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Sportsutvalgets Årsberetning for sesongen 2021: 
 

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: 
• Nok en spesiell sesong pga Covid-19 pandemien 

• 26 Furnes-lag i serien, kun yngres og kun innad i kommunen i vårsesongen, utvidede 

avstander på høsten. 

• Seniorfotball kun i høstsesongen 

• Fikk ikke arrangert Akademi 

• Nesten ingen lag fikk vært på cuper/ turneringer 

• Ca 75 deltagere på Tine Fotballskole, arrangert på «normalt tidspunkt»! 

• G14 9’er i KM-sluttspill, J14 g J15 vant seriene sine. J14 vant turnering på Raufoss. 6. 

Divisjonslaget vant serien og var i KM/ opprykkssluttspill. 

• Klubb-besøk fra HamKam 

• Bjørn Brungot årets Grarottrener i vår krets, topp 5 i Norge! 
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Den sportslige aktiviteten 

26 Furnes-lag deltok i seriespill. 23 i yngres avdeling og i tillegg tre senior-lag, ett 4. div, og 

ett 6. div for menn og ett 7’er lag for damer. 

 

Lagene våre sesongen 2021: 

3-er fotball - Det er totalt 7 lag som har spilt 3’er fotball i serie. 

Årgang Jente Gutt 

2015  Mix 6 år – 3 lag 

2014 Jenter 7 år – 1 lag Gutter 7 år – 3 lag 

 

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

 

Årgang Jente Gutt 

2013  Mix 8 år – 2 lag 

2012 Jenter 9 år – 1 lag Gutter 9 år – 1 lag 

7-er fotball - Det er totalt 4 lag som har spilt 7’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2011 Jenter 10 år – 1 lag Gutter 10 år – 1 lag 

2010 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 

2009 Jenter 12 år – 1 lag Gutter 12 år – 1 lag # 

2007/08 Jenter 14 år – 1 lag # Gutter 14 år – 1 lag 

# G12, spilte 7’er i 9’er serie, J14 spilte 7’er i 9’er serie 

11-er fotball - Det er totalt 4 yngreslag som har spilt 11’er fotball. 

 

Årgang Jente Gutt 

2007/08  Gutter 14 år – 1 lag 

2006 Jenter 15 år – 1 lag * Var påmeldt med 1 lag, men vi måtte trekke 

det i vårsesongen pga få spillere 

2005  Gutter 16 år – 1 lag 

2004/2003/2002 (Junior)  Gutter 19 år – 1 lag 

* J15, samarbeidslag med Ridabu 

Seniorfotball - Det er totalt 3 lag som har spilt seniorfotball: 

 

 Kvinner Menn 

Senior A-lag  4. divisjon 

Senior B-lag  6. divisjon 

Damer (piker 40) 7’er fotball, kvinner  



Furnes Fotball, Sportsutvalget   
Årsrapport for sesongen 2021    

2021 SU årsberetning  Side 3 av 6 

 

En sesong preget av pandemien: 

2021 ble nok et merkelig fotballår, med mye start og stopp, åpning og nedstenging. Ikke lett å 

få noen flyt i trening- og kampsesongen. I periodene på vinteren hvor vi fikk lov å trene så var 

dette under fantastiske forhold i den nye hallen! Hallen ble benyttet av egne lag, men også 

utleid til naboklubber. HamKam sitt A-lag benyttet hallen mye, og med dem kom det også 

innslag fra hallen i både lokal og rikspresse samt VGTV!  

 

I vårsesongen fikk barne- og ungdomsfotballen lov å spille kamper, men kun mot lag innad i 

kommunen. Cuper og turneringen lot seg vanskelig gjennomføre pga stadig skiftende 

smittevernsregler. Men Tine Fotballskole fikk vi arrangert på tampen av vårsesongen da det 

meste åpnet opp og ting så lyst ut.  

 

Fra midt på sommeren fikk også seniorspillere (20 år og eldre) også lov å trene, og i 

høstsesongen fikk de også lov å spille kamper. For vårt 4. divisjonslag ble serien delt i to, og 

det ble seriespill i en ren Hedmark-avdeling. For 6. divisjonslaget ble det en kommunal-liga + 

Ottestad 2. Også vårt damelag fikk spilt 4 runder med kamper på høsten. 

Trener-/ Lagledermøter: 

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

virksomhet.  

 

Pga pandemien ble en del 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. Ca 25 spillere var innom. 8-9 av disse jenter, så 

vi må jobbe litt for å få opp jenteandelen. 

Nytt årskull: 

2015-årgangen ble færre spillere enn normalt. Hadde tre mix-lag på vårsesongen. 3 gutte og 

ett jentelag i høstseongen. 

Trenerkurs 

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

representant på delkurs 2, 3 og 4 av Grasrottrener. 

Anlegg og baner 

Første vintersesong med Gaalaashallen, fantastisk!  

 

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. Ole 

Morten betjente utleie av hallen 

Dommere: 

Pål R. Berg, Sondre Kielland, Sebastian Bjønness Helgesen og Tom Helgesen har representert 

klubben som kretsdommere denne sesongen. For første gang på noen sesonger fikk vi også 2 
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rekruttdommere i Tristan Lange og Kristine Floen som tok kurs slik at de også kunne dømme 

utenfor egen klubb. 

Klubbdommere: 

Vi fikk 21 klubbdommere på kurs. God oppfølging fra Tom Helgesen. Med relativt mange 

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

 

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 ble arrangert på Gaalaas siste helgen i før skoleferien. Bjørn Brungot stod for 

det sportslige opplegget mens Ole Morten Bratberg tok seg av det administrative. 75 påmeldte 

i år. Omtrent som i 2020, men 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. Stor voksentetthet gjorde 

fotballskolen til et lyspunkt i en spesiell sesong. 

 

Spillere fra de eldste gutte- og jentelagene (Gutter 14 og Jenter 15 år) stilte opp som 

gruppeansvarlige og fulgte gruppene rundt. De gjorde en kjempejobb, og var en sterk 

bidragsgiver til at skolen igjen ble så vellykket.  

 

Aktivitetsutvalget med god hjelp fra foreldre på dugnad ordnet bespisningen 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. 

Klubbesøk fra HamKam 

Furnes Fotball har en samarbeidsavtale med HamKam. Som del av denne avtalen ble vi 

invitert til hjemmekampen deres mot Aalesund. På høsten kom HamKam på klubbesøk til 

Gaalaas og holdt trenerforum hvor vi fikk innblikk deres arbeid. Etter trenerforumet var det 

en demo-økt med våre 13-14 åringer, samt egen keeperøkt. Kjetil Rekdal, Geir Frigård, Rolf 

Høgmo, Håkon Kristiansen kom fra HamKam og gjorde dette til en inspirerende kveld for 

både våre trenere og spillere. 

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.  

Bjørn Brungot årets Grarottrener i kretsen og topp 5 i Norge! 

På tampen av sesongen avholdt kretsen en kåring av årets Grasrottrener. Blant mange og 

gode nominerte kandidater gikk vår egen Bjørn Brungot helt til topps, og ved G14 sin siste 

hjemmekamp mottok Bjørn og klubben prisen. Som vinner i kretsen gikk også Bjørn videre til 
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landskåring hvor han var i finaleheatet med fire andre kandidater! Velfortjent heder til Bjørn 

og stolt klubb ble satt på kartet. 

 

Oppsummering av sesongen 2021 per lag. 

 

G/J 5 år/ 2016 - Lekeparti: Ca 25 spillere, en tredjedel jenter. 5 voksne med som trenere/ 

lagledere. 

 

G/J 6 år/ 2015: Ca 25 spillere, tre mikslag på våren, 3 gutte- og 1 jentelag på høsten. 

Antal spelare på träning jämt över ca 20 på tisdagsträningar. Frivillig träning på torsdagar ca 

10 spelare. Efter sommar delade vi upp i jente/guttelag. Ca 8 jenter. 2 turneringar (i Stange 

och Storhamar). 2 eller 3 tränare på de flesta träningar och föräldrar har ställt upp vid behov. 

Har fått positiva tilbakemeldinger från barn och föräldrar så verkar som barnen tycker det är 

kul. Blir ännu bättre nästa år med fler matcher. 

 

G/J 7 år/ 2014: Ca 30 spillere, 3 gutte- og 1 jentelag 

 
G/J 8 år/ 2013: Ca 20 spillere, stilt 2 mikslag 

 

G/J 9 år/ 2012: J9 ca 15 spillere, bra økning i løpet av sesongen. G9: Ca 10 spillere  
 

G/J 10 år/ 2011: J10: 14 spillere, fikk vært med på turnering! G10: 15 spillere, fikk også til en 

turnering! 

 

G/J 11 år/ 2010: J11: 11 spillere, godt treningsoppmøte. 
G11: Da vi hadde første trening stod vi med 11 spillere på blokka, etter noen uker fikk vi inn 3 

som har vært med før og en helt ny. Vi trente på samme tid som 2009 gutta i starten og kjørte 

noen treningskamper mot dem. Så fort at da vi hadde noen forfall og 2009 hadde en del forfall 

var det ikke noen vits å trene hver for seg lengre. Tok en kort prat med Liv Renate om vi 

skulle slå oss sammen. Passet bra for dem da de slet litt på trener siden også. 

Totalt for 2009 og 2010 er det per i dag 23 spillere. Tror vi har ligget på ca 15 spillere i snitt 

på trening. 

Vi har også sendt 2-4 spillere opp til 2009 hver kamp. Hatt rullering på dette og alle har fått 

muligheten om de vil. Har etter hvert bare vært de samme som vil. Har også fått en av gutta 

som absolutt ikke ville være med sist sesong på oppfylt til å være den ivrigste i år. 

Resultatmessig tror jeg det har blitt 50/50 vinn/tap.  gutta er skuffet der og da, men like ivrig 

dagen etterpå. 

Har meldt oss på et par turneringer i år, men alle har dessverre blitt avlyst. 

 

G/J 12 år/ 2009: J12, startet med 8 spillere og skulle spille 9’er! Trente sammen med andre årganger og fikk 
en fin sesong. Arrangerte turnering i hallen! 
G12: Litt få spillere, men spilte takket være god hjelp fra G11, se oppsummeringen over. 
 

G/J 14 år/ 2007: J14 (2007 og 2008 årgangen sammen) – 10 motiverte spillere, forsøkte seg med 
morgentreninger kl 0600 før skolen! Måtte spille 7’er i 9’er serien. Men vant serien og vant også en 9’er 
turnering på Raufoss. 
G14 (2007 og 2008 årgangen sammen) – stor gruppe med 33 spillere. Slitt med en del skader gjennom 
sesongen, men stilte ett 11’er lag og ett 9’er lag. 9’er laget kom helt til KM sluttspill. 
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G/J 15 år/ 2006: J15 stilte lag sammen med Ridabu. Samarbeidet fungerer veldig fint, og jentene vant serien 
sin. 14 spillere, 6 fra Furnes, 8 fra Ridabu. Trenere fra begge klubber. Treningsvillige. Var påmeldt på flere 
cuper som ble avlyst.  
G15, vi var påmeldt med lag, men måtte trekke laget i vårsesongen pga få spillere. 
 

G/J 16 år/ 2005: G16, flere 2005 vendte tilbake til Gaalaas og stilte eget lag. Gutta hadde det veldig morsomt. 
 

G19 år/ junior/ 2001/ 2002/ 2003: 
11 kamper i vårsesongen. Ble litt lei av å spille mot Moelven selv om det var jevne, fine og 

fairspilte kamper. Men det blir rart med 4 kamper mot samme lag i løpet av et par måneder! 

Til høstsesongen mistet vi litt spillere som flyttet pga skole eller militæret. Pluss større reise-

avstander gjorde at vi meldte oss ned til 9’er lag. Totalt 21 spillere spilte kamp. Mistet trener 

Jonatan som flyttet til Oslo før høstsesongen. Mange spillere deltok også på SrII-laget.  

 

Senior II-lag: 
B-laget startet opp med treninger i juli. Masse strekk og muskelskader i begynnelsen etter 

halvannet år uten ordentlige fotballtreninger. 

 

Furnes 2 gikk til topps i sin 6. divisjonsavdeling i 2021. Et spesielt fotball-år for seniorlag med 

seriestart i august. Men samtidig en sesong som varte uvanlig lenge utover høsten for 6. divi-

sjon å være med siste kamp 14. november. 

Våre gutter i 6. divisjon rullet opp 8 seiere, 1 uavgjort og kun ett tap i seriespillet. Og en mål-

forskjell på 55-19! Det ga tabelltopp og pokal, men også spill om opprykk og kretsmesterska-

pet. Der gikk det ikke like bra med en sier og to tap. Men likefullt en sesong vi er svært for-

nøyd med. – Det handler om å ha det artig, og det har vi hatt, sier trener Geir Eriksen. -De 

andre lagene måtte nok spille seg i form, mens vi var i brukbar form fra start takket være 

mange unggutter som hadde hatt lov til å trene. Det ga oss en god start som vi fløt videre på. 

I Furnes 2 er og skal det sosiale være like viktig som det sportslige. Det skal være et lag hvor 

vi introduserer unge spillere til seniorfotball. Laget skal også være der for Furnes-gutter som 

kommer hjemom fra studier eller militæret. Det har vi fått til. At vi på 13 kamper har benyt-

tet 41 forskjellige spillere vitner om det. Tett på 60 spillere har vært på en av våre treninger! 

Flere av årets A-lagspillere har vært med og bidratt flott på andrelaget. Også artig å se at like 

mange spillere gjennom godt spill Furnes2 og juniorlaget har spilt seg opp i troppen til a-laget 

i løpet av denne spesielle sesongen! 

Damer, 7’er-lag: 
Damelaget startet opp med treninger igjen etter pandemien i august 2021. Ca 8-9 faste spil-

lere, men måtte hente inn noe hjelp fra yngre (døtre osv) for å få gjennomført de 4 høstrun-

dene. Spiller 7'er 2x 20 min. Det gikk ganske bra. Endte på 2 plass, av 7 lag, 10 kamper. Fort-

setter med 1 trening i uken, ut dette året. Satser på sesongen 22/23. 

 

Senior A-lag: 
4 divisjon ble splittet i en Hedmark- og en Opplandsavdeling og dobbeltserie med 7 lag i hver 

avdeling i stedet for en samlet avdeling med 14 lag. Våre gutter hadde mye marginer i mot i 

første halvdel, men bedre poengmessig uttelling i andre halvdel ga 14 poeng og en 5. plass. 

Morten Olsen Holter, Amund Berge og Roar Brenden trente laget og med Vebjørn Hage som 

lagleder. 


