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Sportsutvalgets Årsberetning for sesongen 2020: 
 

Sportsutvalget for Yngres Avdeling har bestått av: 

 

Adm. Leder Ole Morten Bratberg 

Sportslig leder/ Trenerveileder Bjørn Brungot 

Nestleder/ Materialforvalter Vebjørn Hage 

Banefordeling Per Ivar Hansgård 

Dommer- og Fair Play ansvarlig Tom Helgesen 

 

Sportsutvalget er underlagt styret i Furnes Fotball. 

 

Sportsutvalgets viktigste oppgaver: 

• Lagspåmelding 

• Opplæring og oppsett av klubbdommere 

• Fordele baner til trening og kamp, også baner til vintertrening. 

• Bistå oppstart av nytt årskull 

• Arrangere Tine Fotballskole 

• Avholde Trener- og lagledermøter 

• Sørge for drakter og annet lagsutstyr til lagene, samt fellesutstyr i ballbua og i hallen. 

• Sørge informasjon ut til lagene 

• Oppmuntre til og formidle trenerutdanning 

• Bidra med drift av klubbweb 

• Bistå styret og klubb der nødvendig 

 

 

Kortversjon: 
• Et svært spesielt år pga Covid-19 pandemien 

• 19 Furnes-lag i serien 

• Ingen seniorfotball 

• Fikk ikke arrangert Akademi 

• Nesten ingen lag fikk vært på cuper/ turneringer 

• Ca 70 deltagere på Tine Fotballskole, måtte flyttes til høsten. 

• Gaalaashallen sto klar på høsten! 
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Den sportslige aktiviteten 

19 Furnes-lag deltok i seriespill. I tillegg var tre senior-lag påmeldt, men fikk aldri spilt pga 

pandemien (Ett 4. div, og ett 6. div for menn og ett 7’er lag for damer.) 

 

Lagene våre sesongen 2020: 

3-er fotball - Det er totalt 3 lag som har spilt 3’er fotball i serie. 

Årgang Mix 

2014 Mix 6 år – 1 lag 

2013 Mix 7 år – 2 lag 

 

5-er fotball - Det er totalt 4 lag som har spilt 5’er fotball i serie. 

 

Årgang Jente Gutt 

2012 Jenter 8 år – 1 lag Minigutt 8 år – 1 lag 

2011 (flyttet opp til J2010) Minigutt 9 år – 2 lag 

7-er fotball - Det er totalt 6 lag som har spilt 7’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2010 Jenter 10 år – 2 lag Gutter 10 år – 2 lag 

2009 Jenter 11 år – 1 lag Gutter 11 år – 1 lag 

9-er fotball - Det er totalt 4 lag som har spilt 9’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2008  Gutter 12 år – 1 lag 

2007 Jenter 13 år – 1 lag * Gutter 13 år – 1 lag 

2006 Jenter 14 år – 1 lag # Gutter 14 år – 1 lag 

* J13, spilte 7’er i 9’er serie 

# J14, samarbeidslag med Ridabu 

11-er fotball - Det er totalt 3 lag som har spilt 11’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2005   

2004   

2003/2002/2001 (Junior)  Gutter 19 år – 1 lag 
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En sesong preget av pandemien: 

2020 ble et merkelig fotballår. Januar og februar var normalt. Og klubben fikk en boost ved 

kretstinget hvor Furnes Fotball ble kåret til årets Kvalitetsklubb og årets Fair Play-klubb for 

2019. Det så lovende ut. De eldste lagene trente i Fart-Hallen og på Børstad, mens smålagene 

trente i gymsaler. 12. mars ble det full stopp, og det ble ingen vårsesong. Alle kamper ble 

avlyst. For senior ble det aldri noen sesong. A-laget herrer var kvalifisert for 1. 

kvalifikasjonsrunde til NM og vi ble snytt for et oppgjør mot Brumunddal. 

 

Vårsesongen fikk vi etter hvert lov til å trene, men med stadig skiftende smittevernsregler.  

 

I barne- og ungdomsfotballen ble det også en sesong hvor cuper og turneringer ble avlyst, så 

en svært viktig sosial bidragsyter ble borte for lagene (og foreldrene). 

Trener-/ Lagledermøter: 

Sportsutvalgets møter med trenerne og laglederne i Yngres Avdeling er meget sentrale i SUs 

virksomhet.  

 

Vi rakk ett fysisk møte med lagspåmelding i februar. Pga pandemien ble øvrige møter holdt 

elektronisk over Microsoft Teams. Det fungerte greit i forhold til å få informasjon ut til 

lagene, men vi mister den uformelle praten og erfaringsutvekslingene mellom årgangene som 

en har ved fysiske møter. 

Lekeparti: 

Også i år startet vi opp lekeparti for 5-åringer, men pandemien utsatte oppstarten til høsten 

og satte en demper for interessen, så her får vi en utfordring med å få bygget opp denne 

årgangen når ting normaliseres.  

Nytt årskull: 

2014-årgangen ble færre spillere enn normalt. Også her måtte vi vente til høsten med 

oppstart. Og vi lyktes ikke med å etablere både jente- og guttelag i årstrinnet. Pandemien får 

igjen noe av skylden, og vi har en utfordring med antallet i denne årgangen når ting 

normaliseres. 

Trenerkurs 

Det ble gjennomført færre trenerkurs i kretsen pga pandemien, men klubben hadde 

representant på alle fire delkurs av Grasrottrener. 

Anlegg og baner 

På høsten åpnet Gaalaashallen, og med den så har vi et fantastisk anlegg på Gaalaas. Litt 

færre lag gjorde presset på banene mindre enn tidligere år. 

 

Banefordeling 
En svært viktig jobb for å få det sportslige til å fungere er optimal bruk av banene. 

Baneoppsettet har i år igjen blitt satt opp av Per Ivar Hansgård på en utmerket måte. 

Dommere: 

Pål R. Berg, Sondre Kielland og Tom Helgesen har representert klubben som dommere denne 

sesongen. 
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Klubbdommere: 

Vi fikk 20 klubbdommere på kurs i starten av august. Vi valgte da å stenge for flere 

påmeldinger i og med at det ville bli færre kamper per dommer. En ok kjønnsfordeling med 7 

jenter og 13 gutter tok kurs og dømte på høstsesongen. God oppfølging fra Tom Helgesen. Med 

relativt mange dommere, men færre kamper så ble det ikke så mange oppdrag per dommer. 

50 kamper, dvs bare 2-3 kamper pr dommer. Vi krysser fingrene for at de fleste blir med også 

i 2021-sesongen og at det blir flere oppdrag på dem. 

 

Samarbeidet mellom temaene fairplay/ dommer/ kampvert måtte smittevernmessig 

organiseres noe annerledes på kampdagene, men uten noen negative hendelser og gode 

tilbakemeldinger fra motstanderklubbene er vi fornøyd med gjennomføringen. 

 

Tine Fotballskole 

Fotballskolen måtte utsettes til høstsesongen og ble arrangert på Gaalaas siste helgen i 

skoleferien 15.-16. august. Bjørn Brungot stod for det sportslige opplegget mens Ole Morten 

Bratberg tok seg av det administrative. 70 påmeldte i år. Det er langt færre enn tidligere år, 

men gledelig at det var nesten 50-50 fordeling jenter og gutter. 

 

Spillerne ble delt inn i grupper og skolen ble organisert med ulike stasjoner rundt om på 

banene våre, og spillere rullerte rundt slik at alle var en gang på hver stasjon. Instruktører på 

stasjonene var trenere fra klubben og spillere fra a-laget. Noen ekstra hensyn pgs smittevern, 

men stor voksentetthet gjorde fotballskolen til et lyspunkt i en spesiell sesong. 

 

Spillere fra Jr og de eldste gutte- og jentelagene stilte opp som gruppeansvarlige og fulgte 

gruppene rundt. De gjorde en kjempejobb, og var en sterk bidragsgiver til at skolen igjen ble 

så vellykket.  

 

En stor utfordring ved fotballskolen er bespisning. I år større enn noen gang pga smittevernet, 

men igjen løste Aktivitetsutvalget med god hjelp fra foreldre dette på en utmerket måte. 

 

Fotball-akademiet 

Det ble ikke noe akademi dette året pga pandemien. Det var ikke mulig å få engelskmennene 

til og fra Norge uten lange karantener og da ble det ikke mulig å gjennomføre. 

Fotballavslutning 

SU og styret samarbeidet om årets fotballavslutning. Her var det lek og moro og servering. 

Høydepunktet for spillerne var dog mottak av en liten påskjønnelse fra klubben for vel utført 

sesong foran alle andre medlemmer.  
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Oppsummering av sesongen 2020 per lag. 

-skrevet av lagene selv: 

 

G/J 5 år/ 2015 - Lekeparti: 
 

G/J 6 år/ 2014: 
 

G/J 7 år/ 2013: 
 
G/J 8 år/ 2012: 
 

G/J 9 år/ 2011: 
 

G/J 10 år/ 2010: 
 

G/J 11 år/ 2009: 
 

G/J 12 år/ 2008: 
 

G/J 13 år/ 2007: 
 

G/J 14 år/ 2006: 

 

G19 år/ junior/ 2001/ 2002/ 2003: 

Fotballåret 2020 ble et fullstendig uforutsigbart år. Mange start, stopp og endringer underveis gjør at 

kun en ting er sikkert: Dette blir et fotballår jeg kommer til å huske! For seniorfotballen på 

breddenivå ble året fullstendig utradert. Men som involvert i juniorfotball ble dette et fotball-

lår jeg kommer til å huske, og en del kommer jeg også til å huske med glede! Ikke nødvendig-

vis på grunn av det sportslige, men pga de fantastiske ungdommene. Hvor forskjellige de er, 

hvor ulikt de har reagert på det 2020 har bydd på og for gleden de har vist av å være sammen 

i et lag. Tingene jeg setter høyt med lagidrett som samhold, fellesskap, være én bit i en større 

enhet og vennskap på tvers ulikheter ble forsterket etter et slikt år. 

Sesongen 2020 begynte også fint. En fin juniorgruppe med et ok antall spillere og flotte tre-

ningsforhold innleid i den nye hallen på Fart. Eneste lille bekymring var den litt høye andelen 

siste års-juniorer og hvorvidt disse etter sommeren skulle flytte for skole og militæret. Det 

kunne gjøre det vanskeligere å stille lag til høsten. Men vi bestemte oss for å ta det som måtte 

komme. Lite anta vi da om viruset som var på vei! 

Januar og februar ble fine treningsmåneder, som sagt med fine forhold. Litt sene treningsti-

der, men takket være noen overårige så var det ok antall på øktene. Et par treningskamper 

fikk vi spilt og førsteårsjuniorene (2003) skled fint inn i gruppa. Det så bra ut. Så ble det brå-

stopp. Lockdown, hjemmeskole og forbud mot fellestreninger. Vi prøvde oss med noen oppford-

ringer om egentreninger, og en utfordring på beste egentreningsøkt dokumentert med video i 

Facebook-gruppa. Noen var kreative, andre tok seg en joggetur og en kombinerte styrketre-

ning med å hjelpe bestemor! 
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På vårparten fikk vi lov til å møtes. Men måtte trene i små grupper på maks 5 spillere og 

minst 2 meters avstand selv innad i gruppa på 5. Vi vasket fotballene og utstyret mellom hver 

økt, og kun én person fikk røre konusene mellom hver vask. I begynnelsen var gleden over en-

delig å se lagkameratene så stor at dette gikk helt fint. Klubb, krets og trenere la hodene i 

bløt og prøvde å finne på morsomme ting å gjøre. Øvelser ble delt mellom klubber og trenere, 

og det ble mye søk på YouTube. Selvfølgelig erstattet ikke dette ordentlig fotballøvelser og ble 

etterhvert litt rart. Den våryre gleden av å se lagkameratene igjen gikk over, og gradvis gikk 

treningsoppmøtet ned.  

Det ble ikke seriespill på våren. Ikke fikk vi spille treningskamper, og ikke en gang kamp på 

trening. Noen av spillerne var også klare på at dette ikke ga dem så mye glede, og de tok seg 

en pause. Helt på tampen av juni løsnet FHI på reglene og de under 20 år kunne trene med 

kontakt. Vi kastet oss rundt hentet inn det som kunne krype å gå av spillere. Noen hjemme 

på ferie og noen overårige så klarte vi å lage en internkamp med én innbytter på hvert lag! 

Tom stilte som dommer, vi brukte de hvite og de grønne draktene, lystavla, innmarsj, speaker 

og tilskuere! Det var helt magisk! Som vi hadde savnet dette! 

Optimismen var igjen tent, og vi så frem til høstsesongen. Men det vi hadde fryktet i vinter 

med litt færre spillere til høsten slo til. Ikke fordi så mange hadde flyttet pga militæret og 

skole, men like mye fordi de som ikke syntes fotball med to meters avstand var så gøy, nå 

hadde funnet seg andre aktiviteter som de trivdes med. Før første serierunde måtte vi ta den 

tunge telefonen til Kongsvinger. Si at vi ikke klarte å stille lag. Vi søkte etter spillere, søkte 

disp på et par overårige, snakket med krets og gjorde det vi kunne. Til kamp to klarte vi fylle 

dommerkortet med 18 navn! Det var noen undrende «hvem er du?» blikk i garderoben, så en 

liten navnerunde måtte til. Vi tapte kampen mot Stange, men fant gleden og trua. 

Med så fine gutter som vi hadde i Furnes, så var det ikke overraskende at kameratene som de 

klarte å hente meg seg også var fine ungdommer. Og da ble det en glede å kunne ringe Kongs-

vinger igjen, ogsi at «vi kjæm»! Med velsignelse fra direktøren og daglig leder så valgte vi å gå 

litt mot smittevernrådene. Vi ringte Roger`n og leide buss til Kongsvinger. For en tur det ble! 

Det vi tapte på smittevern vant vi tilbake på det sosiale. Og det var viktig, kanskje til og med 

helt avgjørende for resten av sesongen.  

På banen hadde vi en taktikk som tok hensyn til at mange hadde dårlig treningsgrunnlag. Vi 

ledet 1-0, hang i tauene, kriget og kjempet, byttet inn og ut og fikk betalt i form av ett poeng. 

Og det var da, etter å ha tilbrakt en time sammen i buss, en time i garderoben og et par timer 

med oppvarming og kamp, at ordene falt på vei tilbake i bussen: - Hva heter du egentlig? 

Da skjønte jeg at dette kom til å bli morsomt. Vi hadde fått en helt ny spillergruppe, mange 

nye lagkamerater, ny energi og en fornyet tro på at dette kunne gå. Men vi kjente hverandre 

litt dårlig! Så dårlig at vi i neste kamp skulle bytte inn en annen nykommer og ba han ta 

plass på høyre kant. Da kikket han på meg, og spurte: -Er det ikke bedre om jeg går på 

venstre i og med at jeg er venstrebent? -Hæ, er du? 
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Men nykommerne kunne spille fotball også. Flere av dem hadde egentlig sluttet med fotball. 

En hadde aldri spilt organisert fotball før! Men kunne traktere en ball med beina. Ved pause i 

første hjemmekamp, spurte han: -Vi må vel flytte flasker og utstyr over til den andre innbyt-

terbenken? Han var vant til det fra håndballen. 

Fremgangen på bana kom også fort. Treningsoppmøte var bra, og nå kunne vi navnene på alle 

lagkameratene våre! Vi skapte et samspill og hadde det morsomt. Etter 3-3 i første hjemme-

kamp, så vant vi resten hjemme. Og det nesten uten å slippe inn mål. Fin fotball spilte vi 

også, og det gledet Gaalaaspublikummet som etterhvert møtte i bra antall. De nye spillerne 

lærte seg seiersropet! Borteseierne uteble riktignok, men vi skrapte sammen nok poeng til en 

hederlig 5. plass av 12 lag. Ikke verst for et lag som var nære å trekke seg før første kamp pga 

for få spillere!  

Fotballkretsen gjorde mye bra for at det skulle bli kamper. I mangelen av seniorfotball fikk vi 

ekstra gode dommere. Kretsen tillot etteranmelding av lag, først fikk 2000-årgangen lov å 

spille junior frem til den dagen de fylte 20 år. I og med at det ikke ble noen seniorfotball var 

det også bra nivå på juniorserien. På tampen av sesongen åpnet det også for at 00-gutta 

kunne være med selv om de hadde fylt 20. Det betydde at Kim, som hadde vært med å trent 

med oss hele året fra Fart-hallen, til Corona-økter. Han hadde litt misunnelig sett på de fleste 

kampene våre. Nå kunne også han spille kamp! Han fikk med seg den siste kampen borte mot 

Eidskog. Coach Helmersen med klar beskjed før kamp: -Du starter, og du spiller hele kampen! 

Det har du jaggu fortjent etter alle de treningene du har hatt uten å få spilt kamp. I ren Spiel-

berg-regi, med kun ett par minutter igjen på klokka og på stillingen 3-2 til Eidskog var det 

selvfølgelig en utslitt Kim som utliknet. Det så kanskje litt dumt ut at et relativt betydnings-

løst 3-3 mål i siste kamp i 2. divisjon junior medførte jubelscener med banestorming og alle 

mann i ei mølje! Men det oppsummerte et rart år på en så fantastisk måte: Glede, samhold og 

kameratskap. 

Tampen av året ble igjen stusselig. Romjul og nyttårshelgen er av mine personlige favorittpe-

rioder. Da kommer ofte mange av de "gamle" spillerne hjem på besøk. Mange av de tar kon-

takt og dukker opp på trening også. I år var det nok ekstra mange som så frem til litt fotball-

spill i den nye hallen. Et par rakk ei trening også i år, men en ny nedstenging satte en stopper 

for treninger og gjensyn.  

2020 ble et langt år. Det ble denne oppsummeringen også, men takk for at du som leser holdt 

ut. Takk til spillerne, takk til støtteapparat og foreldre. Om sesongen ble lang og rar, så ble 

den minnerik! Og med slik ungdom så har jeg trua på at alt blir bra! Takk for det rare året, og 

godt nytt år! 

 

 

 
Senior II-lag: 
Vi var påmeldt med et senior II-lag, men laget fikk ikke spilt noen kamper da sesongen ble 
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avlyst for breddefotballen i seniorklassene. Noen få treninger ble avholdt, men interessen for 

Corona-treninger uten kontakt, med avstandskrav etc fenget ikke og oppmøte var ikke så 

stort. Laget hadde noen treninger med OK oppmøte i den nye håndballhallen på Stafsberg før 

nedstengingen. 

 

 

Damer, 7’er-lag: 
 

Senior A-lag: 
 


