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Årsberetning dommer og fair play.

Dommere:

2 dommere på regionalt og nasjonalt nivå: Pål Riiser Berg, Sondre Kielland

2 kretsdommere: Sebastian Bjønness Helgesen, Tom Helgesen

2 rekruttdommere: Tristan Lange, Kristine Floen

21 klubbdommere

 

Furnes var altså involvert på veldig mange nivåer, alt fra Posten Nord via Adidas cup til 
interne 3’er-kamper. Vi dømte ca 50 kamper i en 3’er/5’er turnering hos Storhamar, så alt i 
alt er det ikke for hardt tatt i å si at vi dømte 150 - 175 kamper.

Meget gledelig at vi fikk 2 rekruttdommere i 2021, både Kristine og Tristan har dømt alene 
og i trio på en meget overbevisende måte.

 

Fairplay:

Vi fikk NFF Indre Østlands Fairplaypris!

Furnes Fotball fikk etablert en fairplaygruppe, noe som gjør arbeidet rundt fairplay mer 
robust. Gruppen består av Melissa Johannesen, Bent Roger Hegg, Edgar Halvorsen, Jan 
Erik Pettersen og Tom Helgesen.

Arbeidet ble som mye annet preget av smittesituasjonen noe som medførte færre kamper 
og alternativ kampvertorganisering. Hele gruppa ble uniformert slik at fairplaypåminnelsen 
blir enda tydeligere.

Mot slutten av året gjennomførte vi Furnes Fotball Løkki Lørdag med økende oppmøte for 
hver gang. Med nedstenging pga smitte ble desember uten dette tiltaket, men startet opp 
igjen i februar 2022.
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Gålåsrunden:

Dessverre opplevde vi hærverk i løpet av sommeren. Nesten alle blå fliser inkludert 
oppheng ble ødelagt. Men de ble fikset på dugnad og har siden fått henge i fred. Det 
virker som om stien er mye brukt med masse fine tilbakemeldinger. Pga litt uklarheter 
rundt tomtegrenser måtte vi flytte en liten del av stien noen meter, utført av en liten 
dugnadsgjeng. Vi har fått plassert en benk på et passende sted slik at det nå er mulighet 
for en hvil ca halvveis. Å holde stien farbar er en ganske stor jobb. I løpet av et år blir det 
både behov for motorsag, grensaks og en del hender. Dette bør bli en klubboppgave fra 
og med 2022. En gruppe på noen få personer som får ansvaret for dette tiltaket hadde 
vært ønskelig.

Mvh 

Tom Helgesen


