for å kunne starte opp bruken av bana. Imidlertid kom snøen denne dagen og bana 
har derfor ikke vært i bruk.  Det kan ikke måkes snø der fordi innfyllet av kuler ikke har 
sunket langt nok ned i matta.  Ved brøyting vil alle kulene følge med. 
Det var planlagt et åpningsarrangement hvor alle i aldersbestemte klasser skulle få tildelt 
fotballer som er gitt av Ø.M. Fjeld AS og Mapei AS. 
 
HVA VI HAR LYKKES MED I ÅRET SOM HAR GÅTT: 

- C-trenerkurs med ? deltagere. 
- Opplæring av tilstrekkelig mange klubbdommere 
- Tine fotballskole 
- Gode muligheter for lagene til å delta på cuper og ha sosiale arrangement 
- Bra innsats av gruppa på Sandsdagene. 
- Lagene er flinke til å bruke FB i formidling av aktiviteter 
-  

 
HVA VI KAN BLI BEDRE PÅ/OPPGAVER Å JOBBE VIDERE MED:  

- Bedre rutiner for levering av kioskoppgjør m/dommerskjemaer. Denne jobben er 
allerede påbegynt. 

- Godt vareutvalg i kioskene også på slutten av sesongen.  Få til ordning hvor 
skøytegruppe og skigruppe overtar varebeholdning vår og vi fra dem igjen til 
vårsesongen. 

- Vi kan bli flinkere til å bruke hjemmesida vår 
- Jobber fortsatt med å få laget en sportslig plan slik at det blir lettere for de som tar på 

seg trener oppgaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sagstua 11.02.17 
Ronald Andersen, 
Turid Engebråten 


