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Årsrapport fra styret  

Anlegg  

Anlegget fungerer bra, men vi har begrensinger på kapasiteten. Vi har store kull som må slutte i 
klubben ved fylte 12 år, samt at flere må trene på ugunstige treningstider. Dette ene og alene 
begrunnet i kapasiteten som er utnyttet til det fulle og vel så det. Klubben var i dialog med Bryne FK 
og Time Kommune ang relokalisering av Jærhallen. Dette arbeidet strandet, men det ble jobbet 
videre med muligheten for flere spilleflater på Rosseland. Styret satte ned arbeidsgruppen «Ny 
Bane» Det ble arbeidet med finansiering og opp mot kommunen ang regulering av området. Dette 
arbeidet tar tid, da reguleringsplanen er pr d.d ikke vedtatt. Vi jobber videre med «Ny bane» også i 
2020.  

Dugnadsgjengen holder anlegget i god stand. Styret retter en takk til alle frivillige som har bidratt i 
dette arbeidet.  

Klubbhus  

Klubbhuset og kiosken har vært åpen de fleste kampdager, dette skaper flotte rammer rundt 
kampene og skaper miljø i klubben. Klubbhuset blir jevnlig benyttet til interne arrangementer i 
klubben og av naboklubber. Vi har endret noe på retningslinjene for utleie, og har derfor blitt mer 
restriktive på hvilke arrangementer vi leier ut til. Pågangen på utlei har vært god.  

Medlemmer  

Sesongen 2019 var en bra sesong for Rosseland Ballklubb. Vi holder et stabilt antall spillere og 

trener. Pr 31.12 teller klubben i overkant 400 betalende medlemmer. Rosseland består av 43 lag i 

aldersgruppen 5 til 12 år, samt ett senior lag.  

Rosseland Ballklubb sin barnegruppe stilte igjen på Grønt Gras som en av de største klubbene med 

34 lag. I 2019 deltok RBK med 14 lag i Lyngdalsturneringen. Hver lørdag gjennom hele sesongen 

hadde vi også i år lørdagstreninger for barn mellom 5-12 år. Det er ett svært populært tiltak hvor det 

stiller opp opp mellom 70-120 unger hver gang. Vi hadde også keeperlørdager hvor profilerte 

keepertrenere fra distriktet stilte gratis opp. 

A-laget har godt tilsig og rekrutterer godt. Spesielt mange unge spillere har kommet tilbake. Veldig 
kjekt når «våre egne» returnerer til klubben etter flere år i naboklubber. Dette gode arbeidet endte 
med opprykk til fjerde divisjon. Opprykket ble feiret av hele klubben på arrangementet «Super 
lørdag». Her ble det også gjort heder på 2007 kullet som vi med tungt hjerte må sende fra oss til 
Bryne FK på grunn av kapasitets problemene på Rosseland.  

Team Bygg Cup ble avviklet på en dag. Påmeldingen gikk noe trådt i begynnelsen, men endte opp 
med rekord i antall lag. Cupen er krevende å avvikle for alle involverte, men er viktig for å sette 
Rosseland på kartet og bygge klubbens identitet.  
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I mai 2019 ble det avholdt Fletcher Moss Rangers fotballskole på Rosseland. Interessen var stor og 
arrangementet var initierende for både spillere og klubbens trenere. En stor takk til Fletcher Moss 
Rangers og trenerende der som tar seg tid til å besøke oss. Vi var også heldige å få lov å overrekke 
25000,- kroner til FMR. Dette ønsket vi å gi klubben som har gitt oss en helt unik fotballskole flere år 
på rad. Dette ble tatt godt imot av våre venner i FMR. Pengene ble blant annet brukt til å kjøpe nye 
drakter til G8 i FMR som nå har drakter med RBK logo på.  

Året 2019 var også året hvor klubben fornyet draktene til hele barnegruppa. I den forbindelse reiste 
4 av klubbens foreldre til Kenya og delte ut sko, klær og utstyr til mennesker som trenger dette sårt. 
Vi fikk også å få med oss flere andre klubber på dette prosjektet. Det hele ble avsluttet med en flott 
tilstelning på Rosseland skole hvor alle barna i barnegruppa fikk en opplevelse for livet. Først fikk vi 
en gripende fortelling om turen til Kenya. Etter dette var det utdeling av nye drakter til alle ungene i 
klubben. 

I 2019 startet vi opp arbeidet med å lage vår egen sportsplan. Denne sportsplanen skal konkretisere 
den «oransje tråden». Det skal være et levende og styrende dokument for vårt arbeid, og skal 
iverksettes i 2020. 

Vi startet med «løkkebordtennis» i gymsalen på Rosseland, dette har vært et veldig populært tilbud 
for både barn og voksne. Målet er at vi i 2020 etablerer RBK bordtennisklubb og at vi utvider tilbudet 
i klubben til også å innbefatte bordtennis. 

«ALLE MED» 

«ALLE MED» prosjektet har vært en stor suksess, prosjektet overtas nå av time kommune. I 
samarbeid med ALLEMED delte vi ut klær, sko og drakter i en flyktningeleir i grensen mellom Syria og 
Irak. Dette var utstyr og klær som vi samlet inn på klubbhuset fra våre foreldre, medlemmer samt 
gaver fra andre klubber. Vi har også i forbindelse med ALEMED startet opp med sjakk på klubbhuset 
hver mandag. Klubben takker Sirwan Saadun for samarbeidet og ønsker Pervin Khalil lykke til i 
arbeidet frem over. Rosseland ser frem til et godt samarbeid videre i arbeidet med å få ALLEMED. 

Økonomi  

Økonomien i klubben er god. Klubben gikk med et positivt årsresultat på omtrent NOK 440 000 for 

2019. Overskuddet vil styrke klubben sin evne til å håndtere uforutsette utgifter i tiden framover. I 

tillegg åpner det for investeringer og/eller oppgradering av utstyr. Klubben ønsker å balansere 

kostnader og inntekter, og har ikke som mål å gå med overskudd/tjene penger, men god likviditet gir 

større handlingsrom og fleksibilitet.  

Klubben har hatt noen faste dugnader som tidligere år. Teambygg cup og julelotteriet har igjen vært 

en god inntektskilde for klubben, det samme er kiosksalget. Klubben ser hele tiden etter 

dugnadsmuligheter som gir maksimalt igjen til klubben og vurderer løpende i samråd med 

trenergruppen hvordan de forskjellige lagene skal få ansvar for dugnadsinnsats i forbindelse med 

klubben aktiviteter. Kiosksalg ved kamper på Rosselandsbanen er en viktig inntektskilde og et bidrag 

til det sosiale miljøet rundt klubben og klubbhuset. Det er stadig behov for frivillige til kiosksalg. 
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Klubben er helt avhengig av engasjement og innsats fra foreldrene og retter en stor takk til alle som 

har stilt opp på dugnader og turneringer, og for en «kaffidrøs». Klubben kunne ikke fungert som den 

gjør uten gode foreldre. 

Rosseland Ballkubb har mange solide støttespillere i næringslivet på Jæren. Styret vil benytte 

anledningen til å sende en stor takk til alle våre trofaste sponsorer.  

Styret vil også takke alle trenere, ledere, spillere og oppmenn for god innsats i 2019. Vi retter også 

en stor takk til vårt trofaste publikum som stiller opp på kampene.  

 

Rosseland, 10. mars 2020 

Torfinn Edland, leder 
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Årsberetning Rosseland A-lag 2019 
 
Rosseland spilte i 5. divisjon avd 2. og deltok i Bryne FK sin nyttårsturnering i Jærhallen.   

 

Trenere: Kai Ove Stokkeland og Paul Ove Laland (spillende ass.). 

Sportslig utvalg/støtteapparat/oppmenn: Ståle Hoff, Gunnar Stangeland, Marcus Sikveland, Erlend 
Carlos Høyland, Per Chr. Tørresby 

Kaptein: Svein Arne Monsen, Tommy Eide Møster og Peter Aarrestad Time. 

 

2019-sesongen ble en spesiell sesong da A-laget for første gang siden 1989 spilte på nivå 6. 
Målsetningen om å rykke rett opp igjen til nivå fem (4. divisjon) var åpenbar, men det var full 
forståelse om at det kom til å bli en tøff sesong, ingen tro på at laget skulle valse gjennom 
femtedivisjon.  

Heldigvis fortsatte de fleste spillerne som var med på nedrykkslaget i 2018, noen forsterkninger kom 
til, troppen var bedre og jevnere besatt enn året før.  

Staal Jørpeland 2 trakk laget før sesongen, dermed ble det kun 10 lag og 18 seriekamper i 2019.  

 

Treningskamper 

På grunn av uvanlig sen seriestart ble det mye trening og syv treningskamper før første seriekamp. 
Etter et merkelig 0-2-tap hjemme for Kåsen i den første kampen spilte laget seg opp, siste test før 
seriestart endte med 0-10 borte mot Vigrestad. 

 

Vårsesong:  

Møtet med femtedivisjon ble tøft da et nytent Sandved-lag med en rekke gode spillere tok i mot oss 
på en vindfull bane tidlig i mai. En god Tom Eirik Fredriksen sørget for «clean sheet», 0-0 var egentlig 
mer enn hva Rosseland fortjente. Etter den tøffe starten tok spillet og antall scoringer ser kraftig 
opp. Tre strake seire ble det, før Figgjo parkerte bussen og frustrerte Rosseland til ny uavgjort i den 
femte serierunden. Fram mot sommeren ble det kun seire, og noen kjekke lokaloppgjør mot Klepp 2, 
Klebe og Kåsen trakk mye folk til kampene.  

 

Høstssesong:  

Kåsen, Sandved og Siddis ble slått etter lang ferie, før Tjensvoll sendte sjokkbølger gjennom ligaen 
ved å påføre Rosseland årets første tap i slutten av september. Stokkeland mobiliserte troppene 
etter det litt flaue bortetapet og vant resten av kampene overbevisende. Puljeseier og opprykk ble 
sikret fire serierunder før slutt, da utfordrer Forus & Gausel ble knust 3-0 på Rosselandsbanen.  

KM-sluttspill ble ikke satt opp før i slutten av november, Djerv 1919 2 fikk hjemmekamp og nektet å 
gå med på å spille helg. Dermed ble det tirsdagskamp i nordfylke rett før advent. Rosseland stilte 
redusert, men solgte seg dyrt mot et sterkt Djerv-lag.   
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Innendørsturnering:  

Flere nye spillere kom inn i løpet av desember. Flere av disse var sentrale da Rosseland sikret seieren 
i Bryne EKs nyttårsturnering i januar. Etter en overbevisende lørdag med to seire (mot Bryne og 
Kåsen) samt uavgjort mot Varhaug, ble det jevnere mot Klepp i semifinalen søndag. Seier ble det 
likevel. Laget spilte også sin beste kamp i finalen og knuste Bryne 2 5-0 da de sikret pokalen for 
andre gang i turneringens historie.  

 

Treninger:  

På grunn av sprengt banekapasitet har A-laget trent noe senere enn ønsket mandag, tirsdag og 
torsdag. Har gjennom hele sesongen gjennomført 2-3 ukentlige økter på Rosselandsbanen. Mange 
gode økter, og bra med folk på treningene. Tre-fire keepere har vært med, men sjelden mer enn en-
to keeperen om gangen.  

 

Kåringer:  

Årets spiller – 

Innsatspokalen – 

Toppscorer – Cato Hansen og Svein Arne Monsen (16 mål)  

To goalgettere delte tittelen som årets toppscorer i 2019. Både Monsen og Hansen puttet jevnt og 
trutt gjennom seriesesongen (15 mål hver). Nykommer Vetle Hovland scoret flest i 
treningskampene, 8 mål totalt, fire mot Vigrestad.  

 

Gunnar U. Stangeland, 20. februar 2020  
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Årsberetning Rosseland Jenter født 2007 

 
Antall jenter: Start sesong 28 jenter og slutt sesong 28 jenter, men 4 jenter slutter før sesongstart og 

3 nye jenter kommer til før seriestart. En til begynner på høsten. 

 

Turneringer:  

• 2 lag i seriespill nivå 2 

• 2 lag  Lyngdal cup 

• Arrangerte treningsturnering før seriestart på Rosselandsbanen og ble invitert til Ålgård for de 
same 

• Deltok på Jærmesse cup (Varhaug) med to lag 
 

Trenere i 2019 sesongen har vært de samme som i 2018; Roald Bjelland, Åsbjørn Fjermestad, 

Kjetil Heskje, Monica Rørmark, Knut Øie, og Sverre L. Bernt. Etter sesongen har Roald Bjelland gitt 

seg og Svein Arne Bergene har kommet inn i teamet. 

 

Det har vært to treninger (tirsdag og fredag) i uken to 90 minutters økter. Tirsdag med flere ulike 

stasjoner med ulike ferdighetsøvelser, fredag med mest spill. Gruppen har tatt i 

bruk Spond med denne sesongen godt resultat, mye bedre forutsigbarhet på oppmøte.  

Utviklingen i gruppen har vært god. 4 spillere ble etter sesongen nominert inn til sonetiltak hos 

Klepp IL og har blitt med videre der. 

 

Oppmøte på treninger har vært godt, typisk over 20 jenter hver gang. Det har vært merkbar 

fremgang i gruppen og vi scorer mer mål og har større deltagelse fra alle jentene.  

 

En sosial komité har også i år bestått av Kristin Sælevik Kjetland og Sigrid Hinnaland Kjetland. Det var 

lagfotografering og en flott avslutning for hele kullet i for bindelse med siste seriekamp for A-

laget og det er veldig godt engasjement rundt jentene på Lyngdal cup. 

 

Overgang fra Rosseland til ny klubb: Det var lenge diskusjoner i trenerteamet og i foreldregruppen 

om hva som var det beste alternativet for neste sesong når gruppen nå var for gamle til å spille på 

Rosseland. Alle var enige om at det viktigste var å holde gruppen samlet og unngå frafall i 

forbindelse med overgang til ny klubb. Trenergruppen hadde møter og dialog med både BFK og 

Kåsen for å kartlegge hvilket tilbud en kunne få i de ulike klubbene.  

 

Trenerteamet valgte å anbefale overgang til Kåsen, og sendte dette ut på høring i foreldregruppen. 

Det var få tilbakemeldinger som var absolutte om at bare overgang til en klubb var aktuelt, de fleste 

tilbakemeldingene vektla viktigheten av å holde gruppen samlet og at en ville stille seg bar den 

avgjørelsen som trenerteamet kom til uansett resultat. Trenerteamet opplevde at selv om flest 

oppga en preferanse for BFK var det hensynet til å holde gruppen samlet som var viktigst i de 
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tilbakemeldingene vi mottok. Trenerteamet valgte til slutt å gå samlet til BFK, og vi klarte å få med 

oss alle jentene over. 

 

Vi takker for oss og for fantastiske år i RBK! 
 

Årsberetning Rosseland Gutter født 2007 

Administrasjon  

Spillergruppa teller 32 spillere og 10 trenere og lagledere.  

Gutter 2007 har trent mandager og onsdager. Frivillig trening på fredag.  

Oppmøtet på treningen har vært varierende. Det har, med noen unntak, vært gode tilbakemeldinger 
fra foreldre ved fravær.  

Foreldremøte ble holdt 13/2 og 28/10 med info om kommende sesong, treninger og overgang til 
ungdomsfotball etter endt sesong.  

Treningene utformes og ledes av Pål Endre Oftedal. Resterende er hjelpetrenere og lagledere. Dette 
sikrer at vi «ser» alle spillerne og prøver å etterstrebe å gi tilbakemelding til hver spiller på alle 
treninger og kamper.  

RBK gutter -07 har hatt 3 serielag og spilt 9-er fotball i nivå 2. Kampdag har vært tirsdag, onsdag og 
torsdager. Vi benyttet oss oss av Fatih Mehmet, og 3 stk G15 spillere fra Bryne FK som dommere. 
Dette fungerte bra, med et par unntak der vi måtte steppe inn som dommer selv.  

Trenere, lagledere og spillere 2019-sesongen:  
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Kamper og treninger  

Vi gikk fra 7-er fotball til 9-er fotball. Dette ga en del utfordringer for noen da vi begynte med 
offside. Men vi ser at guttene har med seg det som er blitt gjennomført på treninger gjennom årene 
og klarer seg veldig bra. Vi har kjørt 3 jevne lag slik vi har gjort hele tiden og dette fungerer veldig 
bra. I nivå 2 møter vi blandet motstand og det er godt for guttane å kjenne på både tap og seire.  

Treningene har vært bra og med positive og lærevillige gutter. Det har vært bra trøkk på treningen.  

Vi har hatt fokus på holdninger og adferd – på trening og i kamp.  

Treningene er stasjonstrening med 4-6 stasjoner alt etter oppmøte. Det blir lagt inn mye 
spillrelaterte øvelser på stasjonene og vi har og mye spill på trening, fortrinnsvis med lavt antall 
spillere på lagene.  

Vi differensierer på treningene og deler i grupper på 5-7 spillere etter ferdighetsnivå. Øvelser 
tilpasses gruppens nivå. Dette fungerer bra og har blitt gjennomført likt som tidligere år.  

 

Årsberetning Rosseland Jenter født 2008 

J11 har i 2019 som de siste åra vært en stor gjeng med positive og treningsvillige jenter. 30 jenter 
har vært med oss hele året. Vi deltok med 3 lag i seriespillet. Vi stiller selvsagt med 3 så jevne lag 
som mulig, noe som har ført til en god blanding av alle mulige resultater. Det viktigste er fotballglede 
og utvikling og det vurderer vi at vi har oppnådd også i 2019. Det er en gruppe med mange spillere 
som liker å komme på trening og som ønsker å bli litt bedre for hver gang som gjør at gruppen som 
helhet har hatt god utvikling.  

Vi har deltatt på 4 turninger i 2019. Vi startet med Tjensvoll Cup innendørs i Randaberg Arena. Klepp 
Cup deltok vi i rett før seriestart, før vi også var med på vår egen cup Team-Bygg Cup i Juni. 
Turneringssesongen ble avsluttet med det som nok var høydepunktet for mange, Lyngdal Cup i 
august hvor vi stilte 3 lag.  

På vegne av trenerne  

Arild Heskje 
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Årsberetning Rosseland Gutter født 2008  

 
Sesongen 2019 var ein kjekk sesong med turneringar og ikkje minst seriespel.  

Me deltok med 3 lag på team bygg-cup og conocophillips. I serien stilte me og med 3 lag. 
Høgdepunktet for dei fleste var nok Lyngdal Cup.  

Me har vore i overkant av 20 spelarar. Godt med folk på trening. Kjekk gjeng som hadde ei fin 
utvikling i løpet av sesongen. Me har lånt spelarar frå gutter 10 i serien. Det har fungert veldig bra.  

Trenarar: Arne Christian Njærheim, Svein Vold, Ådne Eikeland, Morten Lyngdal, Terje Haugland og 
Torstein Lye, Ørjan Lie og Alf Johan Hansen.  

Ådne Eikeland 

Årsberetning Rosseland Jenter født 2009 

 

J-09 har i 2019 hatt jevnt antall spillere (20) og par frafall, også par tilkommer.  

Gjennom kampoppsettet til NFF har vi spilt med 2 lag.  

Vi har deltatt i 4 cuper.  

Vi har også i år hatt treningstilbud innendørs igjennom vinteren, til stor glede for jentene.  

Laget fremstår som et høyt motivert lag med stor spilleglede, jevnt godt ferdighetsnivå og supert 

samhold blant spillere.  

Trener/oppmenn besto av 8 personer. 

 

Årsberetning Rosseland Gutter født 2009 

 Sesongen startet i begynnelsen av januar for oss. Vi var samme 8 trenere som i 2018 og 33 gutter. 

I januar og februar var det kun trening. I år hadde vi fått tildelt mandager kl. 18.00 – 19.00 og 

torsdager kl. 16.30 – 18.00. Veldig greit med to treninger i uken.  

Nytt for i år var at vi skulle spille 7`er fotball. Alle inkludert trenere var litt spent på hvordan 

overgangen skulle bli. Men det viste seg at det gikk veldig bra.  

Når det gjelder treninger så har vi jobbet videre med følgende: 
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- Pasninger – kontroll på ball – avslutt på mål og fungere som et lag når vi har kamper. 

Egentlig det samme som sist år, men nå med litt høyere forventinger til guttene. Mange har tatt 

dette til seg, og hatt en veldig positiv utvikling.  

Den 9 – 10.mars hadde vi overnatting i Rosseland huset. Det var en skikkelig suksess. Det ble seint på 

kvelden/natten og veldig tidlig opp dagen etterpå, men guttene hadde det topp. I tillegg hadde vi 

invitert Bryne og Bogafjell til en liten mini turnering på søndagen. Det ble en kanonhelg, der vi fikk 

prøve dette med 7`er for første gang.  

April nærmet seg, og seriespillet skulle snart dra i gang. De nye lagene var satt i sammen, og vi var 

spente på hvordan det skulle gå. Men som tidligere gikk det veldig bra. Dette er en veldig god 

årgang, og lagene er veldig jevne.  

Innen serien dro i gang, så var vi påmeldt til Jæren Sparebank Cup på Klepp. Tidligere har vi alltid 

vært på Frøyland og Grønt Gras. Men i år kolliderte det med en håndball turnering, så vi valgte 

Klepp. Mye bra turnering som anbefales. Som vanlig når det er turnering så mikser vi på lagene.  

Noen dager seinere, uken etterpå, var det dags for seriepremier. I år stilte vi med 4 lag. Noe lag 

hadde kun 1 innbyttere, vi gamble litt på det, men ville at guttene skulle få mye spilletid. Det 

fungerte veldig bra. Jeg tror det var en kamp vi slet med å få nok spillere.  

Noen lag spilte på hjemmebanen, noen måtte reise vekk. Dette var som vanlig spennende for 

guttene. Igjen meldes det om meget gode prestasjoner, og allerede etter første serierunde kunne 

det meldes om 4 meget jevne RBK lag.   
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Spillere og trener for våre 4 lag var: 

 

Ukene gikk, og det var en fornøyelse å følge treninger og kamper. Noen gutter litt mer ivrige enn 

andre, men det er vel sånn det er i den alderen. Det meldes stadig om bra innsats og prestasjon fra 

de 4 lagene. Godt å se at de tar til seg det vi øver på i trening. 

Sommeren nærmet seg, og slutten av det 4.skoleåret var snart over. Men innen vi tok en velfortjent 

ferie, så var det dags for vår egen Team Bygg Cup! Vi hadde delt inn i nye lag, ettersom det var 

turnering. Guttene var som vanlig i ekstase (ja, nesten i alle fall), og alt lå til rette for en kanondag. 

Igjen fantastisk innsats og stor glede. Kanskje mest glede over all brus, pølser og andre godsaker som 

hører en turnering til. Men uansett en herlig dag og flotte arrangement! 

Siste seriekampene ble gjennomført, og etter det var det FERIE ☺.  

Etter ferien var det dags for turnering i Lyngdal. Tror mange hadde gledet seg til det. Sikker mange 

forelder også ☺. Tror det kun var 2-3 stk. av guttene som ikke var med, var jo tross alt fortsatt ferie.  

Vi bodde alle samlet i en stor håndballhall som vi delte med andre RBK lag, og det gikk utrolig bra. 

Litt lyd var det, men det gikk fint. Tror alle gutter syntes at dette var stas. Vi kunne ikke klage på 

været som var helt topp dagene vi var der nede. Gode prestasjoner på banen og utenfor banen.  

Turneringen i sin helhet har jo blitt evaluert, og det er vel en grunn til at det ikke blir Lyngdal i år.  

For noen var det en brå overgang fra ferie til turnering, men de klarte det bra og nå var 

høstsesongen i gang.  

I September prøvde vi oss på en turnering i Sandnes. Konklusjonen etterpå var vel at den tar vi ikke 

igjen. Få lag og dårlig organisert.  

Seriespillet fortsatte som vanlig under høsten med en kamp i uken. Og når vi hadde spilt den siste 

seriekampen i oktober, så tror jeg alle trener satt igjen med samme følelse, at man hadde hatt 

ansvar for en veldig kjekk gruppe spillere.  
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Året for gutter 2009 ble avsluttet med en turnering på Tjelta (Havdurknotten) første helgen i 

november. Det er en kald turnering, men veldig greit å få spille noen kamper i november innen vi tar 

juleferie.  

 

Kan nevnes at noen av guttene fikk prøve seg med de som er 1 år eldre. G2008 manglet i blant 

spillere, så der stilte vi med spillere så godt det gikk. Vi hadde spurt innen hvilke som kunne tenke 

seg å være med, og det var 13 spillere som sa ja. Disse fikk rotere, så at alle av disse 13 fikk spille like 

mye. 

Året avsluttedes med en sosial happening på klubbhuset med ulike konkurrenser ute på banen innen 

vi gikk inn og fikk pølser og kake ☺. Vi takker vår sosialkomité for deres innsats, dels på sommeren 

og den siste i desember, veldig bra.  

Vi starter igjen den 6.januar og vi trenere gleder oss voldsomt til et nytt år med Gutter 2009! 

I år skal vi utvikle 7`er spillet. Bli litt bedre på alt. Blir spennende å se om alle blir med i år igjen, men 

det regner vi meg. Vi har ikke fått noen indikasjoner på noe annet.  

 

Mvh 

Alle trenere for Gutt 2009 ☺! 

 

Peter Mörk         6.jan 2020 

 

 

 

Årsberetning Rosseland Jenter født 2010 
Spillergruppa teller 24 spillere og 4 trenere. Oppmøte på treningen i 2019 har vært bra, og stort sett 

ligget på mellom 20-24 barn.  

 I løpet av året har ingen sluttet, og og vi har fått tilført nye etter sommeren. Vi har god kontakt med 

barna, og registrerer jevn individuell progresjon hos de aller fleste. Vi har kjørt differensiert opplegg 

med utgangspunkt i ungene sitt ferdighetsnivå på deler av treningene. Dette har også hevet nivået 

på lagspillet på alle tre lag. Mot slutten av året begynte vi å forberede for 7er spill.   
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Jenter 2010 deltok med tre lag i serien og på 4 turneringer. Det er imponerende å se hvor godt de 

har klart seg. Det er mer en gang folk har kommet bort etter kamp for å kommentere både innsats 

og ferdigheter. 

 Generelt er det gledelig å registrere gode holdninger og respekt for med- og motspillere. Dette er 

også noe vi har fokus på som trenere - med korrigering og veiledning når behov. Foreldre melder om 

unger som har det gøy på trening, kamp og turneringer. Reglene som vi har terpet på siden de 

begynte sitter nå i ryggmargen - ha det kjekt, høre etter når trenere snakker og gjer så godt du kan! 

 Takk til fantastiske unger og foreldre som gjør dette så kjekt og givende. Vi trenere ønsker også å 

takke klubben for et kjempegodt tilrettelagt tilbud for både trenere og unger - på tross av relativt 

begrenset banekapasitet. 

   

Mvh, 
  
Arild Sie, Tor Sigve Reime, Steffen Horpestad og Are Haldorsen 

 

Årsberetning Rosseland Gutter født 2010 
 

Spillergruppa teller 36 spillere og 7 trenere og lagledere. Gutter 2010 har trent tirsdager 17-18.30 og 
torsdag 17-18 (valgfritt frem til påske). Oppmøte på treningen i 2019 har vært mellom 20-36 barn.  

Trening  

Trenerne bruker NFF sin treningsøkta.no. En hovedtrener lager og gjennomfører opplegget med 
hjelp fra resten. Hovedtrener-rollen rullerer.  

Kampspill – serie  

RBK gutter 2010 deltok med seks lag i serien hvor hvert lag hadde en trener hver. Et lag hadde to. 
Kampforberedelser, gjennomføring og admin. ble gjennomført på en svært ryddig måte.  

Lagene ble delt inn etter prinsippet om jevnbyrdighet. Lagsoppsett ble evaluert etter halvspilt 
sesong, men det var ingen grunn til endringer. Ungene utviser særs god innsats i kamp.  

Kampspill – turnering  

Ved turneringsspill endret vi på lagene. Fokus var fremdeles på jevne lag. Nye lag under turneringer 
har gitt oss enda bedre samhold i gruppa og gir trenerne muligheten til å se flere spillere i 
kampsituasjoner.  
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Gutter 2010 har deltatt på følgende turneringer i 2019:  
1. Grønt Gras  
2. Team Bygg  
3. Lucky Bowl cup  
4. Havdurknotten  
Rosseland 21.01.2020  

For trenere og lagledere  
Elisabeth Sie Nielsen  

Årsberetning Rosseland Jenter født 2011 
 

Vi ser tilbake på en vellykket og innholdsrik sesong for jenter 2011. I januar startet vi opp med 

treninger igjen etter ferien, og de første uker var vi inne i gymsalen på Rosseland skole. Fra februar 

begynte vi treningen ute, en kveld i uka. Vi beholdt treningstiden inne. De som ønsket kunne da 

trene to ganger i uken frem til seriestart. Innetreningen la vi opp som en «frivillig trening».  

Vi er fortsatt 18 jenter som utgjør troppen. En positiv og treningsvillig gjeng. Da ikke alle ønsker å 

spille seriekamper, meldte vi på to lag til årets serie. Spennende med overgang til 5`er fotball. 

Overgangen har gått veldig bra. Mange gode seriekamper, med to jevne lag fra oss.  

Totalt har vi vært med på fire cuper i 2019. Grønt gras, team bygg, kiwi knotten og havdur. På 

cupene har vi meldt på tre lag. I tillegg har vi også hatt noen sosiale samlinger til sommer og 

avslutning av sesong.  

Trenere har vært; Siri Vollsund, Dagny Mellgren, Lars Langli og Thomas Aas Pedersen. Ådne Eikeland 

har vært med når det har passet, pluss vi helt på slutten av sesongen fikk med Johnny Mikal 

Gallefoss. Treningsopplegget har Dagny laget, et halvår av gangen. Ledelse på trening har gått på 

rundgang.  

Vi opplever stort idrettsglede og trivsel blant jentene. En positiv gjeng som heier på hverandre. Vi 

gleder oss til ny sesong. Smil og stil.  

For jenter 2011, Thomas Aas Pedersen 
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Årsberetning Rosseland Gutter født 2011 

Administrasjon  

Spillergruppe: ca 30 spillere.  

Trenere: Thomas Nesse (3 uker av og 3 uker på), Kenneth Torgersen, Jon Petter Runde (på vei ut), 
Ørjan Kristiansen, Sindre Aavitsland Hansen, Frans T. Larsen, Ane Stangeland  

Trening og kamper  

75 minutters trening ukentlig (tirsdag). I 2019/2020 fokus på tydelig ansvarsfordeling i 
trenergruppen. 3 trenere tar hovedansvar for opplegg på treningen. De andre støtter. Etter hvert 
god struktur og fokus på varierte øvelser under trening, med faste innslag på hver trening, men også 
nye øvelser innimellom. Hovedfokus på at alle skal ha det kjekt på trening, uansett nivå, og at alle 
skal få en positiv kommentar ila treningsøkta. Noe differensiering i år på enkelte treninger, for å 
sikre at alle blir utfordret på sitt nivå, og for å sikre mest mulig ballberøring for alle.  

Ønsker å øke antall trenere for å sikre stabile treninger, samt fylle alle ansvarsoppgaver.  

5 lag på årets serie. 6 spillere på hvert lag. Dette ble i minste laget mtp innbyttere, fravær etc. Appen 
Spond benyttes som kommunikasjonsredskap og organisering av serie og turneringer. Dette 
fungerer svært godt.  

RBK2011 har deltatt i følgende turneringer: Grønt Gras, Team Bygg, Kiwi Knotten, Havdursknotten.  

Rosseland 09.01.2020  

For trenere på RBK2011  

Kenneth Torgersen  

Årsberetning Rosseland Jenter født 2012 
 

Spillergruppa teller 22 spillere og 4 trenere. Oppmøte på treningen i 2019 har vært bra, og stort sett 
ligget på mellom 17-22 barn. Vi kommer til å rekruttere nye trenere til 2020 sesongen. 
  
I løpet av året har ingen sluttet, og og vi har fått tilført nye etter sommeren. Vi har god kontakt med 
barna, og registrerer jevn individuell progresjon hos de aller fleste. Må bruke en god del ekstra 
energi på se som har kommet inn og begynner på null, men det har gått greit. 
  
Jenter 2012 deltok med tre lag i serien og på tre turneringer. Det er idrettsglede og veldig god 
innsats når de får Rosselanddrakten på.  
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Generelt er det gledelig å registrere gode holdninger og respekt for med- og motspillere. Men vi 
bruker mye tid og energi på treninger på oppdragelse. Det er til tider en krevende gruppe med små 
«grupper» som stjeler fokuset.  
  
Vi trenere ønsker også å takke klubben for et kjempegodt tilrettelagt tilbud for både trenere og 
unger - på tross av relativt begrenset banekapasitet. 
  
Mvh 
  
Arild Sie, Jone Stakkestad, Stian Nese og Are Haldorsen 
 

Årsberetning Rosseland Gutter født 2012 

Guttar 2012 er ei fint samansett gruppe på 24 positive guttar. I år har me hatt seks 
trenarar/lagledere rundt laget, med ulik ansvarsfordeling. Me har trent tirsdagar 17.30-18.30, med 
stort sett godt oppmøte både av spelarar og trenarar, men alltid eit minimum på 3 trenarar.  

Trening:  

På trening har me delt dei opp i mindre grupper og kjørt ulike stasjonar, dette for å få tettare 
oppfølging av den enkelte og for å få betre flyt i treninga. Nivået varierer veldig i denne alderen, men 
me har opplevd god progresjon på fleire områder. Men viktigast av alt – me har det jilt på trening, og 
me legg til rette for at alle skal få oppleve mestring!  

Turnering:  

Fokus på jamne lag og å ha det jilt!  

Guttar 2012 har deltatt på desse turneringane:  

-Grønt Gras  
-Teambygg cup  
-Kiwi Knotten  

Rosseland 10/1-2020  

Nina Regine Braut-Hegre  

På vegne av trenarar på guttar 2012  
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Årsberetning Rosseland Jenter født 2013 

Administrasjon  

Første trening egen trening som rent jentelag etter vi skilte lag med guttene var mandag 20. mai kl. 
16.30 på lille kunsten.  

Antall spillere varierte noe fra trening til trening – med et gjennomsnitt på rundt 10-12 spillere. 15 
spillere totalt var med på forskjellige turneringer.  

Trenergruppa:  
· Torfinn Johansen (hovedtrener)  
· Magne Carlos Lothe  
· Synnøve Levang  
· Bjørn Erik Ualand (oppmann)  

Foreldremøte ble gjennomført etter sommerferien. Vi oppsummerte sesongen så langt og 
presenterte ideer og forventinger for veien videre.  

I samme møte ble det oppnevnt en sosialkomité med ansvar for å støtte trenerapparat med sosiale 
begivenheter for spillergruppa. Leder: Tonje Meling. Første oppdrag var sesongavslutning i 
klubbhuset 28. oktober. Det ble en kjekk seanse.  

Fotball  

Treningene ledes av hovedtrener samt att trenerapparatet følger opp og tar ansvar for hver sin 
øvelse. Vi starter alltid med en felles oppvarming som er basert på forskjellige leker, og deretter blir 
spillerne delt opp i mindre grupper. Her blir det øvelser i stasjoner med en blanding av spill lag mot 
lag, hinderløype og enkle skuddøvelser – spillerne rullerer mellom stasjonene. Opplegget har fungert 
greit.  

Øvingsmomenter i 2019 har vært:  
· Lek med og uten ball  
· Venn med ballen  
· Enkle skuddøvelser  
· Spill – to lag  
 
Disiplin og orden på treningene er alltid en utfordring i de yngste årsklassene. Allikevel registreres 
god kontakt med spillerne og en jevn individuell progresjon hos de aller fleste.  

RBK jenter 2013 har deltatt i flere turneringer som rent jentelag; Team Bygg Cup 
,Høyfjellsturneringen Lye og Kiwi knotten.  

Rosseland 21.01.2019  
For trenere og lagledere  
Torfinn Johansen 
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Årsberetning Rosseland Gutter født 2013 

Administrasjon  

Kull 2013 ble delt i gutte- og jente gruppe ila vinter/vår 2019. Guttegruppa teller p.t 22 betalende 
spillere. 5-6 spillere er fortsatt ikke registrert i KlubbAdmin. Følges opp.  

Treninger har vært gjennomført på lillekunsten torsdager 17-18.00. Oppmøtet har vært varierende – 
med ulike årsaker. Vi bruker Spond – og foreldre er stort sett flinke til melde fravær.  

Foreldremøte ble gjennomført 14. februar. Vi oppsummerte sesongen og presenterte ideer og 
forventinger for veien videre.  

Trenergruppa:  
· Erik Undheim  
· Sindre Meling (hovedtrener)  
· Jan Eirik H Gjerdevik (oppmann)  
· Øyvind Tveit  
 
Vi er p.t for få trenere og er sårbare vedr bemanning av treninger. I tillegg vil seriespill til våren 2020 
kreve at hvert lag bekles med minimum én lagleder. Utfordringen ble pekt på i foreldremøte i fjor 
vinter, men ingen har meldt seg. Vi vil derfor intensivere «rekruttering» av trenere ila vinteren 2020 
– metode: frivillig tvang, dessverre.  

Fotballfag  

Treningene ledes av hovedtrener, hvorpå øvrige i trenerapparatet følger opp spillere individuelt. 
Etter felles, lekbasert oppvarming blir spillerne delt opp i mindre grupper. Det gjennomføres 
rotasjon mellom forskjellige stasjoner med en blanding av spill lag mot lag, hinderløype og enkle 
skuddøvelser. Nytt i 2019 var innføring av fast spillopplegg i binge(r) i tillegg til én/to stasjoner. Det 
har resultert i mer spill – mer tid med ball i spillsituasjon – og mer slitne kropper. Opplegg har 
fungert meget bra.  

Øvingsmomenter i 2019 har vært:  
1. Venn med ball (stafett/lekbasert)  
2. Skudd på mål  
3. Spillforståelse – to lag  

Disiplin og orden på treningene er alltid en utfordring i de yngste årsklassene. Allikevel registreres 
god kontakt med spillerne og en jevn individuell progresjon hos de aller fleste.  

Seriespill & turneringer  

Gutter 2013 har ikke deltatt i seriespill, men i følgende turneringer i løpet av 2019:  

· Jæren Sparebank Cup  
· Teambygg Cup  
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· Høgfjellsturneringa  
· Kiwiknotten  
· Vennskapsturnering på Hognestad  

 

Rosseland 09.01.2019  

For trenere og lagledere  

Jan Eirik Heigre Gjerdevik  

Årsberetning Rosseland Jenter/Gutter født 2014 

Vi har vært en god gjeng på rundt 30 ivrige 5åringer +/-.  

Vi startet året innendørs i gymsalen på Rosseland Skule og gikk ut etter påsken. Treningstider har 
vært tirsdag fra 16:30-17:30.  Trenergruppa har bestått av 8 foreldre. Noen har falt fra og noen har 
kommet med underveis.  Vi har hatt 4 trenermøter ila året og 1 foreldremøte. Vi har hatt lek til 
oppvarming med fokuset «lek med ball». Ellers har vi delt inn i grupper hvor vi har hatt stasjoner. 
Dette har fungert veldig bra og vi har prøvd å ha litt «fast» opplegg med små variasjoner for å gjøre 
det trygt for ungene.  Trente ut november, og har hatt opphold under hver trening!  

Avslutning med pølser, sagt og kake. 

Rosseland 18.2.2020 

For trenere og lagledere Elin Nærland 

Årsmelding 2019 Bordtennisgruppen Rosseland 
 

Vi startet forsiktig opp med innkjøp av 5 bord og noen låne racketter januar 2019, og invitasjon til 

oppstart av organisert bordtennistrening i gymsalen på Rosseland.  

Startet med åpen trening for 5.-6.klasse mandager, omlag 6-8 aktive barn trente ukentlig. Utvidet i 

mars til 5.-10-klassepå mandager, omlag 10 aktive barn/ungdom, gradvisåpning for 1.-10.klasse og 

omlag 10-12 aktive uten å aktivt reklamere for tilbudet. 

 I August fikk vi inn 3 nye ressurspersoner/trenere som med mye erfaring tilførte trening og miljø en 

ny dimensjon. Fortsatte med organisert trening for barn/ungdom 1.-10-klasse på mandager 8-10 

aktive. Startet og med uorganisert bordtennisspilling på søndagsformiddag hvor det har deltatt 6-12 

aktive spillere hver gang. Her har det og vært et tilbud for voksne spillere. 

Gruppen har deltatt i ulike turneringer høsten 2019 
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Barn/ungdom har deltatt i Sør-vest cup med gode resultater (2 stk turneringer) 

Voksne/ungdom har deltatt i Bedriftidrettens bordtennisturnering med gode resultater (4stk 

turneringer) 

I disse turneringene har spillerne deltatt som spillere i Stavanger BTK.  

 

Mål/ønsker for 2020 

-Registrering som klubb i Norges Bordtennisforbund 
-Utvidet treningstilbudet fra 2 til3 dager/kvelder i uken. 
-Tilby aktiv trening/spill for barn og voksne 
-Delta aktivt i flere turneringer i ulike ferdighetsklasser og aldersgrupper. 
-Utvidelse til totalt 10 bordtennisbord med tilhørende gjerder/avgrensinger 
-Driftsmateriellsom baller og låneracketter til bruk i klubb 
-Arrangere enkle klubbturneringer med invitasjon til andre lokale klubber 
 

Martin Garvik 

Pål Horpestad 

Jørn Martinsen 

Tom Lode 

 

Årsrapport fra Markedsavdelingen  

I 2019 hadde Rosseland BK, 33 samarbeidspartnere / sponsorer. Totalt var det avtaler på ca 350 000 
kroner. Noe var tjenesteavtaler, men det meste var penger inn til oss. Sponsorpakkene var fordelt 
gjennom reklameskilter, draktreklame både på A-lag og det nye draktsettet til barneavdelingen. I 
tillegg til rosselandsgenser, treningstøy og Team Bygg Cupen. Våre største generalsponsorer i 2019 
var EM1 og SR Bank.2 bedrifter trakk seg ut i 2019 men vi fikk inn 4 nye.  

Også i år har alle sponsorer fått et Rosseland skilt som viser at de støttet Rosseland BK. Vi har lagt ut 
litt bilder på Facebook når vi har fornyet / signert ny avtale. Alle våre samarbeidspartnere for lov å 
dele litt reklame på vår FB side som blant annet Arne & Hulda og Klinikk for alle (tidligere Ryggraden) 
har benyttet seg av.  

Vi har hatt et par sponsorarrangement, med blant annet testing av nytt ”belønningspils” på Thime 
Station. Her fikk vi lov å være med gratis til testing av ulike matretter sammen med quiz og godt i 
glasset. Det største arrangementet ble i slutten av året da vi fikk besøk av Erling Braut Haaland. Vi 
sendte først invitasjon til våre samarbeidspartnere før vi sendte det ut til et par naboklubber. Dette 
ble et veldig bra arrangement som også får positive effekter til neste år (2020) da vi allerede har fått 
nye sponsorer pga dette arrangementet  

Vil takke alle samarbeidspartnere som har vært med å støtte Rosseland BK i 2019.  

Lars Sølve Larsen Markedsleder Rosseland BK 
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Forslag til budsjett Rosseland Ballkubb 2020 

 

 

 

 

 

 

Budsjett 2020

NOK

Salgsinntekter 1 765 000          

Andre inntekter 50 000                

Sum driftsinntekter 1 815 000

Varekjøp  164 000

Sum varekostnader  164 000

Bruttofortjeneste 1 651 000

Lønnskostnad  85 000

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.

Andre personalkostnader  21 000

Sum personalkostnader  106 000

Avskrivning  210 000

Fraktkostnader

Kostnader lokaler  105 000

Leie maskiner, inventar o.l.  14 000

Kostnadsførte anskaffelser  715 000

Reparasjon og vedlikehold  35 000

Fremmede tjenester  102 000

Kontorkostnad  10 000

Telefon, porto o.l.  23 000

Kostnad og godtgjørelse for reiser  130 000

Salgs og reklamekostnader  35 000

Kontingenter og gaver  55 000

Forsikring  25 000

Annen kostnad  36 000

Sum driftskostnader 1 495 000

Driftsresultat  50 000

Finansinntekter   100

Finanskostnader  50 000

Sum finans

Resultat før skatt   100

Årsresultat   100
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Fletcher Moss Rangers fotballskole 

08 – 10 juni 2019  

For tredje året på rad har Fletcher Moss Rangers kommet med trenere for å gjennomføre 
fotballskole hos oss. Fletcher Moss Rangers er en liten klubb fra Manchester.  

Trenerne kom fredag 7 juni. Litt utfordringer med innlosjering dette året, da alle hotellrom på Bryne 
var booket til et svømmestevne. Så de første to overnattingene var i leiligheter på Rosseland, så ble 
de flyttet til Bryne Kro og Hotell etterpå.  

Nytt av året var at vi skulle gjennomføre 3 dager med fotballskole i stedet for 2. Samt at vi vi delte 
dagene inn i 2. De yngste på formiddagen, de eldste på ettermiddagen. De to første dagene ble brukt 
ulike øvelser og aktiviteter, den siste dagen var det turneringsspill.  

Vi gjennomførte også en trenerkveld, hvor fokuset var på målvaktspill.  

På denne fotballskolen var det plass til 100 unger. Fra vi åpnet påmeldingen 3 mai kl 09:00, så var 93 
unger påmeldt innen kl 11:00 samme dag. Kjekt å se at dette er noe som engasjerer barn og unge i 
Rosseland.  

Gjennom disse 3 årene vi har hatt denne fotballskolen, så har vi gått litt i overskudd. Trenerne fra 
Fletcher Moss Rangers krever ingen kompensasjon utover fly og opphold. De tar fri fra jobb for å 
komme og gjennomføre denne fotballskolen. Vi valgte derfor å gi klubben 20.000 av vårt overskudd. 
Noe de i senere tid har brukt til investering i nye drakter i sin klubb.  

Vi fikk også overrakt ei FMR drakt, signert av Marcus 
Rashford. Noe som var veldig stas, da Rashford tråkket 
sine barneår i denne klubben. Drakten henger for 
øvrig innrammet i klubbhuset til Rosseland.  

Om det blir noen ny fotballskole i 2020 er vi usikre på. 
Men forholdet og vennskapet til denne engelske 
klubben vil bestå i mange år.  

Takk for denne gang.  

Arrangementskomite  

Ingmund Egeland, Torfinn Johansen, Tom Lie og Gøran Håland 
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Idrettslagets organisasjonsplan – styrets forslag  

 
 
Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen sitt forslag til nytt styret i RBK 2020 

Leder: Torfinn Edland (på valg) 

Nestleder: Knud Kjetland (på valg) 

Kasserer/medlemsansvarlig: Edle Heigre Gjerdevik 

Barnegruppe ledere: Heine Schea & Judith S. Håland (på valg) 

Materialforvalter: Alf Inge Reime  

Anleggsansvarlig: Jone Høyland (på valg -ny) 

Styremedlem/utleieansvarlig: Janne Nese (på valg) 

Styremedlem/dugnadsansvarlig: Ingunn Ree  

Styremedlem/A laget: Are Gabriel Høyland 

Styremedlem/Bordtennis: Jørn Martinsen (Ny-forutsetter utvidelse av styret på årsmøtet) 

Marked/sponsor: Lars Sølve Larsen (ikke i styret) 

Valgkomiteen  

Elisabeth Sie Nielsen og Laila Tørresby 


