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1 Styrets beretning 

 
2.1. Styre, administrasjon, og øvrig organisasjon 

Styret 
 

● Styreleder:  Ørjan Engen 
● Nestleder:  Kristine Haugen 
● Styremedlem:  Ingrid Romslo Meyer 
● Styremedlem:  Nils Skutle 
● Styremedlem:  Gro Eide 
● Styremedlem:  Marte Wivestad 
● Varamedlem:  Per Joar Jensen 
● Varamedlem:  Ingvild Farstad 

 
 

Administrasjon 
 

● Ragnar Slettestøl Daglig leder (tom 28. januar 2021) 
● Malin Engen  Adm.- og arrangementsansvarlig 
● Torgrim Olsen  Markeds- og medieansvarlig 
● Jan Henrik Øydne Sportslig- og administrativ Leder (fra september 2021) 
● Hilde V. Roaldset Praksis (jan-juni), ansatt som Billettkoordinator og Team 

Manager (fra juli 2021) 
● Oda H. Amundsen Praksis (mai-juni), ansatt som SoMe-ansvarlig og 

mediekontakt (fra august 2021) 
● Tiril M. Eriksen  Praksis  
● Marit Moen  Praksis 

 
Drift 
• Erlend O. Berre  Drift av Koteng Arena 

 
 
Rosenborg Ballklub – regnskap fra 01.01.2021. 

 
 
Kontrollkomite 
 

● Leder:  Andreas Dall Frøseth   
● Medlem: Hilde Horntvedt   
● Vara:   Gry Hege Lervik  
● Vara:  Ragnhild Myhre  

 
Valgkomite 
 

● Leder:  Marit Collin  
● Medlem: Jon Gunnar Gundersen 
● Vara:   Arne Morten Rolseth  

 



                                                               

                           Årsberetning 2021 

                                          
                         

Rosenborg BK Kvinner                  Toppserien  
 

____________________________________________________________________________________________ 

   www.rbk-kvinner.no/           Rosenborg BK Kvinner            side 5 av 15 
 

 
Arrangement 
 

● Leder:   Malin Engen     
 

Se egen beretning 
 
 

Sport 
 
Se egne beretninger 
 

2.2. Styremøter 

Styret har jobbet aktivt gjennom 2021. Det har vært gjennomført 19 styremøter i 
perioden mars 2021 til april 2022. Styret har samarbeidet godt, og hatt mange 
konstruktive diskusjoner med fokus på den økonomiske situasjonen klubben er i og 
vekstfasen klubben befinner seg i.  Klubben har ansatt ny sportslig- og administrativ 
leder fra 15. september 2021.  Klubben har før dette vært under styrets 
administrasjon. Markeds- og medieansvarlig Torgrim Olsen og arrangementsansvarlig 
Malin Engen, som under styrets administrasjon også fungerer som administrativt 
ansvarlige frem til 15.09.21og har rapportert direkte til styret.  

 
 

2.3. Økonomi   

Regnskapet for 2021 ble ført av Rosenborg Ballklubs administrasjon. Regnskapet er 
preget av at vi har vært gjennom et år med nedstengninger og utsettelse av seriestart. 
Klubben har fortsatt vært påvirket av Covid-19 i 2021, dette har blant annet medført at vi 
ikke har greid å ta ut fullt potensiale fra sponsormarkedet. Dette merket styret i mai/juni 
2021. Det ble besluttet å sette inn tiltak for å hente inn inntekter for å minimalisere tapet 
av sponsorinntekter. Styret gikk inn for å søke om å være vertsklubb for 
kvalifiseringsturnering til UWCL på Koteng Arena, samt å spille treningskamp mot 
Barcelona på Lerkendal og å arrangere Superlørdag (kamp mot VIF) på Lerkendal. Dette 
ga klubben ca 1.6 mill i netto inntekter, til tross for strenge Covid-19 tiltak. Dette er noen 
klubbens styre ønsker å gjenta i 2022. 
 
Rosenborg BK Kvinner ansatte i tillegg sportslig- og administrativ leder 2021, noe som 
medførte en betydelig økning i lønnskostnader. I forbindelse med økt satsing på sport fikk 
klubben en betydelig økning av lønnskostnader for spillere og støtteapparatet. Vi tapte 
også større summer på utleie av bane våren 2021, samt at inntektene på utleie av lokaler 
(selskapslokalet) var omtrent fraværende i 2021. Noe av dette har blitt kompensert med 
koronastøtte fra staten. I 2021 budsjetterte vi med et underskudd på ca 2.2 mill, men på 
grunn av blant annet nytt banedekke og en generell opprusting rundt banen fikk vi en 
ekstra nedskriving av gammelt dekke på ca 1.2 mill. 
 
Klubben ferdigstilte TV-tårnet og rustet opp med nye internasjonale mål, styret besluttet 
også å engasjere ekstern hjelp til kommersiell satsing, dette regner styret med å høste 
fruktene av i 2022 -23, med videre økning i inntekter fremover. I forbindelse med den 
sportslige satsingen fikk vi en økning blant annet til bonuser til spillere og 
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administrasjonen. Økte strømutgifter i forbindelse med banevarme og oppvarming av 
lokaler slo også negativt ut på slutten av året.  Vi antar at vi har tapt mellom 0,5 -1,5 
millioner på aktiviteter som ikke ble gjennomført i større eller mindre grad, dette ble i 
liten grad kompensert fra statlige støtteordninger. Resultatet for 2021 ble – 5 345 863 
mot budsjettet på – 2.200 000 av dette er ca 2.8 mill i avskriving/ nedskriving. 
 
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 det 
fortsatt ønskelig med flere kvinner. 

 
 
 

2.4. Marked 

I 2021 har det vært tre nivåer i vår partnerstruktur: hovedsamarbeidspartner, 

samarbeidspartner og partner. Sparebank 1 kom inn som hovedsponsor med en betydelig 

økning dette året, mens tidligere års hovedsponsor HENT fortsatte på et nivå under, som 

samarbeidspartner. I tillegg fikk vi en ny og forbedret avtale med adidas, som ga en økning i 

utstyr til laget i forhold til året før.  

De øvrige på samarbeidspartnernivå var Koteng (med rettighetene til arenanavnet), OBOS, 

TrønderEnergi, Adressa, Ramirent, Rosenborg Ballklub og COOP som endret 

merkevaresynlighet fra Obs! til hoved-brand COOP fra 2021.  

 

Adressa gikk i tillegg fra å være på drakt og ha en barteravtale på annonsering, også inn og 

kjøpte rettigheter til TV/Stream (sammen med VG) for UWCL-kvalifiseringen i august, samt 

treningskampen mot FC Barcelona samme måned. På nivået under samarbeidspartner fikk vi 

inn følgende nye på partnernivå i 2021: AlfaCare, Berg-Hansen reisebyrå, BI, Eurodent, Ide 

House of Brands, Trondheim Messeselskap, Møller Bil Trondheim, Nardo Bil, Norfresh, Nidar, 

Ødegård Engros NorEngros, Videomakeriet. AlfaCare og Norfresh som rene barteravtaler med 

henholdsvis levering av medisinsk forbruksmateriell og frukt/grønt til A-laget.  

 

Som en følge av et tettere samarbeid med RBK på Lerkendal, så har salg/marked i hos begge 

lag jobbet mer sammen i 2021 enn i 2020. Det har vært ukentlige møter med rapportering, og 

jevnlige sambesøk for oppfølging av felles partnere. Spesielt mot hovedsamarbeidspartner har 

dette vært samkjørt og koordinert hele året gjennom. Det har vært positivt for begge parter å 

samarbeide tettere på marked, spesielt når det gjelder oppfølging og aktiveringen som ligger i 

de ulike avtalene, har samarbeidet vært godt. Det ligger fortsatt et betydelig potensial i utvikling 

av dette samarbeidet, spesielt når det kommer til nysalg og utvikling av varelager og konsepter 

om er salgbare, hos begge parter. 

 

Medieinteressen var økende også i 2021. Adressa satte børs på hver runde, det samme gjorde 

Nidaros. I tillegg var stort sett alle mediesetene (8-9 stk per kamp) fullsatte på alle 

hjemmekampene, med noen få unntak, så det ble bred og god dekning sesongen gjennom. Vi 

ble vist på til sammen 6 kamper på NRK, 3 hjemme og 3 borte i 2021. I tillegg ble kampene 

mot FC Minsk og UD Levante i UWCL-kvalifiseringen på Koteng Arena, samt treningskampen 

mot FC Barcelona som gikk på Lerkendal vist på Adressa/VG.  

 

Ligasponsorene i 2021 var OBOS (generalpartner), Norsk Tipping (hovedpartner), COOP 

(hovedpartner), Thon (hovedpartner), Select (ligapartner), Fagforbundet (ligapartner), 

Thomessen (samarbeidspartner), ManpowerGroup (samarbeidspartner), Amedia og NRK. 
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Amedia og NRK har rettighetene til Toppserien sammen. Amedia streamer alle rundene og 

kampene i Toppserien, mens NRK sender en kamp per runde på NRK 1 eller NRK 2 + NM fra 

kvartfinalene frem til og med finale.  

 
Torgrim Olsen 

 
2.5. Koteng Arena 

Driften av Koteng Arena har i 2021 gitt reduserte inntekter på grunn av Covid-19. 
Leieinntekter fra Trondheim Kommune og Rosenborg klinikken 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.  
 
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 byttet i juli 2021 og er nå et av Toppseriens 
beste kunstgress. I tillegg har vi topp moderne kommentator/ presse fasiliteter i det nye 
TV tårnet. Banevanningsanlegget er ferdig påkoblet, og fungerer veldig bra. Koteng 
Arena fremstår nå som en moderne arena for kvinnefotball, og er blant de beste i 
Toppserien. I forkant av arrangementet av sommerens UWCL-kvalifiseringen oppnådde 
vi at anlegget ble UEFA Pro godkjent, noe som gjør at det også kan arrangeres 
landskamper her. 

 
 

2.6. Sportslig    
 

2.1.1 Sesongen 2021 – se egen beretning 

 
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 2021 innfridde klubben igjen kravene til nivå 
3. 
 

2.1.3 Utviklingssjef 

Robin Shroot ble ansatt som ny Utviklingssjef 14.01.21. 
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2.1.4 Olympiatoppen 

 Gjennom flere år har vi hatt et nært samarbeid med Olympiatoppen. Dette 
samarbeidet har fortsatt i 2021. 
 

 
2.7. Representasjon  

Styret, dets enkeltmedlemmer, og administrasjonen 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. Per Joar Jensen har 
representert klubben som varamedlem i NFF Trøndelag sitt styre. 

 
2.8. Personell   

  Rosenborg BK Kvinner har i 2020 økt andelen ansatte, både i antall og i 
stillingsprosenter. Administrasjonen er økt med to deltidsansatte i tillegg til at klubben 
samarbeider med eksterne aktører og tilbyr praksisplasser for blant annet Høyskolen i 
Molde. I tillegg har vi økt stillingsprosenten til deler av støtteapparatet.  

 
 

2.9. Utmerkelser   

A og U20-lag – interne kåringer: 
● Årets spiller: Kristine Nøstmo 
● Årets spiller U20: Hannah Raaum 
● Årets spiller (veterankåring): Julie Blakstad 

 
● 50 kamper: Siw Døvle og Sara Kanutte Sørensen Fornes 

 
Øvrige: 

● Toppscorer: Lisa-Marie Karlseng Utland 
● Toppscorer U20: Lum Naomi Hoel Tche 
● Årets Ørn: Robin Shroot 
● Harry´s Lady: Solfrid Vaagan Hofset 
● Harry´s Girl: Hannah Raaum 

 
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. Styrene i begge klubbene har vedtatt å fremlegge 
fusjonsforslag for årsmøtet 27.04.2022 med virkning fra 01.01.2023 
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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. Rosenborg BK Kvinner ønsker å være 
en foregangsklubb innen kvinneidrett!  

Vi takker alle våre partnere og sponsorer for støtten i 2021, og ser frem mot et 
fortsatt godt samarbeid i 2022. Takk også til alle ansatte for en god jobb i et krevende år.  

 
For styret 
Styreleder Ørjan Engen  
 

2 Årsberetning A-lag  

Det ble i 2021 en sterk 2.plass i Toppserien. Fasiten ble 16 -0 -2 i sesongen. To 
avgjørende kamper mot serievinner Brann ble den avgjørende faktoren denne sesongen. 
Til tross for at vi klarte å ta flere poeng (48 av 52) og score flere mål enn 2020 sesongen 
holdt det ikke helt til seriegull dette året. Det skal likevel sies at prestasjonene var enda 
bedre enn 2020 sesongen og en positiv utvikling i laget. Også i år klarte vi å komme oss til 
semifinalen der det ble stopp mot VIF på Intility Arena. Med en 2.plass i serien skal laget 
ut i ny Champions League kvalik i 2022 som vi håper kan spilles i Trondheim.  

 
Spillerrekruttering: 
Vi ser stadig at gode resultater og en sterk kultur i klubben gjør at flere spillere 

ønsker å komme til Rosenborg. Inn mot 2022 sesongen har vi signert flere solide spillere 
som vi tenker skal kunne prestere godt i drakta i årene som kommer. En utfordring i 2021 
var at 15 spillere var på utgående kontrakt som førte til mange tunge prosesser samtidig. 
Dette fikk vi løst godt og har inn mot 2022 sesongen enda bedre forutsigbarhet i 
spillertroppen.  

 
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, 
Olympiatoppen og Strinda Toppidrett 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.  

 
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 
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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 
Vilde Møllevik - Keepertrener 
Vidar Guttormsen - Fysioterapeut 
Mads R. Pettersen- Toppspillerutvikler 
Robin Shroot  – Utviklingssjef  
Marte Vatn – Fysisk trener 
Tarjei Smågesjø – Sportslig Leder (t.o.m september 2021) 
Jan Henrik Øydne – Sportslig og Administrativ leder (f.o.m september 2021) 
 
  Treningssted: 
Vintertrening - Koteng Arena/Abrahallen 
Sommertrening - Koteng Arena 
Treningssenter - Koteng Arena 
 
  Resultater NM 
 
Runde 3:  25.08.21 Kil/Hemne – Rosenborg    0-4 
Runde 4:  12.9.21   Rosenborg – Avaldnes:    4-0 
Semifinale: 2.10.21  VIF –  Rosenborg:    4-0 

 
 

Spillerstall 2021 (FIKS): 
 

Kristine Nøstmo Keeper 
Rugile Rulyte Keeper 
Karen Sneve Keeper 
Maria Olsvik Forsvar 
Mali Lilleås Næss Forsvar 
Marita Olsen Forsvar 
Ina Lundereng Vårhus Forsvar 
Emilie Bragstad Forsvar 
Kristine B. Leine Forsvar 
Kristine Minde Forsvar 
Elin Sørum Midtbane 
Sarah Dyrehauge Midtbane 
Siw Døvle Midtbane 
Emilie Marie Joramo Midtbane 
Cesilie Andreassen Midtbane 
Emilie Lein  Midtbane 
Karoline N. Hernes Midtbane 
Elen Sagmo Melhus Angrep 
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Martyna Sobczyk Angrep 
Lisa-Marie Karlseng Utland Angrep 
Celine Nergård Angrep 
Matilde A. Rogde Angrep 
Julie Blakstad Angrep 
Synne Skinnes Hansen Angrep 
Maiken Bakke Angrep 
Sara Kanutte Fornes Angrep 
Synne A. Brønstad Angrep/midtbane 

 
Jan Henrik Øydne  
Sportslig- og administrativ leder 

 
 

  Landslagsoppdrag: 
 
A-landslag: 
Emilie Bragstad, Julie Blakstad, Lisa Marie Karlseng Utland, Rugile Maria Rulyte, Synne 
Skinnes Hansen, Maria Olsvik 

U23: 
Rugile Maria Rulyte, Emilie Marie Joramo, Sara Kanutte Sørensen Fornes  

  
U20 Marocco: 
Anfal el Yamani Haida 

  
J19: 
Synne Brønstad 

 
J18: 
Selma Pettersen 

  
 J17: 

Eva Charlotte Bang 
 

3 Årsberetning rekrutt  

2021 was a successful year for the U20 group both on a team, and individual level.  
The team ended up in 3rd place in the second division after a difficult start, and was 
supported very well by Jan, Mads, Kent, Vilde, Helene and Robin.  
  
The change in head coach half way through the season proved to be an essential factor, 
and there was a significant culture shift both on and off the field the longer the season 
went on.  
The professionalization of the training schedule was also a major factor, with the team 
moving to an 80% morning schedule (only Monday and Thursday being evenings) in line 
with the cooperation from Strinda VGS.  
  
Performance levels went up, the life quality of the girls most importantly, and the 
feedback from them at the end of the season was clear in how much it had helped them 
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with their school/life/football balance to make such changes in the schedule. They were 
able to focus on football as the first thing in their day, rather than wait all day and come 
to football tired in both body and mind after school, with limited time for homework, food, 
and spare time, and if we are going to continue to develop top class players, it is essential 
we do all we can to maximize the opportunities they have here in this way.  
  
Eva Bang, Sofie Graabak, Bertine Solligard Skanke, Anfal el Yamani Haida and Selma 
Pettersen all received international call ups during 2021. Ina Fuglaas was selected in the 
U15 shadow national team for Porsgrunn.  
  
Sara Andersen made her A-team debut in the cup against Byåsen, and 5/6 of the girls 
hospitanted at least once with the A-team.  
  
The team played 9 matches, winning 6 and losing 3, and finished in third place with 18 
points behind AAFK and Molde. 

  
Robin Shroot 
Utviklingsansvarlig  

 

4 Årsberetning Team Harry     

Klubbens old-girls-lag består av tidligere ørner og har stilt lag i bedriftsidrettskretsens 
7´er serie i mange år. Der møter vi alt fra studentlag, politiet og andre husmødre, et 
aldersspenn på 18-55 år.  
 
Sesongen 2020 gikk med til egentrening og koronakarantener for Team Harry. Det ble ikke 
spilt et eneste minutt fotball på bedriftidrettens baner på Eberg i 2020. Så da kretsen etter 
flere utsettelser fikk trommet i gang en miniserie utpå høsten 2021, var vi mer en klare!  
 
Selvstudier viser at rutine er noe som legger seg nederst i leggmusklene og rundt hofter/lår. 
Mye rutine medfører altså dårligere spenst og hurtighet. Samtidig øker fotballintelligensen. 
Det er derfor tidligere fotballspillere vet bedre jo eldre man blir! Et sted på veien finnes et 
skjæringspunkt der smarthet ikke lenger trumfer fysikken. Det er der man begynner å tape 
jevne kamper. Man kan flytte skjæringspunktet litt hvis innsatsen er stor nok, men da nærmer 
man seg faretruende det røde segmentet ved navn «SKADET».  
 
To års pause fra fotballspill er krise for både kropp og hode. Alle vet jo hvordan det går med 
en gammel bil som blir stående i garasjen over tid… Tom for olje, knirk i chassiet og slark i 
støtdempere. Når serien da kjører i gang med 10 kamper på 5 uker, trenger man ikke 
doktorgrad for å forstå hvordan det gikk!  
 
Første kamp gikk over all forventning selv om det var mye rot både med utstyret og spillet. 
Men her var det måneder med overskudd som skulle fyres av. Vi vant 13-1 etter å ha ligget 
under 0-1 i forfjamselsen av at det var mye folk og kroppskontakt å forholde seg til. 
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I de neste kampene slo vi både studenter, sykehus og politiet (hele 7-1!!). Men kamp nr 1 ble 
et lite sjokk for mange, så allerede i kamp 2, var det minst 5 stk som hinket av banen allerede 
før pause. Neste kamp mot Sparebank1 ble enda verre; vi startet med 11 spillere, avsluttet 
med 4 hele og en halv halt i tillegg til surt tap 7-8! 
 
Halvveis i serien og ny kamp mot Leikåss. Begge laglederne brukte arbeidsdagen på å skrape 
sammen nok folk til kamp, sånn sett var det jevne lag. Beate Karlsen ble kastet i mål, sånn går 
det når man reiser ned fra Tromsø og tror man skal ha rolige feriedager i bartebyen. Hun 
hadde i alle fall mye oppspart keeper-energi, for hun spilte til en 10´er på børsen. Rettferdig at 
det hele endte 3-3. 
 
Serien var jevnere enn noen gang tidligere og de fleste tok poeng fra hverandre. Uvær og 
forfall stoppet ikke Harrys og vi fikk igjen seriefinale mot Politiet - akkurat som i 2019. Til 
tross for verdensmestere, OL-vinnere og annen elite på sidelinja, endte det med knallsurt tap 
3-4 og dermed seriesølv (igjen).  
 
Det spørs om vi befinner oss i dette skjæringspunktet nevnt i starten. At jevne kamper går feil 
vei. Da gjelder det å være godt forberedt og kompensere med innsats. Vi har hatt flere 
elendige 1. omganger i år og vært litt «tungstartet».  
 
Derfor: hvis vi forbereder oss litt bedre enn i fjor (ta et par, tre ekstra joggeturer før 
seriestart), varmer opp litt bedre og slår på bryteren allerede i 1.omgang, så kan vi fortsatt slå 
alle. Team Harry 2022 låner herved slagordet til en kjent, trøndersk kunstner: IKKE GI OPP - 
GI ALT! Vi går for gull i 2022! 
 
Her er de som har bidratt med svette og blåmerker i 2021: 
Merete Myklebust, Brit Sandaune, Gry Hege Lervik, Lise Beate Bye, Heidi Pedersen, Bente 
Kvitland, Kristin Kongsjorden, Kjersti Kvam, Unni Lehn, Linn Å Nyrønning, Cecilie Gotaas 
Johnsen, Kristin Seim, Kirsti Trøgstad, Kristin Olsen, Eva Gussiås, Astri Fossen Haugen, Lena 
Sundli, Marit Moen og Berit Waage. I tillegg gjesteopptreden av Beate Karlsen (Tromsø) og Unni 
Lundberg. 
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Gæmlisene ønsker A-lag og U-lag lykke til med sesongen som kommer! 
 
For Team Harry, 22.03.22 
Berit Waage 
 

5 Årsberetning Arrangement – ÅRETS ARRANGØR 2021 

 Det ble gjennomført åtte hjemmekamper på Koteng Arena og en hjemmekamp på 
Lerkendal Stadion i Toppserien. I tillegg gjennomførte vi fire kamper i 
kvalifiseringsturneringen til Champions League og en i NM på Koteng Arena i 2021. 
Publikumssnittet i 2021 var lavt pga koronarestriksjoner.   
Kvalifiseringsturneringen i Champions League i august ble det største arrangementet vi i 
Rosenborg har arrangert på flere år. Med god hjelp fra erfarne veteraner fra både herre- og 
kvinnesiden, i tillegg til lokale delegater fra Toppserien gikk arrangementet meget bra. 
Delegaten fra UEFA ga meget gode tilbakemeldinger. Her fikk vi også god hjelp og 
oppfølging fra eksterne, erfarne personer. Dette ble en verdifull og god erfaring for klubben. 
 Kiosk: Redusert salg på grunn av færre tilskuere, det er liten utfordring med kø på 
grunn av kun ett utsalgssted.  
 Frivillige: Vaktmannskap og frivillige består nesten i sin helhet av foreldre til a-
lagsspillere og rekrutter. Rekruttspillerne stiller ofte opp og de jobber godt. Nye folk inn: 
Sikkerhetssjef (Tiril Eriksen), billettkoordinator (Hilde V. Roaldset), presseansvarlig (Oda 
Amundsen). Vi hadde besøk av delegat på alle kamper i Toppserien i 2021, og disse skryter 
av godt organiserte arrangement. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra alle delegater, kun 
småplukk å utsette på arrangement - vi fikk stort sett kun skryt. Dette resulterte i 
utmerkelsen «Årets arrangør i Toppserien 2021» fra NFF.  
 Sesongavslutning 2021: Årsfesten på Koteng Arena ble avholdt 13.11. Spillere, 
støtteapparat, veteraner og ansatte ble samlet til en fin sølvfeiring.   

 Malin Engen 
 Administrasjons- og Arrangementsansvarlig 
 

6 Regnskap 2021 og Budsjett 2022 Styret/Regnskapsfører 

Se eget vedlegg 
 

7 Revisjonsberetning   Revisor 

Se eget vedlegg 

8 Sammenslåingsplan   Komiteens leder 

Se eget vedlegg 
 

9 Kontrollkomiteens beretning Komiteens leder 

Se eget vedlegg 
 

10 Valgkomiteens innstilling  Komiteens leder 

Se eget vedlegg 
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11 Lov for Rosenborg BK Kvinner   

Se eget vedlegg 
 

12 Innkomne forslag     

Se eget vedlegg 
 
 

 
Trondheim ____________ 

 
 

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

Ørjan Engen      Kristine Haugen 
Styreleder      Nestleder 

 
 

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

Ingrid Romslo Meyer     Gro Eide 
Styremedlem      Styremedlem 
 

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

- 
Nils Skutle      Marte S. Wivestad  
Styremedlem      Styremedlem    

 
 

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

Per Joar Jensen      Ingvild Farstad  
Varamedlem      Varamedlem   
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