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Årsmelding 2020 Setskog/Rømskog fotballgruppe 

Setskog/Rømskog fotballgruppe har fortsatt samarbeidet i 2020.  Ledere og spillere fra 
begge klubber er med i årsmeldingen, da med klubbtilhørighet etter navn.  

Setskog/Rømskog fotballgruppe 
Ansvarlig ledere: Henning Fagersand leder SIF fotballgruppe 
 Arne Sneen styremedlem/kasserer SIF fotballgruppe 
 Daniel Knutsson -  RIL fotballgruppe 
 Ståle Kind Vikestad -  RIL fotballgruppe 

 

Følgende lag har vi stilt med i sesongen 2020: 
G7 

Trenere/oppmenn Tommy Lunaas – trener- SIF 
Hans Vegard Olsen – trener - SIF 
Line Bjørknes Tørnby – trener/oppmann – SIF 

 spillere  6 jenter og 4 gutter – SIF 
 3 jenter og 2 futter – RIL 

 

G8 
Trenere/oppmenn Espen Killi– trener - SIF 

Morten Furuneset– trener – SIF 
Ståle Kind Vikestad– trener - RIL 

9 spillere 4 jenter og 1 gutt– SIF 
2 jenter og 2 gutter – RIL 

 

G9 
Trenere/oppmenn Terje Jørgensen  – trener – RIL 

Kjell Randen – trener SIF 
Anders Lysaker – oppmann - RIL 

10 spillere 3 gutter – SIF 
4 jenter og 3 gutter – RIL 

 
 

G11 
Trenere/oppmenn Jon Erik Buhaug  – trener – SIF 

David Høisveen – trener RIL 
Anders Lysaker – oppmann - RIL 

10 spillere 4 gutter – SIF 
6 gutter – RIL 
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Aktiviteter i 2020 
Det ble et annerledes år for våre aldersbestemte lag grunnet Covid-19, bl.a. ble cuper avlyst.  Men 
lagene har trent og spilt serie, selv om det ble noen færre kamper enn normalt.  Etter det vi har 
hørt var det ikke merkbart frafall, selv om aktiviteten var noe mindre enn normalt. 
Den planlagte fotballskolen ble også avlyst i år. 
For det ny oppstartede herrelaget, rakk vi å gjennomføre ei trening i mars før det ble stengt ned.  
Det positive var det var 15 mann på første (og eneste) trening, en fin blanding av yngre og eldre 
spillere.  Det har vært flere henvendelser gjennom 2020 om spillere som vil bidra og mange 
positive tilbakemeldinger. 

 
Investeringer i 2020 

Det har blitt kjøpt inn to draktsett, som var på høy tid, de gamle draktene var slitte og med feil 
reklame.  Vi er da i gang med å skifte draktfarge fra gul/blå til røde drakter, overtrekkene forblir 
blå.  Da skal begge klubbene være representert. 
Noen nye fotballer og vester er kjøpt inn. 

 
Planer for innkjøp/investeringer/aktiviteter i 2021 

- Vi vurdere å kjøpe inn et nytt draktsett i år. 
- Planen er å stille fire aldersbestemte lag i 2021.   
- Fotballskole skal vi prøve å få til i år. 
- For herrelaget er målet fortsatt å kunne stille lag, om det blir seriespill eller kun treninger, 

kommer an på når samfunnet åpner opp igjen. 
 

Setskog/Rømskog fotball vil fortsatt arbeide for å holde kostnader nede for barneidretten, derfor 
blir det heller ikke i 2021 treningsavgifter for disse.  Vi håper dette er med på å gi alle et tilbud om 
å delta på aktiviteten vår og at det inspirerer foreldre og sponsorer til å bidra. 
Fotballgruppa vil rette en stor takk til trenere, ledere, dommere og sponsorer, som har bidratt på 
en utmerket måte.   
En spesielt takk til banemannskapet som har gitt spillerne et glimrende underlag å spille fotball på. 

 
 
 
 
 
Setskog, februar 2021 
For Setskog/Rømskog fotballgruppe 
Henning Fagersand 


