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1 Styrets beretning 

 
2.1. Styre, administrasjon, og øvrig organisasjon 

Styre 
 

● Styreleder:  Ørjan Engen 
● Nestleder:  Kristine Haugen 
● Styremedlem:  Ingrid Romslo Meyer 
● Styremedlem:  Nils Skutle 
● Styremedlem:  Morten Rolseth 
● Styremedlem:  Gro Eide 
● Varamedlem:  Per Joar Jensen 
● Varamedlem:  Ina Vårhus 

 
 
Administrasjon 

 
● Ragnar Slettestøl Daglig leder (tom 28. januar 2021) 
● Malin Engen  Adm.- og arrangementsansvarlig 
● Torgrim Olsen  Markeds- og medieansvarlig 
● Tarjei Smågesjø Sportslig Leder 
 
Økonomi- og Regnskapspartner AS – regnskap fra 01.07.19 

 
 
Kontrollkomite 
 

● Leder:   Andreas Dall Frøseth 
● Medlem:  Berit Waage 
● Vara:    Hilde Horntvedt 
● Vara:   Gry Hege Lervik 

 
 

Arrangement 
 

● Leder:   Malin Engen     
 

Se egen beretning 
 
 

Sport 
 
Se egne beretninger 
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2.2. Styremøter 

Styret har jobbet aktivt gjennom 2020. Det har vært gjennomført 13 styremøter i 
perioden mai 2020 - mars 2021. Styret har samarbeidet godt, og hatt mange 
konstruktive diskusjoner med fokus på den vekstfasen klubben er i.  Daglig leder Ragnar 
Slettestøl avsluttet sitt arbeidsforhold i klubben 28.01.2021 ved enighet om sluttavtale, 
på bakgrunn av manglende omforent syn på veien videre mellom daglig leder og styret.  
Klubben har fra 29.01.2021 vært under styrets administrasjon. Markeds- og 
medieansvarlig Torgrim Olsen og arrangementsansvarlig Malin Engen, som under 
styrets administrasjon også fungerer som administrativt ansvarlige, har fra 29.01.2021 
rapportert direkte til styret, og vil fortsette å rapportere til direkte til styret inntil ny 
daglig leder er på plass. Stilling som daglig leder er utlyst, og tilsetting vil skje så raskt 
som mulig, senest i løpet av Q3.   

 
Styret, dets enkeltmedlemmer, og administrasjon har deltatt på en rekke møter, 

både lokalt og hos NFF/TFK/TFUK. I tillegg har det vært gjennomført flere møter med 
Rosenborg Ballklub, men også med andre samarbeidspartnere, og eksterne aktører i 
forbindelse med videreutvikling av klubben og Koteng Arena.  
 

 
2.3. Økonomi   

Regnskapet for 2020 ble ført av Økonomi og Regnskapspartner AS i hele 2020, dette 
blir flyttet over til RBK fra 01.01.2021. Regnskapet er preget av at vi har vært gjennom et 
år med nedstengninger og utsettelse av seriestart. Klubben var midt i forhandlingene av 
nye sponsorkontrakter da landet stengte ned 12. mars. Dette medførte at vi mistet 
betydelige sponsorinntekter, da disse ble lagt på is på grunn av usikkerhet rundt 
fremtiden. RBKK ansatte også daglig leder i januar 2020, noe som medførte en betydelig 
økning i lønnskostnader. I forbindelse med økt satsing på sport fikk vi for første gang to 
heltidsansatte spillere. Ellers så har de generelle kostnadene økt på sport både når det 
gjelder spillerlønninger og en økning på medisinsk personell. Vi tapte også betydelige 
summer på utleie av bane og lokaler. Noe av dette har blitt kompensert med koronastøtte 
fra staten. I 2019 hadde vi avskrivninger på baner og anlegg i ca et halvt år. 
Avskrivningene har derfor økt fra ca 1,1 til 2 mill kr.  Resultatet ble -3,4 mill kr mot 
budsjettert -0,6 mill kr.  

 Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Sykefraværet i 2020 har vært lavt. 
Klubben har kjønnsbalanse i styre, komiteer og administrasjon, mens det i 
støtteapparatet er ønskelig med flere kvinner. Det vil derfor være fortsatt fokus på å 
bedre kjønnsbalansen i klubbens personalressurser.  
 

 
2.4. Marked 

Våre samarbeidspartnere i 2020 har vært inndelt på tre ulike nivåer; hovedsponsor, 
samarbeidspartner og sponsor/partner. HENT var hovedsponsor på fjerde året – en 
kontrakt som gikk ut 31.12.2020. De største samarbeidspartnerne for øvrig var Koteng, 
Coop/Obs, Lerøy, Adressa, TrønderEnergi, Sparebank1, Ramirent og Rosenborg Ballklub.  

 
Nye samarbeidspartnere i 2020 var TrønderEnergi, Sparebank1 og Ramirent. 

TrønderEnergi og Ramirent kom på drakt fra 2020. I tillegg økte Adressa sitt engasjement 
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fra å være en ren barter-leverandør, til også å komme på drakt. Det gjorde at shorts og 
strømper så lik ut på herre- og kvinnelaget til RBK fra 2020. Klubben fikk i tillegg inn 
partnere som Nor-Contact med en rabattavtale på sko/Adidas-utstyr, samt NorFresh som 
leverandør av frukt og grønt til A-laget. Vi forlenget også samarbeidet med MOT sammen 
med herrelaget, med tre nye år.  

 
Adidas kom inn som utstyrsleverandør i 2020, som en følge av navneendringen – 

med en vesentlig større avtale enn klubben hadde med Umbro. Kontrakten med Umbro 
ble terminert et år før denne gikk ut, dette fordi Umbro ikke ønsket å stå i veien for Adidas 
og en større avtale til oss.  

 
I løpet av 2020 har salg/marked på herre- og kvinnelaget jobbet tettere sammen, og 

har lykkes med å få frem gjensidig og felles gode avtaler i det første året av 
navneendringen, og lagt et grunnlag for enda tettere samarbeid i 2021.  

 
På ligasponsorsiden var OBOS generalsponsor, mens Norsk Tipping, Coop Prix og 

Thon Hotels var hovedpartnere i 2020. For øvrig er Fagforbundet, Thommessen 
(advokatkontor) og ManpowerGroup inne som liga- og samarbeidspartnere. Amedia og 
NRK har rettighetene til å sende kamper fra Toppserien ut 2022-sesongen. Amedia 
streamer alle kampene, NRK sender 1 kamp per runde + NM fra kvartfinaler til finale. 

 
Torgrim Olsen 
Markeds- og medieansvarlig  
 

 
2.5. Koteng Arena 

 
Driften av Koteng Arena har i 2020 gitt reduserte inntekter på grunn av Covid-19. 

Leieinntekter fra Trondheim Kommune har vært stabile, mens baneleie, treningssenter 
og utleie av selskapslokalet har vært mindre enn forventet og budsjettert. Vi har 
benyttet oss av kompensasjonsordningene fra myndighetene og fått maksimalt av det vi 
kunne få av dette. Vi har ikke mottatt kompensasjon for siste kvartal 2020 per tid.  

 
Koteng Arena har helt siden åpningen i 2018 vært et løft for hele klubben. Spesielt 

A-laget ser vi nå benytter fasilitetene nærmest fullt ut, og det bidrar til 
profesjonaliseringen av klubben. Det kan nevnes at vi internt i administrasjonen merker 
begrensningen i antall rom for både drift- og møtevirksomhet. Det er en utfordring når 
vi er i en vekstfase å få plass til flere ansatte enn det er i dag. 

 
Underlaget (banen) på Koteng Arena ble dårligst ranket av spillerne i Toppserien 

2020. I tillegg har vi ved hver hjemmekamp fått kritikk fra delegat på at cornerflaggene 
er skjeve og ikke bra nok festet. Dette på grunn av at hullet til flaggene er for stort og 
festene ikke sitter. Banevanningsanlegget er ferdig påkoblet, men det har ikke blitt testet 
ennå på grunn av kulde. TV-/kommentator-tårn på nordsiden er igangsatt og er nesten 
ferdig utvendig per tid. Vi håper på å gjøre ferdig dette innvendig innen seriestart 2021.  
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2.6. Sportslig    
 

2.1.1 Sesongen 2020 

TOPPSERIESØLV! 
  A-laget endte ubeseiret på 2. plass i Toppserien med 38 poeng og kvartfinale i 
NM. Vi tapte ingen kamper i seriespillet. Laget fortsatte det trygge defensive spillet fra 
forrige sesong og slapp inn nest minst mål i serien. De strategiske valgene som ble tatt i 
forkant av sesongen, med å hente noen etablerte spillere, viste seg å bære frukter. De 
nye bidro på hver sine måter samt at flere av spillerne vi hadde vokste mye etter godt 
treningsarbeid gjennom hele sesongen. Flere av både gamle og nye spillere satte via sine 
individuelle og lagets prestasjoner sitt klare preg på årets toppserie. Vi skal som klubb 
sammen jobbe hardt for at RBK BK Kvinner fortsatt skal være i toppen av norsk 
kvinnefotball.  
 
  Sesongen ble sterkt preget av koronasituasjonen og seriesystemet for 
Toppserien ble endret. Det ble spilt dobbel serie med de 10 lagene som var kvalifisert ut 
i fra nytt seriesystem mens sluttspillet ble besluttet ikke avviklet.  
 
  I den grad det var aktivitet i forbindelse med landslag hadde klubben også i år 
god representasjon på flere av disse. 
 
  For vårt rekruttlag ble sesongen sterkt preget av korona. 2. divisjon ble ikke 
avviklet, men det ble spilt en J19-serie på høsten. Laget endte på andreplass i seriespillet 
og tapte kampen om kretsmesterskapet. I store deler av sesongen fikk rekruttlaget ikke 
trene normalt, og det var flere av spillerne som ikke fikk trent vanlig fotball hele 
sesongen. 
 
  Klubbens styre vil berømme spillere, trenere og andre i de sportslige 
apparatene for den innsats og positivitet som er lagt ned i den spesielle tiden vi har vært 
igjennom og fortsatt er i. Se også egne sportslige beretninger fra gruppene. 
 

2.1.2 Toppklubbstandard 

  Klubbene har vært en av pådriverne for Toppklubbstandard gjennom flere år, og 
nå har det endelig landet, og prosjektet driftes og styres av NFF sammen med TFK. 
Toppklubbstandard ender opp med en akademiklassifisering der klubbene blir målt på 
en rekke parameter, i hovedsak sportslige, men også en del på organisasjon og 
infrastruktur. I dag har mye av overføringene fra NFF til klubbene en flat struktur, mens 
det i fremtiden er meningen at klubbenes satsing på utviklingstiltak skal premieres 
gjennom score i akademiklassifiseringen.  I 2020 innfridde klubben kravene til nivå 3. 
 

2.1.3 Utviklingssjef 

Martin Sørensen ble ansatt som utviklingssjef i klubben fra august 2019 med 
overordnet ansvar for klubbens u-gruppe, akademitiltak, og samarbeid med krets og 
klubber i regionen. Det ble fra oppstart og på starten av året jobbet godt og lagt til rette 
for flere spennende tiltak. Det meste av de planlagte tiltakene ble på grunn av korona 
dessverre ikke gjennomført. Martin avsluttet etter eget ønske sitt arbeidsforhold i 
Rosenborg BK Kvinner høsten 2020. Etter enighet med Martin hadde han sin siste 
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arbeidsdag for klubben 31.12.20 og gikk over i stilling som KA Trenerutvikling i NFF 
Trøndelag. Robin Shroot ble, etter ekstern utlysning, tilsatt som ny utviklingsansvarlig 
f.o.m 14.01.21. 

 
Det ble i 2019 utarbeidet en samarbeidsmodell med NFF Trøndelag der vi fikk et 

stort ansvar for BDO tiltak for jenter (BDO 13, 14, 15 og 16+). Den formelle 
samarbeidsavtale ble signert våren 2020. Mange av tiltakene var tenkt lagt til Koteng 
Arena. Disse ble imidlertid på grunn av korona dessverre avlyst. 

 
2.1.4 Olympiatoppen 

Gjennom flere år har vi hatt et nært samarbeid med Olympiatoppen. Dette 
samarbeidet og utviklingen vi har hatt i egen klubb har medført at vi har fått status som 
A-prosjekt av Olymiatoppen, noe som betyr at vi får mer tilgang på kompetanse, samt de 
vil bidra i våre strategiprosesser. 
 

 
2.7. Representasjon  

● Ragnar Slettestøl  TFK (Toppfotball Kvinner) – Nestleder 
● Ragnar Slettestøl  TFUK (Toppfotballutvalg) Kvinner 

 
 

2.8. Personell   

  Rosenborg BK Kvinner har i 2020 økt andelen ansatte, både i antall og i 
stillingsprosenter. Administrasjonen er økt fra en til to heltids- og en til to 
deltidsansatte. I tillegg har vi økt stillingsprosenten til deler av støtteapparatet (fysisk 
trener/fysio). Totalt har vi gjennom året sendt inn A-melding på ca. 35 personer hver 
måned.  

 
 

2.9. Utmerkelser   

A-lag – intern kåring 
● Årets spiller: Cesilie Andreassen  
● Årets spiller (veterankåring): Cesilie Andreassen 

 
● 200 kamper: Mali Næss, Kristine Nøstmo 
● 100 kamper: Lisa-Marie Karlseng Utland 
● 50 kamper: Emilie Bragstad, Ina Vårhus, Elin Sørum 

 
Øvrige 

● Toppscorer: Marit Clausen, 9 mål i Toppserien 
● Årets Ørn: Elias Koppen 

 
Toppfotball Kvinner i samarbeid med NTB og deres jury: 

● Årets gjennombrudd: Elin Sørum 
● Årets klubb: RBK Kvinner 
● Årets mål: Elin Sørum 
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● Julie Blakstad og Cesilie Andreassen var også nominert til årets spiller i 
Toppserien 

 
2.10. Samarbeid med Rosenborg Ballklub  

Til tross for at både Rosenborg BK Kvinner og Rosenborg Ballklub har hatt 
utfordringer under koronaperioden, har vi kommet godt i gang med å utforme et 
samarbeid mellom klubbene. Det er god stemning i begge leirer og en god vilje til å få dette 
til for det beste for begge lag. Vi har kommet langt med å legge regnskapet over til RBK, 
og på marked har vi kommet langt i jobben mot felles partnere. Rosenborg BK Kvinner får 
en betydelig økning i partnerinntekter for 2021. Det er generelt en god vilje i markedet 
for å gå inn som partner til kvinnelaget. 

 
 

2.11. Sluttord 

Styret jobber med en plan for hvordan vi skal ta klubben videre, både når det gjelder 
å være i toppen av norsk kvinnefotball og å spille i Europa hvert år. Vi tror det kommer til 
å bli en betydelig økning av ressurser og interesse fra UEFA, NFF og publikum mot 
kvinnefotball. Skal vi henge med på utviklingen i Europa, må vi ha en sterk satsning i 
klubben fremover. Dette vil medføre at kostnadene til spillere og støtteapparat vil øke i 
årene fremover, og vi må derfor legge til rette for at inntektsgrunnlaget øker i samme takt. 
Vi må også utvikle Koteng Arena og treningsfasiliteter slik at dette holder CL-standard. Vi 
skal bygge stein på stein slik at klubben får et godt økonomisk fundament for fremtiden, 
og at vi fortsetter den gode sportslige utviklingen. RBK BK Kvinner ønsker å være en 
foregangsklubb innen kvinneidrett!  

Vi takker alle våre partnere og sponsorer for støtten i 2020, og ser frem mot et 
fortsatt godt samarbeid i 2021. Takk også til alle ansatte for en god jobb i et krevende år.  

 
For styret 
Styreleder Ørjan Engen  
 

2 Årsberetning A-lag  

2020 ble et år der vi snudde problemer til utfordringer, og løste dem på en god måte. 
Det resulterte i en av klubbens beste sesonger resultatmessig. Klubben, i nye draktfarger 
og med nytt navn var tilbake i toppen av norsk fotball. Laget gikk gjennom seriespillet 
uten tap. En enorm bragd, og vi kan faktisk strekke rekke uten tap tilbake i tid til 2019 og 
står i skrivende stund med 23 seriekamper uten å ha tapt. Som i 2019 nådde vi semifinalen 
i NM, og som i 2019 ble stopp mot Lillestrøm SK Kvinner. 

 
Dette betyr at laget skal prøve seg i internasjonal konkurranse, i sagnomsuste 

Champions League, i 2021.  
 
Spillerrekruttering: 
Et av årets viktigste punkter, for å forklare suksessen, er spillerrekruttering. 

Klubben klarte å rekruttere norske A-landslagsspillere i Kristine Minde fra Wolfsburg og 
Lisa Marie Karlseng Utland fra Reading. Minde valgte bort finalespill for Wolfsburg for å 
kunne være spilleberettiget for RBK Kvinner så tidlig som mulig. Fra Fart kom Julie 
Blakstad og ble i august det året også A-landslagsspiller. Og fra Fløya ble Celine Nergård 
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hentet i april. Disse fire var nok de mest ettertraktede spillerne på overgangsmarkedet i 
Toppserien 2020. RBK var en klar vinner i dette overgangsvinduet. 

 
Spillerutvikling: 
I tråd med klubbens strategi er også spillerutvikling av lokale og regionale talenter 

en suksessfaktor. Gjennom årevis med arbeid, og i samarbeid med NFF Trøndelag, har 
klubben fått frem unge trøndere og utviklet dem TIL nivået. Disse har gjennom stor 
egeninnsats og god jobb av trenerteam og tilrettelegging fra klubben sin side tatt plass. 
Både i startellever, i treningshverdag og i Toppserien. Det å klare å balansere 
spillerrekruttering, med de «riktige» spillerne inn, samtidig som lokale talenter får plass, 
vil være strategien fremover også. Med det innebærer av jobbing for å få det til. En 
bekreftelse på at det er gjort mye riktig fikk vi da Emilie Bragstad ble tatt ut i Norges A-
landslagstropp i august. Dessverre måtte hun melde forfall, men vi håper og tror på nye 
sjanser for den tidligere Trond-spilleren. 

 
Treningskultur:  
Vi ønsker å ha fremgang gjennom utvikling av egne ferdigheter. Det krever gode 

treningsfasiliteter og muligheter for å trene på gunstige tidspunkt. Det krever hvile før og 
etter, mental oppladning osv osv. Og ikke minst krever det et kompetent støtteapparat og 
trenerteam som kan skape det læringsmiljøet og den kulturen som er ønskelig. Her hadde 
vi i 2020 treningstider på dagtid som gjorde at spillerne måtte ha en semi- profesjonell 
hverdag som minimum. Neste utfordring er å ha flest mulig støttefunksjoner rundt laget 
ansatt slik at de kan være til stede hele tiden. 

 
             Sportslig team: 

Steinar Lein – Hovedtrener 
Paul Helge Sagøy – Assistenttrener 
Elias Koppen – Keepertrener og lege 
Vebjørn Vingsand – Fysioterapeut 
Vidar Guttormsen - Fysioterapeut 
Gunnvor Halmøy – Fysisk trener fra juni 
Mads R. Pettersen- Toppspillerutvikler 
Martin Sørensen – Utviklingssjef  
Tarjei Smågesjø – Sportslig Leder  
Tina Fremo – Team Manager 
 
  Treningssted: 
Vintertrening - Koteng Arena/Abrahallen 
Sommertrening - Koteng Arena 
Treningssenter - Koteng Arena 
Fysisk basistrening og skadeforebyggende - Olympiatoppen Granåsen/Koteng Arena 
Treningssamling La Manga 
 
  Resultater NM 
 
8-delsfinale:  07.10.20   Rosenborg –   Kolbotn:   1-0 
Kvartfinale: 10.11.20  LSK Kvinner –  Rosenborg:  1-0 
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Spillerstall 2020 (FIKS): 

 
 

Kristine Nøstmo Keeper 
Rugile Rulyte Keeper 
Birthe Emilie Christiansen Keeper 
Solfrid Vaagan Hofset Forsvar 
Maria Olsvik Forsvar(svangerskap til 1.9 
Mali Lilleås Næss Forsvar 
Marita Olsen Forsvar 
Ina Lundereng Vårhus Forsvar 
Emilie Bragstad Forsvar 
Kristine Minde Forsvar 
Mari Kristine Vik Forsvar 
Elin Sørum Midtbane 
Laura Gashi Midtbane(overgang fra 1.8) 
Rakel Engesvik Midtbane (utlånt fra 1.10) 
Siw Døvle Midtbane 
Emilie Marie Joramo Midtbane 
Cesilie Andreassen Midtbane 
Emilie Lein  Midtbane 
Karoline Hernes Midtbane 
Elen Sagmo Melhus Angrep 
Lisa-Marie Karlseng Utland Angrep 
Marit Clausen Angrep 
Celine Nergård Angrep 
Julie Blakstad Angrep 
Siri Berg-Johansen Angrep 
Maiken Bakke Angrep 
Sara Kanutte Fornes Angrep 

 
 

  Landslagsoppdrag: 
 
A-landslag: 

 Emilie Bragstad, Julie Blakstad, Kristine Minde, Lisa Marie Karlseng Utland. 
 
          J18 (turnering i Florida, januar 2020): 
 Rugile Rulyte, Andrea Broholm, Laura Gashi, Emilie Joramo, Siri Berg-Johansen. 
 
 Tarjei Smågesjø 
 Sportslig leder 

 

 
 



                      
                                         

                           Årsberetning 2020 
                                                                  

Rosenborg BK Kvinner                  Toppserien  
 

____________________________________________________________________________________________ 

   www.rbk-kvinner.no/            Rosenborg BK Kvinner            side 12 
av 14 

 

3 Årsberetning rekrutt  

  Nytt og utvidet støtteapparat møtte jentene til årets første trening. Flere spillere 
hadde gått videre til andre klubber og mange nye fjes kom inn i gruppa i løpet av årets 
første måneder. Ting ble ikke helt som planlagt da all aktivitet brått ble stanset i sin helhet 
fra og med mars. Ingen fellestreninger før starten av mai gjorde at all oppfølging foregikk 
via video i denne perioden. Stor glede når vi igjen kunne møtes i starten av mai, dog ikke 
normale treninger da vi var pålagt å holde avstand til hverandre. En lærevillig og fokusert 
gjeng fortsatte å jobbe for å ta steg i rett retning og tilpasset seg de ulike restriksjonene vi 
måtte følge. Da sommerferien sto for døren hadde vi ikke spilt en eneste tellende kamp, og 
var heller ikke sikker på at det ble noen kamper i 2020.  

  Etter sommerferien møttes vi igjen og da fikk vi lov til å trene med kontakt for de 
spillerne som var under 20. De som var for gamle fikk trene med KIL/Hemne slik at de også 
hadde et treningstilbud i perioden. Kretsen åpnet for en J19-serie som vi meldte oss på slik 
at vi hadde noe å se frem til utover høsten. En tynn spillerstall gjorde at vi fikk lånt to 
spillere fra Ranheim slik at vi hadde stor nok gruppe til å gjennomføre seriespillet. Mot 
slutten av kampsesongen kunne vi også ta tilbake våre «overårige» spillere slik at de kunne 
trene og spille kamper med lagvenninnene sine.  

  Vi rundet av 2020 med å havne på 2.plass i J19-serien. Sett i lys av hvordan 2020 
utviklet seg var vi allikevel fornøyd med å få spilt tellende kamper og den sportslige 
utviklingen vi så hos enkeltspillerne og gruppa som lag. Spillerne skal ha ros og honnør for 
måten de taklet året på, og hvordan de på tross av nedstenging og restriksjoner utviklet seg 
både sportslig og sosialt gjennom året.  

 

Spillerstall  

Frida K. Dahl, Inga Marie Høston, Tuva Minde, Dorte Pelabon (KIL/Hemne), Julie Skorge, 
Naina Inauen (FC St.Gallen) Kari Nordvang, Vilde Austad, Tiril Olsen (KIL/Hemne), Emilie 
Lein (A-laget), Vilde Asbøll, Karoline Ulriksborg, Sara Andersen, Katrine Kjeldsberg, Serine 
Haga, Hannah Raaum, Ange Niyomugisha, Hedda Meyer, Kristin Gumaer, Andrea Gjeldnes, 
Naomi Tche, Martyna Sobcyk, Mali Trøan, Maja Krogh 

 

Trenerteam 

Emil Inauen – Hovedtrener  

Kent R. Jakobsen – Assistenttrener 

Christian Træthaug – Spillerutvikler (frem til sommeren) 

Vilde Møllevik – Keepertrener 

Marleen Moll – Fysio 

 
Trenerteamet rekrutt 

 

4 Årsberetning Team Harry      

  Klubbens old-girls-lag består av tidligere ørner og har stilt lag i 
bedriftsidrettskretsens 7´er serie i mange år. Når klubben foretok et navneskifte var det 
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med forståelse og støtte fra oss gæmlisene selv om vi på ubestemt tid vil spille våre 
kamper i gult og med ørna på brystet.  

  
  Etter å ha blitt dyttet ned fra tronen i 2019 etter uendelig mange år med seriegull, 
var vi mer enn klare for revansje i 2020. Fellestreninger er ikke-eksisterende, vi lever på 
gammelt samspill og en imponerende stor vinnervilje som ofte overgår den fysiske 
formen. Oppkjøringen til seriestart 2020 var derfor som vanlig individuell, men allsidig. 
Vi ble en vinner på overgangsmarkedet og sikret oss 3 nye ørner av godt kaliber og som 
endelig var tilbake på riktig lag. På kvelden den 12.mars skulle vi ha kick-off og 
presentasjon av laget på Trondheim Camping. Men så ble sesongstarten, som resten av 
samfunnet, satt på vent. Det var håp om en liten høstsesong og med koronaforbud mot 
fellesøkter var alt som vanlig for Harrys - vi var godt i rute til kamp. Slik gikk det altså ikke 
og vi fikk ikke spilt et eneste minutt i 2020. Følgende tropp er derfor full av overskudd og 
motivasjon for 2021: 

  
  Merete Myklebust, Brit Sandaune, Gry Hege Lervik, Lise Beate Bye, Heidi Pedersen, 
Bente Kvitland, Elisabeth Fagereng, Kristin Kongsjorden, Kjersti Kvam, Unni Lehn, Linn Å 
Nyrønning, Cecilie Gotaas Johnsen, Kristin Seim, Kirsti Trøgstad, Trine Hay Setsaas, Marit 
Rasmussen, Kristin Olsen, Eva Gussiås, Astri Fossen Haugen (ny), Lena Sundli (ny), Marit 
Moen (ny), Berit Waage  

  
 Veteranene var godt representert på Koteng Arena under A-kampene denne sesongen. 
Veldig artig at klubben kjemper om medaljer igjen og vi gleder oss til å følge dere tett også 
i 2021! 

  
Berit Waage 
Team Harry 

 

5 Årsberetning Arrangement  

  Det ble gjennomført ni hjemmekamper i Toppserien, og en i NM på Koteng 
Arena i 2020. Publikumssnittet i 2020 var 170 pga koronarestriksjoner. Det faktiske tallet 
er høyere, men ståplasser var etterhvert ikke lov og tilskuere utenfor selve arenaen kunne 
ikke telles med. Vi hadde solgt ut alle plasser hvis vi kunne, pågangen for å skaffe billetter 
var stor før de fleste kampene. Billettene vi hadde tilgjengelig ble revet bort på kort tid. 
Veldig fornøyd med gjennomføring av alle kamper, bortsett fra første seriekamp 03.07.20. 
Da var vi ikke godt nok forberedt og hadde satt i gang en del prosjekter som skilt på stadion 
og akkrediteringer for sent.  

 
   Kiosk: Redusert salg på grunn av færre tilskuere, det er liten utfordring med kø 
og med kun et utsalgssted. 
  
   Vakter: Vaktmannskap består i sin helhet av foreldre til spillere og rekrutter. 
Veteranene stilte opp på NM-kampen mot Kolbotn 07.10.20 – et supert bidrag. Veldig bra 
innsats, positive holdninger. Rekrutter – stiller ofte og ekstra, jobber godt. Ofte de samme, det 
har vi vært avhengige av for å få gjennomført gode arrangementer. Nytt initiativ ble prøvd ut: 
Fellesmøte 2,5 timer før kampstart med alle vakter; stor forbedring fra 2019. Sikkerhetssjef 
(Christian Træthaug), arrangementsansvarlig (Malin Engen) og medisinsk ansvarlig (Elias 
Koppen) informerte og veiledet vaktene før skiftene ble satt i gang, dette kommer vi til å 
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fortsette med i 2021. Vi hadde besøk av delegat på alle kamper i Toppserien i 2020 på grunn 
av koronarestriksjonene. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra alle delegater, kun småplukk å 
utsette på arrangement - vi fikk stort sett kun skryt.  

 
  Sesongavslutning 2020:  
 Det ble ingen årsfest i 2020 på grunn av restriksjonene. Det ble likevel en 
sesongavslutning for A-laget, støtteapparatet og administrasjonen. Mat ble levert og servert 
av Kvilhaugen Gård, dette spanderte Koteng Eiendom. Laget fikk en liten sølvfeiring og 
videohilsninger fra støttespillere.  

 Malin Engen 
 Administrasjons- og Arrangementsansvarlig 
 

6 Regnskap 2020 og Budsjett 2021 Styret/Regnskapsfører 

Se eget vedlegg 
 

7 Revisjonsberetning   Revisor 

Se eget vedlegg 
 

8 Kontrollkomiteens beretning Komiteens leder 

Se eget vedlegg 
 

9 Valgkomiteens innstilling  Komiteens leder 

Se eget vedlegg 
 

Trondheim 08.03.2021 
 
 

----------------------------------------   ---------------------------------------
- 

Ørjan Engen      Kristine Haugen 
Styreleder      Nestleder 

 
 

----------------------------------------   ---------------------------------------
- 

Ingrid Romslo Meyer     Gro Eide 
Styremedlem      Styremedlem 
 

 
----------------------------------------   ---------------------------------------

- 
Nils Skutle      Morten Rolseth  
Styremedlem      Styremedlem   
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