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 har opprette en gruppe «Ny bane», som jobber for 9er bane mellom Rosseland skole og
gamle Bryne vgs. Kommunen har regulert området til idrett og jobber nå med detalj regulering av
området. Gruppen jobber opp mot administrasjon og politiker for å sikre størrelse og utforming av
banen i tråd med klubbens behov. Klubben har sagt seg villig til å bidra med finansieringen av banen
for å sikre fremgang og eierskap.
Dugnadsgjengen holder anlegget i god stand. Styret retter en takk til alle frivillige som har bidratt i
dette arbeidet.
Klubbhus
Bruken av klubbhus og kiosk har vært begrenset på grunn av Corona restriksjoner og nedstengning
av idretten i perioder. Det har vært noe utleie, men denne er sterkt redusert.
Medlemmer
Sesongen 2020 var en spesiell sesong for Rosseland Ballklubb. Det har vært begrenset aktivitet og
usikkerhet til hvilke aktiviteter som kunne gjennomføres på grunn av Corona situasjonen. Klubben
valgte å halvere kontingenten for barnegruppen for å hindre frafall av økonomiske årsaker. Pr 31.12
teller klubben omtrent 400 betalende medlemmer. Rosseland besto av 39 lag i aldersgruppen 5 til 12
år, samt ett senior lag.
Rosseland Ballklubb sin barnegruppe har gjort en fantastisk innsats. Våren startet med strenge
smittevern restriksjoner og nedstenging av fotballen, men med god innsats av trenere og
trenerveileder ble det laget gode planer som bidrog til at trening og kamper ble gjennomført etter
de til enhver tid gjeldende smittevern regler. Lørdagstreningen som har blitt veldig populær i
klubben har ikke blitt gjennomført da denne går på tvers av kull og kohorter. Av samme grunn ble
det heller ikke deltagelser i turneringer i 2020.
A-laget startet året med kanskje tidenes tropp og veldig god motivasjon. Men så kom nedstengingen
av fotballen, med stor usikkerhet rundt seriespillet. Serien ble ikke gjennomført i 2020, men A-laget
har trent gjennom perioden selv om smittevern reglene har begrenset aktiviteten.
Øster Hus cup ble ikke avviklet i 2020.
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Bordtennisen er kommet godt i gang med flere aktive utøvere og trener. Også her ble aktiviteten
rammet av stenging av gymsalen i perioder. Selv om aktiviteten har vært begrenset har likevel
bordtennisen klart å representere klubben i flere turneringer.
Klubben har opprettet fondet «din støttespiller». Dette er en ordning der medlemmer kan søke om
økonomisk hjelp til kjøp av utstyr og dekning av andre utgifter i forbindelse med aktivitet i klubben.
Økonomi
Økonomien i klubben er god. Klubben gikk med et positivt årsresultat på omtrent NOK 100 000 for
2020, på tross av halvert kontingent og kansellert fotballturnering. 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, der blant annet ny bane vil bli en stor investering. Klubben ønsker
derfor å bygge opp egenkapitalen for sikre et større handlingsrom og fleksibilitet til finansiering av
ny bane.
Klubbens faste dugnader har ikke blitt gjennomført i 2020 da disse arrangementene ble avlyst. Salg i
kiosk og utleie er også preget av restriksjonene og avlysning av Øster Hus cup. Klubben har blitt
kompensert for deler av disse inntektene gjennom støtteordninger fra staten og private aktører.
Julelotteriet ble i år avholdt digitalt. Dette ga også noe reduserte inntekter.
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 2020.

Rosseland, 10. mars 2021

Torfinn Edland, leder
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Årsberetning Rosseland A-lag 2020
En sesong preget av optimisme, mange gode, nye spillere og etterlengtede lokaloppgjør tok en
veldig brå vending. Rosseland skulle spilt i 4. divisjon avd 1, men serien ble avlyst grunnet pandemi.
Kun en håndfull treningskamper ble gjennomført før treninger og kampaktivitet ble stoppet i mars.
Trenere: Kai Ove Stokkeland og Paul Ove Laland (spillende ass.).
Sportslig utvalg/støtteapparat/oppmenn: Are Gabriel Høyland, Ståle Hoff, Gunnar U. Stangeland,
Marcus Sikveland, Kjell Ove Taksdal.
Kaptein:
2020-sesongen ble den korteste i klubbens 41 år gamle historie. Etter en bra oppkjøring og gode
resultat i treningskampene ble det full stopp på treninger og kampavvikling fra mars.
Treningskamper
Åtte kamper ble det tid til før Norge stengte ned. Etter en ok start borte mot Brusand og hjemme
mot Kåsen fulgte to tette kamper mot Varhaug og Klepp. Fra slutten av februar så det veldig bra ut
da Havdur, Nærbø, Vaulen og Bryne 2 ble slått komfortabelt. Toppformen var inntakt da siste kamp
11. mars da et ungt Bryne 2- lag ble utspilt, dagen etter startet nedstengingen.
Vårsesong:
Avlyst
Høstsesong:
Avlyst
Innendørsturnering:
Avlyst
Treninger: Rosseland trente 2-3 ganger i uka fram til midten av mars. Det var ingen aktivitet før
regjeringen åpnet for trening med 1 meters avstand i juni. Oppmøtet på treningene har vært preget
av pandemien, noen har holdt seg borte på grunn av kravet om 1 meters avstand/fotball uten
kontakt, noen på grunn av jobb/ familiesituasjon. Siste trening ble holdt i slutten av november.
Kåringer:
Årets spiller –
Innsatspokalen –
Toppscorer – Sondre Svalestad Hovland (8 mål)
Nykommer Sondre Svalestad Hovland scoret åtte på 8 treningskamper og ble med det toppscorer for
2020.
Gunnar U. Stangeland, 28. Januar 2021
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Spillere 2020
Rosseland benyttet 31 spillere i 2020-sesongen.
Yngst: Kristen Reime (19)
Eldst: Espen Klovning Hansen (42)
Flest kamper: Geir Dahle Høyland, Kristian H. Magnusson, Andreas Aa Time, Jan Rune Hoff, Anders
Hognestad og Sondre Hovland: 8
Flest scoringer: Sondre Hovland: 8

Kampstatistikk 2020
Kamper totalt 2020: 8
Seirer: 6
Tap: 0
Uavgjorte: 2
Målforskjell: 32-12
Største seier: 6-0 mot Bryne 2 (H) 11. mars (treningskamp),
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Flest kamper uten seier: 2
Fleste kamper uten tap: 8 (fra 27. januar - 11. mars)
Antall uavgjorte på rad: 2
Antall seire på rad: 4 (20. februar –11. mars)

Adelskalenderen
A-lagskamper for Rosseland BK pr 28. januar 2021
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Årsberetning Rosseland Jenter født 2008
2008-kullet har i år hatt sin siste sesong i Rosselanddrakta. En sesong som skulle vise seg å bli ganske
så annerledes enn ellers. Korona-situasjonen preget naturlig nok også vårt år.
Vi kom imidlertid godt i gang, med stort sett samme gjeng som året før, rundt 30 stykker i tallet. Vi
startet med en meget bra innendørsturninger i Egersund, hvor vi hadde tre lagt med på nivå 1, og
med gode resultater.
Sesongen ble imidlertid for satt på vent, før vi etter hvert kom i gang igjen med alternativ trening og
etter hvert full kontakttrening mot sommeren. Sommerturnering ble det naturlig nok ikke i år, og
heller ikke andre turneringer deltok laget resten av sesongen. I seriespillet som kom i gang etter
sommeren så valgte vi å utfordre oss selv med å ha 3 jevngode lag på nivå 1. Dette vil vi
karakterisere som et vellykket valg vurdert i etterkant.
Etter en litt treg start så ble jentene gradvis vant til intensitet og da viste vi de og at de hadde inne
det nivå vi hadde vurdert de hadde. Antall seirer, uavgjort og tap ble fordelt noenlunde jevnt på de
tre lagene, noe som er helt perfekt med tanke på utviklingen til jentene. Vi har i år som i tidligere år
hatt fokus på lagmiljø, trivsel på og utenfor banen, tekniske basisøvelser og spilleforståelse. Vi syns vi
har lykkes med dette med prestasjonene på banen og når vi fortsatt stort sett er samme gruppe også
ved slutten av sesongen som i starten, og som har vært stabilt nå over flere år. Ekstra kjekt er det at
vi har fått med de fleste gjennom en noe annerledes sesong, og at de aller fleste blir med oss enda
ett nytt år, men da i Bryne FK. Dette blir da og siste årsrapport fra vår side, og vi vil benytte
anledningen til å takke for de gode årene i Rosseland. Det er en fantastisk trivelig klubb å være
trener i, med flust av ja-folk med smil om munnen.
Mvh
Arild, Espen, Sean og Dagny

Årsberetning Rosseland Gutter født 2008
Sesongen 2020 vart ein spesiell sesong med ein lang periode utan trening og ein påfølgande periode
med trening tilpassa retningslinjene frå NFF.
Det vart ingen turneringar og heller ikkje seriespel på våren. Det var derfor veldig kjekt då serien
starta i august. Me stilte med to jamngode lag som hevda seg godt på nivå 2.
Me har vore i overkant av 20 spelarar og det har vore bra med folk på trening. Det har vore ein
triveleg gjeng å vera saman med. Dette var siste sesongen i Rosseland og gutane har alt vore
brynespelarar i eit par månadar. Det ser ut for at samanslåinga kjem til å gå 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
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Årsberetning Rosseland Jenter født 2009
J-11 har i 2020 hatt stabilt antall spillere (20).
Gjennom kampoppsettet til NFF har vi spilt med 2 lag.
Mot slutten av året opplevde laget sorg da en foresatt til spiller og trener Stig omkom i en bilulykke.
Det gode samholdet, engasjerte foreldre og trenere loste laget gjennom den tøffe tiden.
Stig er med oss videre med sine initialer på kapteinsbindet.
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 6 personer.

Årsberetning Rosseland Gutter født 2009
Sesongen startet i begynnelsen av januar for oss. Vi var samme 8 trenere som i 2019 og 33 gutter.
Som alle andre visste vi ikke da hva som ventet oss i mars!
I januar og februar var det kun trening. I år hadde vi fått tildelt mandager kl. 18.00 – 19.30 og
torsdager kl. 16.30 – 18.00. Veldig greit med to treninger i uken og 90 min/økt.
Sist år startet vi med 7`er fotball som gikk veldig bra. I år var målet å utvikle vårt spill. Det vil jeg
påstå gikk veldig bra.
Når det gjelder treninger så har vi jobbet videre med følgende:
- 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 15.februar var vi med i en liten turnering i Egersund der vi spilte inne i Espelandshallen. Det var
en veldig kjekke lørdag, som alle oppskattet. Godt spill og gode resultater. Dette så lovende ut til
seriespillet skulle starte i april.
Lørdag den 14.mars hadde vi planlagt overnatting i klubbhuset. Det var en suksess sist år, og vi
hadde lyst å gjøre det igjen. Men som alle vet, så ble det stopp for det meste torsdagen den 12.mars.
Dette var begynnelsen på et veldig spesielt år for alle. Ikke lov å trene i lag, hjemmeskole mm.
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Når vi kom i gang igjen var det i smågrupper uten kontakt med hverandre. De ble mye teknikk og
konkurrenser på treningene. Jeg personlig syntes det fungerte veldig bra. Men det er klart, guttene
savnet å få spille to mål på treningene, og skikkelige seriekamper.
Alle turneringer var det bare å glemme. Vi hadde hatt møte om en ny turnering i Kristiansand som
hørtes veldig spennende ut, Sebra Cup. Men det ble det som kjent ikke noe av.
Men den 1.september var det tross alt tide for kamper igjen. Noe komprimert, men allikevel
kamper! Som sist år delte vi inn i 4 jevne lag.
Spillere og trener for våre 4 lag var:
Det var utrolig kjekt å få spille kamper igjen. Mye restriksjoner, men vi var i gang. Alle lag klarte seg
bra, mye positivt. Det var ett av lagene som fikk kjørt seg litt i begynnelsen og det ble snakk om å
endre litt. Men alle kan ikke vinne, man må lære å tape også. Dette lag kom seg veldig, og fikk en
meget fin avslutning med tanke på spill og bedre resultat til slutt.
Det ble ikke noe avslutt med sosial happening som vi bruker å ha, igjen pga. korona`en. Men vi kjørte
på til den 17.des da vi tok juleferie.
Vi starter igjen den 5.januar og vi trenere gleder oss voldsomt til et nytt år med Gutter 2009!
I 2021 skal vi spille 9`er fotball, det blir spennende J. Men hvordan fotball året kommer å bli, det vet
jeg dessverre ikke nå. Vi må bare ta det som det kommer, og følge de anbefalinger og restriksjoner
som gjelder.
Mvh
Alle trenere for Gutt 2009 J!
Peter Mörk

6.jan 2020

Årsberetning Rosseland Jenter født 2010
Spillergruppa teller 19 spillere og 4 trenere og en oppmann. Oppmøte på treningen i 2020 har vært
bra, og stort sett ligget på mellom 17-19 barn.
I løpet av året har 4 jenter sluttet. 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
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ferdighetsnivå på deler av treningene. Dette har også hevet nivået på lagspillet på alle tre lag. Det er
første året med 7er fotball og de har tatt overgangen veldig bra.
Jenter 2010 deltok med 2 lag i serien. Det ble ingen turneringer denne sesongen. Begge lag presterte
godt over gjennomsnittet i serien.
Generelt er det gledelig å registrere gode holdninger og respekt for med- og motspillere. Dette er
også noe vi har fokus på.
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, Espen Klovning Hansen og Are Haldorsen

Årsberetning Rosseland Gutter født 2010
Ett av de merkeligste årene i både oss vokse og barns levetid er over. Det er på tide å oppsummere.
Vi startet som vanlig i januar med treninger. Vi planla og tok i mot påmeldinger til SEBRA cup. Dette
var første året guttene skulle få reise på turnering med overnatting. Både unger og voksne gledet seg
stort. Plutselig en dag i mars ble alt snudd på hodet. Vi kunne ikke lenger trene ute, og eller trene
sammen. Banen var heldigvis åpen slik at mange var nede og drev med egenaktivitet og lek.
Heldigvis åpnet man etterhvert opp og vi ble kjent med ett nytt begrep «kohort». Litt komplisert ord,
på en så enkel og bra ting som «en fast gruppe av få individer med minst mulig kontakt med
individer utenfor sin egen gruppe»
Etter litt trening, og gode innspill fra Stig Rune fikk vi dette til. Det funket faktisk ganske bra. I mindre
grupper klarte vi å møte ungene bedre, og kunne se de og gi de tilbakemeldinger på en bedre måte.
Det ble sånn som dette utover sesongen. Vi fikk heldigvis spille seriespill etterhvert. Vi startet opp
med 7erfotball og det var flott å se hvor kjekt guttene synes dette var. De leverte varene både på og
utenfor banen. Guttene ble utfordret og opplevde mestring! Vi har vært en jevn og stabil gruppe og
telte ved slutten av sesongen 33 spillere. Det ble dessverre noen frafall (3 stk) i løpet av sesongen.
På trenersiden har vi og vært stabile. En av våre trenere (Arne Christian) gav seg ved sesongslutt,
takk for god innsats! Vi har fått inn en ny trener i Kay Ivan Heskestad (KIWI) det er både trenere og
guttene fornøyd med.
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Takk til sosialkomite ved Lene Pollestad, Hilde Birkeland og Kristi Haavardsholm for overraskelser på
trening, juleavslutning med brev fra nissen og gaver til alle. Takk og til Familien Orstad (Frode og
Kristin) for oppmannsarbeid.
Torfinn Johansen Oddgeir Høyekvam Arne Christian Njærheim
Magne Lothe Kjetil Heskje Stian Nese
Heine Schea

Årsberetning Rosseland Jenter født 2011
Vi ser tilbake på et vellykket, men også selvfølgelig et annerledes år. 2020 begynte normalt med
trening i januar. En fellesøkt ute, pluss en trening inne i gymsalen.
Treningen inne i gymsalen ble lagt opp som en «frivillig trening». Treningene fungerte godt frem til
mars, da vi, sammen med alle andre ble satt på pause. Kjedelig for både barn og voksne.
Våren ble spennende med tanke på hvordan coronatiden ville påvirke motivasjonen til jentene. Da vi
etterhvert startet opp igjen gledet det oss stort at motivasjon og treningsiver var på topp. Veldig
kjekt å begynne på igjen, da det ble åpning for det.
Seriespillet fungerte meget bra når det kom i gang. To jevne lag, som har levert mye «smil og stil».
Ulike cuper var vi påmeldt til, men denne sesongen ble det dessverre ikke noe av. Ellers så gleder vi
oss over at troppen fortsatt er stor. 20 jenter totalt. Tre jenter har kommet fra Hognestad, da de ikke
lenger kunne stille lag.
Trenere har vært; Siri Vollsund, Dagny Mellgren, Lars Langli, Thomas Aas Pedersen, Ådne Eikeland og
Johnny Mikal Gallefoss. 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

Årsberetning Rosseland Gutter født 2011
Administrasjon
Spillergruppe: ca 20 spillere. Trenere: Thomas Nesse, Kenneth Torgersen, Ørjan Kristiansen, Sindre
Aavitsland Hansen, Ane Stangeland, Pål Endre Oftedal
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Trening
180 minutters trening ukentlig (tirsdag og onsdag). I 2020 fokus på tydelig ansvarsfordeling i
trenergruppen. 1-2 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.
Ellers har det gått bra dette året på tross av Covid restriksjoner. God intensitet når vi først har fått
trene. Hadde litt frafall (3-4) under corona, men disse var nok på vippen allerede før
coronasituasjonen.
Rosseland 31.01.2021
For trenere på RBK2011
Kenneth Torgersen

Årsberetning Rosseland Jenter født 2012
Spillergruppa teller 13 spillere og 4 trenere. Vi har hatt et skifte på trenersiden med Jone Stakkestad
ut og Jørn Seldal inn.
Fra 2019 Sesongen var det 7 jenter som valgte å fokusere på andre fritidsaktiviteter enn fotball. Vi
kom litt uheldig ut i begynnelsen av sesongen med samme treningstid som bl.a. håndballen. Dette
blir nå koordinert slik at det ikke skjer igjen. Ungene skal ha muligheten til å spille både håndball og
fotball. Spillergruppa stabiliserte seg tidlig på våren til 13 spillere. Oppmøte på treningen i 2020 har
vært bra, og stort sett ligget på mellom 11-13 barn.
RBK J8 deltok med 2 lag i serien - når denne omsider kom i gang. Det er imponerende å se hvor godt
de har klart seg. Begge lag har vist god innsats og jevn progresjon i kampspill i sommer/høst. Det er
idrettsglede og veldig god innsats når de får Rosselanddrakten på. Turneringsspill ble det lite av, men
her kommer vi sterkere tilbake neste år forhåpentligvis.
Generelt er det gledelig å registrere gode holdninger og respekt for med- og motspillere. Vi har slitt
litt mer enn tidligere år med konsentrasjon og motivasjon på trening, men dette kom seg betraktelig
mot slutten av sesongen.
Vi trenere ønsker også å takke klubben for et kjempegodt tilrettelagt tilbud for både trenere og
unger - på tross av relativt begrenset banekapasitet og helt spesielt år. Vi har følt oss godt ivaretatt
og det tror jeg ungene har også.
Mvh
Arild Sie, Jørn Seldal, Stian Nese og Are Haldorsen
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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!
Rosseland 10/1-2020
Nina Regine Braut-Hegre
På vegne av trenarar på guttar 2012

Årsberetning Rosseland Jenter født 2013
Administrasjon
Første trening startet 27 januar inne i Rosseland hallen fra 16:30 – 17:30 frem til påske
Antall spillere varierte noe fra trening til trening – med et gjennomsnitt på rundt 10-12 spillere.
15 spillere totalt var med på kamper.
Trenergruppa:
· Torfinn Johansen (hovedtrener)
· Arne Trøite
· Magne lothe(sluttet)
· Kathrine Wetteland
· Bjørn Erik Ualand (oppmann)
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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 skuddøvelser, pasningsøvelser, mottak av ball, reaksjonstrening – spillerne
rullerer mellom stasjonene. Opplegget har fungert greit og når Kathrine kom inn så ble det også
veldig mye variasjon i øvelser siste mnd før året.
Øvingsmomenter i 2020 har vært:
· Lek med og uten ball
· Skuddøvelser
· Pasningsøvelser
· Lagspill
· Spill – to lag
Disiplin og orden på treningene har blitt bedre enn året før da di har vokst 1 år, men allikevel er det
noen utfordringer underveis i treningene, men det kommer seg veldig fort. Allikevel registreres god
kontakt med spillerne og en jevn individuell progresjon hos de aller fleste der dem viser vilje til
prestasjon og litt konkurranse instinkt.
RBK jenter 2013 har spillet kamper som har vært veldig kjekt, det har blitt seier og tap men alt i alt
en god lag ånd der di faktisk har spillet god fotball og forstår når man skal forsvare og angripe samt
når man gir fra seg ballen til noen som er i bedre posisjon.

Rosseland 12.01.2020
For trenere og lagledere
Arne Trøite

Årsberetning Rosseland Gutter født 2013
Administrasjon
Antall spillere har variert noe mellom 22-26 spillere i løpet av 2020. Vi rakk ett par treninger i
vintermånedene før pandemien satte en stopper. Treningene ble gjennomført på Lillekunsten
tirsdag 16.30-17.30. Oppmøtet har vært stabilt bra. Treningene startet opp igjen høsten, med ny tid
17.00-18.00, og ny bane – hovedbanen.
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Foreldremøte ble gjennomført 17. februar. Bra oppmøte, og godt engasjement i foreldregruppa. Vi
oppsummerte sesongen og presenterte ideer og forventinger for veien videre. Vi bruker Spond og
Facebook som infokanaler til foreldre. Det har fungert bra.
Trenergruppa:
· Erik Undheim
· Sindre Meling (hovedtrener)
· Jan Eirik H Gjerdevik (oppmann)
· Øyvind Tveit
Vi er fortsatt for få trenere og er sårbare vedr bemanning av treninger. Vi hentet støtte hos foreldre
for lagledelse av to av serielagene høsten 2020. Utfordringen med få trenere blir gjentatt på
foreldremøter – uten effekt. Vi trenger minimum to voksne til, og håper å få det på plass ila 2021.
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 2020 var innføring spill uten vant som forberedelse til opprykk 5-er fotball. Brå
overgang for noen og det ble nødvendig å bruke litt ekstra tid på øvelser som tvinger spiller til å
holde på ball, og være bevisst på hvor pasningen går. Mot slutten av 2020 løsnet det, og
spillergruppen skal være klar for 5-er.
Øvingsmomenter i 2020 har vært:
1. Venn med ball (stafett/lekbasert)
2. Skudd på mål
3. Spillforståelse – bruke medspiller og plassering
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 kun spilt høst-serie i 2020. Det ble i tillegg arrangert en vennskapsturnering med
Bryne høsten 2020.
Rosseland 20.01.2021
For trenere og lagledere
Jan Eirik Heigre Gjerdevik
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Årsberetning Rosseland Jenter født 2014
Administrasjon
Kull 2014 ble delt i gutte- og jente gruppe ila våren 2020. Jentegruppa startet opp trening etter
sommerferien og teller p.t 14 betalende spillere. Det har i tillegg vært et par spillere som har vært
innom et par treninger, så vi håper på flere kommer til når vi starter opp til våren.
Treninger har vært gjennomført på lillekunsten tirsdager 17-18.00. Oppmøtet har vært jevnt over
bra, nesten fulltallige hele høsten. Vi bruker en gruppe på facebook og har gjennom ukentlige post
registrert både hvilke jenter som har deltatt, samt foresatte slik at vi har hatt kontroll på lister i
forhold til smittesporing (Covid-19).
Foreldremøte er ikke gjennomført fysisk på grunn av smittevernhensyn, men vi har kommunisert
godt gjennom facebook gruppe og har også hatt god dialog med foreldre under trening. Vi vurderer
å ta i bruk Spond etter hvert.
Trenergruppa:
· Tommy Sælevik (hovedtrener)
· Jørn Bjånes, Kjersti Birkeland og Hege Gustavsen Sandstøl (trenerteam)
· Elin Undheim (oppmann)
Trenerteamet er nytt fra høsten 2020 hvor Tommy var primus motor for å dra i gang jentegruppen,
med seg på laget hadde han først Jørn og etter første samling fikk vi med oss Hege og Kjersti. Trener
teamet har utfylt hverandre godt og med nåværende størrelse på gruppen, har vi nok ressurser.
Foreldregruppa er bedt om å bidra med oppsett av baner før trening og følge opp barna i løpet av
trening ved behov. Det fungerer til en viss grad, men trenere er fortsatt de som bidrar mest med
både rigging og rydding. Sesongen ble avsluttet med samling på klubbhuset 3. november og laget har
pause fra treninger i vinter.
Vi er spent på hvilke føringer vi får for våren 2021 med tanke på eventuelt seriespill. Planlagt
oppstart etter vinterferie dersom det ikke blir ledig tid i gymsalen.
Fotballfag
Treningene ledes av trenerteamet sammen og gjennomføres i stasjoner hvor gruppene roterer med
øvelser og spill, en trener på hver stasjon. Treningen starter gjerne med en felles oppvarming hvor
bruk av musikk og dans har vært veldig populært blant jentene.
Øvingsmomenter i 2020 har vært:
1. Venn med ball (stafett/lekbaserte øvelser med ball)
2. Spillforståelse – to lag
Seriespill & turneringer
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Jenter 2014 har ikke deltatt i seriespill, men i følgende turneringer i løpet av 2020:
· Vennskapsturnering med Bryne FK september 2020 (egen regi mellom RBK/Bryne)
· Kåsen Knotten oktober 2020, mini turnering i Kåsenhallen
På grunn av Covid-19 har det ikke vært mulig å delta på flere turneringer i året som har gått.
Rosseland 06.01.2021
For trenere og lagledere
Elin Undheim

Årsberetning Rosseland Gutter født 2014
Vi startet 2020 med første trening 29. januar. Gutter og Jenter i lag, ca 30 stk +/-. Treningstid var
onsdager på Rosselandsbanen frem til påske. Etter påske; torsdager på lillekunsten.
Vi hadde foreldremøte den 5. mars - godt oppmøte. Vi lanserte SPOND og dette har fungert kjempe
bra.
Korona satte treningsopphold i en periode. - oppfordret til å delta på kriseløpet som ble arrangert i
regi av klubben.
Etter sommerferien delte vi gutter/jenter. Vi har vært en god gjeng på 36 gutter. Vi har hatt
treningstid, torsdager på lillekunsten frem til ny treningstid - 9.11 som er mandager på
Rosselandsbanen.
Vi hadde planer om 4 turneringer ila 2020 - som vi hadde gledet oss stort til. Planen var å delta på
Høgfjell, Grønt gras, Team-bygg og Lucky Bowl i Egersund - alle avlyst. Men vi var så heldige å bli
invitert av G2014 Brodd, 17. oktober. Supert opplegg og en kjempe kjekk opplevelse for store og
små.
Trenergruppa har bestått av 8 foreldre. Vi har hatt 3 trenermøter ila året og ellers god kontakt via
Messenger.
Vi har hatt lek med ball til oppvarming. Ellers har vi delt inn i grupper hvor vi har hatt stasjoner hvor
noen stasjoner har vært spill. Har hatt faste grupper og fulgt alle restriksjoner mtp korona og
smittevern.
Vi hadde siste trening for året 14. desember. Håvard Bore fikset sjokolade og klementin som vi delte
ut etter treningen :)
Et spesielt år - men for en fin gjeng!
Rosseland 20.1.21 For trenere og lagledere Elin Nærland
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Årsberetning Rosseland Jenter/Gutter født 2015
Tirsdag 4. februar møttes en ivrig gjeng til første trening for 2015-kullet i gymsalen på Rosseland
skule. Med god hjelp av Stig Rune de første treningene kom vi godt i gang frem til all aktivitet ble
stoppet i mars. Da vi startet opp igjen i august var det ut på kunstgresset og vi gikk fra å bare leke
med ball til også å spille litt fotball. Vi la opp til å kjøre mye av de samme øvelsene slik at man skulle
bruke mindre tid på å forklare hver gang. Totalt har over 35 gutter og jenter vært innom treningene.
Gjennom året er det ti stykker som har vært innom støtteapparatet. Årets siste trening ble avholdt 3.
november.
For trenere og lagledere, Are Gabriel Høyland

Årsmelding 2020 Bordtennisgruppen Rosseland
Året har dessverre vært preget av Korona store deler av året. Men vi har gjennomført faste treninger
i de periodene det har vært mulighet. Vi spiller nå bordtennis mandag kveld, onsdag kveld og søndag
formiddag. Gjennom året har vi hatt 10-15 aktive barn og ungdom på trening og om lag 15-20 aktive
voksne.
Gruppen har deltatt i noen få turneringer våren 2020:
Barn/ungdom har deltatt i Butteriga Cup i Stavanger med gode resultater
Voksne/ungdom har deltatt i Stord Cup på Stord
I disse turneringene har spillerne deltatt som Rosseland Bordtennis klubb.
Mål/ønsker for 2021:
-Fortsette treningstilbudet med 3 dager/kvelder i uken.
-Lage muligheter for «treningshelger» -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
-Driftsmateriell som baller og låneracketter til bruk i klubb
- Arrangere enkle klubbturneringer med invitasjon til andre lokale klubber.
Martin Garvik
Pål Horpestad
Jørn Martinsen
Tom Lode
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Forslag til budsjett Rosseland Ballkubb 2021
NOK
Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Varekjøp
Sum varekostnader
Bruttofortjeneste
Lønnskostnad
Andre personalkostnader
Sum personalkostnader
Avskrivning
Kostnader lokaler
Leie maskiner, inventar o.l.
Kostnadsførte anskaffelser
Reparasjon og vedlikehold
Fremmede tjenester
Kontorkostnad
Telefon, porto o.l.
Kostnad og godtgjørelse for reiser
Salgs og reklamekostnader
Kontingenter og gaver
Forsikring
Annen kostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finans
Resultat før skatt
Årsresultat

Budsjett 2021
1 760 000
50 000
1 810 000
140 000
140 000
1 670 000
145 000
16 000
161 000
190 000
85 000
15 000
679 000
35 000
95 000
10 000
21 000
125 000
8 000
30 000
25 000
36 000
1 354 000
155 000
45 000
- 45 000
110 000
110 000
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Idrettslagets organisasjonsplan – styrets forslag
Styret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder
Nestleder
Kasserer
Barne og ungdomsleder
Barne og ungdomsleder
Styremedlem/Materialforvalter
Styremedlem/Anleggsansvarlig
Styremedlem/Utleieansvarlig
Styremedlem/dugnadsansvarlig
Styremedlem representant for bordtennis
Styremedlem representant for A-laget

Andre roller (Pekes ut av styret)
•
•
•
•

Markedsansvarlig
Trener veileder
Trenerkoordinator (Gruppe på fire)
Hjemmeside ansvarlig.

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen sitt forslag til nytt styret i RBK 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styreleder - Torfinn Edland (på valg- 1 år)
Nestleder - Knud Kjetland
Kasserer: Edle Heigre Gjerdevik (På valg- 2 år)
Barneleder: Heine Schea
Barneleder: Marte Dale (NY)
Materialforvalter: Alf Inge Reime
Anleggsansvarlig: Jone Høyland
Styremedlem/utleieansvarlig: Janne Nese
Styremedlem/dugnadsansvarlig: Ingunn Ree (På valg – 2 år)
Styremedlem/A laget: Are Gabriel Høyland (På valg – 2 år)
Styremedlem/ bordtennis: Jørn Martinsen
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Revisjonserklæring
Rosseland Ballklubb har ikke krav om profesjonell revisjon etter Regnskapslovens § 1-2, første ledd.
Jeg har revidert regnskapet til Rosseland Ballklubb for 2020 som viser ett overskudd på omtrent Kr
98 000,Regnskapet er ført av autorisert Regnskapsfører Azets Insight AS. Regnskapet er oversiktlig ført og gir
etter min vurdering ett korrekt bilde av Rosseland Ballklubb sin økonomiske situasjon.
Jeg vil anbefale Årsmøtet til Rosseland Ballklubb om å godkjenne regnskapet for 2020.

Rosseland, den 9. mars 2021
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