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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 skyldes kapasitet 
begrensninger. En svært god nyhet i denne saken er at det nå er vedtatt å bygge en ny ni’er bane. 
Banen skal bygges mellom Rosseland Skule og ny idrettshall ved Timehallen. Klubben skal ta sin del 
av kostnadene, og er med i prosjektarbeidet. Byggestart er estimert til vinteren 2023. Styret har 
vedtatt å starte opp med fotball for 13 åringer i klubben, og er veldig stolte av at vi kan forlenge 
tilbudet til 12 åringene.  

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

Klubbhus  

Utleie av klubbhuset har vært begrenset da klubbens egne aktiviteter legger beslag på det meste av 

tiden. Kiosken har vært åpen under de fleste kamper og arrangementer på banen.  

Medlemmer  

Sesongen 2021 var preget av pandemi. Vårsesongen ble amputert. Vårsesongen for A-laget og G-19 

utgikk, men det ble avviklet enkel serie på høsten for disse lagene.  

Rosseland Ballklubb sin barnegruppe har gjort en fantastisk innsats. Våren startet med strenge 

smittevern restriksjoner, 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. Smittereglene ble endret etter sommeren og vi fikk avviklet kamp programmet. 

Klubben deltok også på Sebra cup i Kristiansand.  

Øster Hus cup ble ikke avviklet i 2021 på grunn av strenge smittevernregler på forsommeren.  

Bordtennisen er kommet godt i gang med flere aktive utøvere og trener. Også her ble aktiviteten 
rammet av stengt gymsal i perioder. Selv om aktiviteten har vært begrenset har likevel bordtennisen 
klart å representere klubben i flere turneringer.  

Klubben opprettholder fortsatt 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 410 000 for 

2021, på tross av kansellert fotballturnering og lavere dugnadsaktivitet. Overskuddet vil styrke 

klubben sin evne til å håndtere uforutsette utgifter i tiden framover. I tillegg åpner det for 
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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.  

Deler av klubbens faste dugnader har ikke blitt gjennomført i 2021 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.  

Ved hjelp av økonomisk støtte fra kommune og stiftelser arrangerte vi Sommer- og Høstferiecamp 

for barn opp til og med 12 år. Dette var ett gratis tilbud til barna, ledet av ungdommer fra vårt Junior 

lag. Tilbudet var svært populært, og er derfor ett tilbud vi ønsker å videreføre.  

Julelotteriet ble i år avholdt med utdeling av loddbøker. Dette ga gode 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 2021.  

 

Rosseland, 15. mars 2022 

 

 

Torfinn Edland, leder 
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Årsberetning Rosseland A-lag 2021 
 
Nok en sesong preget av pandemi og avlysninger. Det meste av fellesaktiviteter og treninger ble 

begrenset vinteren og våren, men det ble trent med koronabegrensninger når tiltaksituasjon tillot 

dette. Mot slutten av juni ble det klart at det kunne spilles halv sesong, og en spillesugen gjeng fikk 

gjennomført et par rogalandscup- og noen treningskamper før den rekordsene seriestarten 28. 

august.  

Halv sesong var langt bedre enn ingen sesong og gleden var stor da seriespillet ble tellende. 

Rosseland viste gjennom seriespill at de har et av de beste lagene på Jæren. Femteplass over 

hardtsatsende naboer som Frøyland og Klepp lar seg høre. I Time, Klepp og Hå var det bare Bryne, 

Bryne II og Varhaug som fikk en høyere tabellplassering.  

Smil og stil har stått sentralt og samhold og det gode miljøet er blitt dyrket også utover treninger og 

kamper. 

Trenere: Kai Ove Stokkeland og Paul Ove Laland. 

Sportslig utvalg/støtteapparat/oppmenn: Are Gabriel Høyland, Ståle Hoff, Gunnar U. Stangeland, 
Marcus Sikveland, Kjell Ove Taksdal. 

Kaptein: Simon Hana, Svein Arne Monsen, Peter Aarrestad Time 

 

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 

Varierende beskriver oppkjøringen etter 20 måneder uten kamp. Treningskamper når det vanligvis 

er fellesferie er ikke vanlig, men lengten etter fotball var så pass stor at to kamper ble gjennomfør i 

slutten av juni og starten av juli. 2-2 mot Ålgård og 6-3 seier over puljefavoritt Eiger lovet bra, men 

nedturen kom i de første tellende kampene mot Ålgård og Voll i Rogalandscupen. I siste kamp før 

seriestart ble det en god gjennomkjøring mot et ungt EIK 2-lag. 

Vårsesong: 
Avlyst  
 
Høstsesong:  
Serien startet med storseier mot et redusert Nærbø-lag. Pandemien hadde satt sine spor hos 
motstanderen, og det ble tidlig klart at naboene i sør ville få en tøff sesong. Den første gresskampen 
mot Frøyland viste at Rosseland kunne bli hardt straffet ved konsentrasjonssvikt, og det ble fokus på 
det defensive de neste kampene. Rosseland hevet seg mot Lura, forsvarte seg svært bra mot to gode 
lag i Eiger og Sandnes Ulf, og tok en populær hjemmeseier over Klepp. Så ble resten av oktober en 
liten nedtur. Etter tre strake tap mot Sola II, Ålgård og Varhaug måtte Rosseland så smått begynne å 
se nedover på tabellen. Avslutningen ble imidlertid en parademarsj og de oransje passerte både 
Klepp og Ålgård på tabellen etter seier i de fire siste kampene. En flott femteplass på tabellen ga 
kvalifisering til neste års fotball-NM, målsetningen ble dermed nådd! 
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Innendørsturnering:  
Avlyst  
 
Treninger 

Rosseland trente 1-3 ganger i uka da dette ble tillat, i stor grad uten kontakt. Oppmøtet på 
treningene har tidvis 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 
før siste seriekamp i slutten av november. 

 

Kåringer:  

Årets spiller – 

Innsatspokalen – 

Toppscorer – Preben Løvdal Hellvik (11 mål) 

 

Gunnar U. Stangeland, 22. Februar 2022 

 

Spillere 2021 

Rosseland benyttet 31 spillere i 2021-sesongen.  

Yngst: Leander Seland Egeland (17)  

Eldst: Espen Klovning Hansen (43)  

Flest kamper: Geir Dahle Høyland, Sondre Hovland og Truls Sælevik Vagle: 18  

Flest scoringer: Preben Løvdahl Hellvik: 11 
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Kampstatistikk 2021 

K amper totalt 2021: 18  
Seirer: 9 Tap: 5  
Uavgjorte: 4  
Målforskjell: 55-33  
Største seier: 7-0 mot Nærbø (H) 28. august (seriekamp),  
Flest kamper uten seier: 3  
Fleste kamper uten tap: 4  
Antall uavgjorte på rad: 2  
Antall seire på rad: 4 
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Adelskalenderen 

 A-lagskamper for Rosseland BK pr 29. november 2021
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Årsberetning Rosseland Junior 2021 
 

Rosseland G-9 spilte i 2. divisjon. 

Trenere: Sven Østerhus 

Oppmann: Knud Kjetland 

G-19 laget ble startet i januar 2021 etter ønske fra spillere som var på vei ut av ungdomsfotballen. 
Rosseland startet da opp med ungdomsfotball og vi fikk ei god gruppe på ca 20 spiller. 

Vårsesong: 

Vårsesongen ble avlyst på grunn av Corona. 

Høstsesong: 

Det bel mange tette kamper, men laget spilte bra sammen og endte på topp i gruppa i 
debutsesongen. 

 

Turnering: 

Laget deltok i Troll Cup i Kristiansand. Turneringen ble ikke noe sportslig høydepunkt men sosialt var 

dette enn suksess. 

Kåringer: 

Innsatspokal: Baste Sælevik Kjetland 

Toppscorer: Leander Egeland 

Årets mål: Baste Sælevik Kjetland 

Beste utvikling: Sebastian Slettebø 

Spillernes spiller: Baste Sælevik Kjetland 

Knud Kjetland 22.02. 
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Årsberetning Rosseland Jenter født 2009 

J-11 har i 2021 hatt stabilt antall spillere (20). 

Gjennom kampoppsettet til NFF har vi spilt med 2 lag. 

Laget har deltatt på Sebra Cup og andre lokale cuper nå det har vært mulig å gjennomføre slike. 

Overgangen til Bryne har vært i fokus hos spillere og trenere. Dette har vi lykkes godt med og med 
kun et frafall i spillerstallen. 2 av trenere har også fulgt jentene videre som trenere i Bryne FK. 

Samarbeidet med Bryne FK sitt trenerteam har gått knirkefritt. 

Laget som gikk ut av Rosseland BK fremstår som et høyt motivert lag med stor spilleglede, jevnt godt 
ferdighetsnivå og supert samhold blant spillere. Avslutningen ble laget til i Klubbhuset, men disko, 
mat og overnatting. Foreldrene bidro stort ved alle sosiale tilstellinger. 

Trenere/oppmenn Trond Tveit, Leif Kvarme, Johnny Mikael Gallefoss, Oddgeir Teigen, Roald Bjelland 
og Adem Seferagic ønsker med dette å takke klubben, spillere og foresatte for støtten og tilliten 
gjennom alle år, samt oppmerksomheten ved avslutningsseremonien.  

 

Årsberetning Rosseland Gutter født 2009 

Sesongen startet i begynnelsen av januar for oss. Vi var samme 8 trenere som i 2020 og 31 gutter 

pluss Hanne som var med oss hele året fra J2009. 

 

Som 2020 ble dette et spesielt år med tanke på korona.  

Som vanlig fikk vi tildelt nye treningstider på den over belastet Rosseland banen. Vi var den eldste 

gruppen og vårt siste år i Rosseland innen vi skulle over til Bryne. Litt merkelig da at vi ble tildelt 
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mindre treningstid enn tidligere. 90 min på mandager og 60 min på torsdager. Når andre lag øker, jo 

eldre man blir, så gjorde vi det motsatte hmmm. Der har klubben en jobb å gjøre. 

Men det er bare å akseptere å gjøre det beste ut av situasjonen, og det syntes jeg at vi klarte bra.  

Nytt for i år var at vi skulle over på 9´er fotball. Alltid kjekt med noe nytt. Vi var veldig spente på 

hvordan vi skulle takle dette.  

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.  

Målet i G2009 har alltid vært at fortsette å utvikles, samtidig som vi har det gøy.  

Når det gjelder kamper, så ble det litt hipp som happ pga. av alle restriksjoner. Vi fikk spilt noen 

innen sommerferien, men vi klarte ikke å gjennomføre alle.  

Ettersom vi spilte 9`er fotball, så hadde vi delt inn i 3 jevne lag. I år så de ut så her: 
 

Spillere og trener for våre 3 lag var: 

 

Tror vi traff ganske bra i år (igjen). Det har blitt mye enklere å dele inn i jevne lag, da det er så mange 

som tatt et stort skritt fremover.  

Alle våre 3 lag gikk over fra å spille 1-3-3-1 til 1-2-4-2 som er en mye mer offensive oppstilling.  

Det fungerte kjempebra, ikke alltid, men oftest ☺.  

Det som ble en skikkelig opptur i år var turneringen i Kristiansand, Sebra Cup. Utrolig kjekt å få reise 

på tur med gjengen. Vi ble 28 stk. spillere og 7 trener som ble med. Vi mikset på lagene som vanlig 

når vi spiller turnering, og det ble kanon bra. Kjekt å bo i Abra Havn, der guttene koste seg skikkelig.  
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En turnering jeg absolutt kan anbefale.  

Vi var også med på ConocoPhillips Cup ute på Tananger. Det var en blåsig dag, men som vanlig mye 

bra fotball av våre lag. En kjekke cup, som passet bra på sein høsten.  

Vi avsluttet høsten med seriespill, der det var mye bra fotball. Vi trener er veldig fornøyde med den 

gruppen vi har hatt i Rosseland og hva vi har fått til.  

Innen reisen gikk videre i Bryne FK hadde vi en avslutning på klubbhuset. Det var god stemning med 

pizza, brus og kake. Måtte ha med en Kahoot om hver gutt også, meget kjekt.  

Nå venter nye eventyr i Bryne FK. Alle spillere er med videre til nå (5.feb) og det virker som alle synes 

det er kjekt, tross mange nye mennesker å forholde seg til.  

Kun 1 av trenerne hoppet av, så vi er 7 stk. fra RBK som ble med videre.  

Mvh 

Alle trenere for Gutt 2009 ☺! 

 

Peter Mörk         5.feb 2022 

 

 

 

Årsberetning Rosseland Jenter født 2010 

Spillergruppen har i år vært 19 ivrige jenter og 4 sporty trenere. Vi har igjen vært gjennom ett år 

med pandemi, men på tross av retningslinjer, tilrettelagte treninger har oppmøtet alltid vært bra. 

Den samme gode gjengen stiller til trening uke etter uke. Altså ingen som har sluttet i løpet av 

sesongen.  

På tross av en sesong med restriksjoner, så har vi fått spilt seriekamper og vært med på Sebra Cup, 

som absolutt var årets høydepunkt. Perfekte forhold i Abra Havn, fantastisk vær, godt organisert og 

tilrettelagt turnering. Ja, absolutt en turnering som går inn i alle jentene sine minnebøker.  

I serien meldte vi på 2 lag. Med jevnbyrdige lag etter Rosseland ånd, så gikk vi også i år til topps. 

Jentene leverer med smil og stil.  

Takk for en finfin sesong og vi gleder oss til 2022 med 9er fotball. 

Langpasning fra Tor Sigve, finte fra Arild, vending fra Steffen og redning av Espen. 
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Årsberetning Rosseland Gutter født 2010 

2021 ble ett år preget av pandemi, men heldigvis har vi fått gjennomført en tilnærmet normal 
sesong. Vi fikk vår første overnattingsturnering til Sebra Cup. Dette var en stor opplevelse for alle. 
Fantastisk vær og flotte omgivelser. 

Sesongen startet som vanlig opp tidlig i januar med veldig godt oppmøte og tilførsel av enda flere 

spillere. Vi startet sesongen med 32 spillere og avsluttet sesongen med 37 spillere. Fantastisk 😊 

Vi deltok på flere turneringer, hvor nevnte Sebra cup var høydepunktet. Vi hadde flere sosiale 
samlinger både i klubbhuset og aktivitetsdag på Rosseland hvor kriseløpet opp til Sukkertoppen 
avsluttet dagen. 

Spillemessig har vi hatt stor fremgang. Torfinn har hatt hovedansvaret for oppsett av økter. 
Trenergruppa er homogen, og det har vært avholdt flere trenermøter hvor vi sammen har lagt 
hovedlinjene på hvilket tilbud vi har gitt ungene. Sportsplanen har ligger i «bunn» på alt vi har gjort. 

På trenersiden har vi også i år vært stabile. Det er de samme trenerne som startet 2021 sesongen, 
som starter 2022 sesongen. 

Takk til sosialkomite ved Lene Pollestad, Elisabeth Sie Nielsen og Kristi Haavardsholm for 
overraskelser på trening og tilstelninger på klubbhuset. Takk og til Frode for godt oppmannsarbeid. 

Torfinn Johansen Oddgeir Høyekvam Kai Ivan Heskestad 

Magne Lothe Kjetil Heskje Stian Nese og Heine Schea 

Årsberetning Rosseland Jenter født 2011 
 

2021 ble et godt år for jenter 2011, samtidig som dette året selvfølgelig også ble noe preget av 
Covid. 

Sesongen begynte med trening allerede i januar, to økter pr. uke. En inne og en ute. 

Gode treninger med motiverte barn og voksne. 

Stor stas å begynne å spille syver fotball. Første syver kamper ble en liten turnering på Rosseland 
med lag fra Bryne og Frøyland. Gøy å komme i gang! 

Seriestart ble noe forsinket grunnet pandemi, og kommunegrenser som ikke kunne krysses. Allikavel 
ble det godt med kamper, og kamper som måtte utsettes ble tatt igjen siden. 

Seriespill har fungert meget bra. Våren hadde vi to lag påmeldt, mens vi fra høsten meldte på et 
tredje lag. Mye kamper og mye spilletid på jentene. Positivt! 
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Cuper har det også blitt. Lokale cuper i området (Havdurknotten + en turnering på Lassa), og ikke 
minst sesongens høydepunkt med Sebra Cup i Kristiansand. 

Troppen er fortsatt stor. 22 jenter, 2 mer enn i 2020. Gledelig! 

Trenere har vært; Siri Vollsund, Dagny Mellgren, Kåre Hognestad, 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: 21 spillere. 

Trenere: Thomas Nesse, Kenneth Torgersen, Ørjan Kristiansen, Sindre Aavitsland Hansen, Ane 

Stangeland, Pål Endre Oftedal og Even Tjåland. 

 

Trening 

180 minutters trening ukentlig (mandag og torsdag). Også i 2021 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. Mye teknikk i starten, og lagspilløvelser siden. Hovedfokus på at alle skal ha 

det kjekt på trening, uansett nivå, og at alle skal få en positiv kommentar ila treningsøkta. Samtidig 

har vi også fokus på at alle skal gjøre sitt beste på de ulike øvelsene og vi forventer god 

arbeidsinnsats fra alle. 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.   

Nytt for i år er at vi har en som hospiterer fra kullet under oss. Han er med hver torsdag. Om vi 

fortsetter eller ikke med dette skal tas opp om en måneds tid i trenerteamet.  

Rosseland 07.02.2022 

For trenere på RBK2011  

Kenneth Torgersen 
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Årsberetning Rosseland Jenter født 2012 

Vi har hatt et godt år i forhold til tilsig av både heilt nye og «gamle» kjenninger som har returnert 

etter noen år med pause. Dette gjør at vi avslutter sesongen med 20(!j spillere i stallen. De første 

treningene denne sesongen var vi 12 spillere, så dette er positivt. 

Gjennom kampoppsettet til NFF har vi spilt med 2 lag i serien - når denne omsider kom i gang. Selv 
om den var noe kort, har vi tatt steg i riktig retning også i år. Begge lag har vist god innsats og jevn 
progresjon i kampspill. Turneringsspill fikk vi også smake litt på. 

På trening har vi delt jentene opp i mindre grupper og kjørt ulike stasjoner med basis i NFF sine 
retningslinjer for øvelser og læringsmomenter for aldersgruppen. Hovedtema for disse er 
hovedkategoriene ‘Sjef over ball’ og ‘Spille med mot’, samt at vi har satt av med tid til spill enn 
tidligere år. Fordi vi har fått en del tilsig denne sesongen har også vært større spenn på nivået i 
spillergruppen. Dette har vi lagt til rette for gjennom å differensiere øvelsene noe mer for at alle skal 
få oppleve mestring. 

Generelt er det gledelig å registrere gode holdninger og respekt for med- og motspillere. Her vil vi 

fortsette å være tydelige på våre forventninger. 

Vi starter opp igjen med Rosseland Jenter 10 i januar 2022. Sesongen sparkes i gang med et 

etterlengtet foreldremøte. Det er mye å se frem til neste år! Vi begynner å trene to ganger i uken, vi 

skal spille 7’er fotball og vi skal for første gang få være med på turnering på Sørlandet på slutten av 

sommeren. Her er det med andre ord bare å glede seg! 

 

Takk for i år.  

Mvh, 

Trenerne Arild Sie, Stian Nese, Jørn Seldal og Are Haldorsen 

 

Årsberetning Rosseland Gutter født 2012 

Guttar 2012 er ei fint samansett gruppe på 18 positive guttar og 3 trenarar – Ingmund Egeland, Tore 

Idsø og Nina Regine Braut-Hegre. Me har trent torsdager 18.00-19.30, med stort sett godt oppmøte 

både av spelarar og trenarar. 

På treningane har me fått god struktur og har hatt fokus på basisferdigheter og varierte øvelser. Me 

har god stemning i gruppa, og føler me har god kontakt med guttane. Læringsmiljøet er godt, og me 

har registrert jevn progresjon i gruppa. 

Hovedfokus er at alle skal ha det kjekt på trening, uansett nivå. Og det viktigaste av alt -  at alle skal 

føle seg sett, kvar gong dei møter på trening. 
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Me har kjørt differensiering på nokre treningar, for å sikre at alle blir utfordra på sitt nivå, og for å 

sikre mestring og flest mogleg ballberøringar for alle. 

Guttar 2012 deltok med 3 lag i serien. Seriespelet fungerte veldig bra – 3 jamne lag som har levert 

god innsats og mykje «smil og stil». 

I september deltok me på Vidar FK sin Jadarhus cup med to lag – dette var stor suksess. Mykje «smil 

og stil» i byen denne helga. Veldig gildt med turnering igjen, og heil utan coronarestriksjonar: 

Det er gledeleg å registrere gode haldningar og respekt for med- og motspelarar. Dette er noko me 

har fokus på både i trenings- og kampsituasjonar. 

Guttar 2012 er ein positiv gjeng, og me gler oss til ny sesong og sjuarfotball. 

For Guttar 2012, Nina Regine Braut-Hegre 

 

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  

• Arne Trøite 

• Mari Ueland 

• Kathrine Wetteland 

• Bjørn Erik Ualand (oppmann)  

Fotball 

Treningene er delt opp mellom trenere slik at det blir rullering, 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 med med og uten ball, 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 jentene trives og har progresjo. 
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Øvingsmomenter i 2021 har vært: 

• Lek med og uten ball  

• Skuddøvelser 

• Pasningsøvelser 

• Lagspill 

• Spill – to lag  

• Ballkontroll  

• Posisjoner på banen og oppgaver 

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 og deltatt på turneringer 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 24.01.2022 

For trenere og lagledere  

Arne Trøite  

 

Årsberetning Rosseland Gutter født 2013 

Administrasjon 

Antall spillere har variert noe mellom 24-26 spillere i løpet av 2021. Vi har hatt én trening på 
hovedbanen per uke med stabilt oppmøte. Vi etablerte også et frivillig lørdagstilbud som viste seg 
populært. Lørdagstreningene holdt vi gående til klubben gjenopptok klubbstyrt lørdagstrening sen-
høstes.   

Foreldremøte ble ikke gjennomført i 2021 pga covid-restriksjoner. Vi bruker Spond og Facebook som 
infokanaler til foreldre. Det har fungert bra. 

Trenergruppa: 

· Erik Undheim 
· Sindre Meling (hovedtrener) 
· Jan Eirik H Gjerdevik (oppmann) 
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· 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. Vi trenger minimum to voksne til, og håper å få det 
på plass ila 2022. 

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.  

Hovedmålet med sesongen har vært å bli bedre på problemløsning i spillsituasjoner, med fokus på 
plassering og pasningsspill. Det fortsatt mye å gå på, og vi ser at vi mister verdifull «kamptrening» 
med redusert kamptilbud gjennom året (Covid). 

Øvingsmomenter i 2020 har vært: 

1. Venn med ball – enkeltmannsferdigheter  
2. Samspill to-to / tre – tre over-/undertall   
3. Spillforståelse – bruke medspiller og plassering 

Disiplin og orden på treningene er veldig varierende og til tider svært krevende. Det er en litt for stor 
gruppe «uengasjerte» som drar med resten.  

Seriespill & turneringer 

Gutter 2013 har kun spilt høst-serie i 2021. Det ble i tillegg arrangert en vennskapsturnering med 
Bryne. 

For trenere og lagledere 

Jan Eirik Heigre Gjerdevik 

 

Årsberetning Rosseland Jenter født 2014 

 
Administrasjon 

Jenter 2014 har vært ca 18 aktive spillere gjennom året fikk et par nye spillere på slutten av 

sesongen og avsluttet med 20 jenter i troppen.  
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Treninger har vært gjennomført på lillekunsten mandager med kampdag onsdag. Oppmøtet har vært 

jevnt over bra gjennom sesongen og vært lite preget av frafall. Vi bruker spond til registrering og 

organisering av trening og kamp.    

Foreldremøte er ikke gjennomført fysisk på grunn av smittevernhensyn, men vi har kommunisert 

godt gjennom spond og har også hatt god dialog med foreldre under trening.  

 Trenergruppa:  

• Tommy Sælevik, Jørn Bjånes, Henning Stokkeland Olsen og Hege Gustavsen Sandstøl 

(trenerteam) 

• Elin Undheim (oppmann)  

Kjersti Birkeland gikk ut av trenerteamet til sommeren og inn kom Henning Stokkeland Olsen. Vi har 

hatt 3 lag i seriespill høsten 2021 fordelt på Tommy, Hege og Henning/Jørn.  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. 

Jentene er blitt mer selvstendige og har ikke lenger behov for å ha foresatte til stede på trening. 

Sesongen ble avsluttet med samling på klubbhuset 1. november og laget har pause fra treninger i 

vinter.  

Planlagt oppstart jan/feb 2022 med mulighet for noe innetrening om vi får tilgang på halltid.  

 

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 2021 har vært: 

1. Venn med ball (stafett/lekbaserte øvelser med ball) 

2. Spillforståelse – to lag  

 

Seriespill & turneringer 

Våren 2021 ble sesongspill utsatt og vi fikk gjennomført treningskamper med Frøyland og Bryne. Det 

var stor glede når høsten kom med seriespill og vi har deltatt med 3 lag i serien fra august til 

oktober. Turneringer fram til september ble avlyst, men vi fikk avsluttet med deltakelse på Hinna 

Miniputt turnering 31. oktober.  
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Rosseland 18.01.2022 

For trenere og lagledere  

Elin Undheim  

 

Årsberetning Rosseland Gutter født 2014 

Vi startet opp i månedsskifte januar/februar etter en lang juleferie preget av corvid restriksjoner. Per 

i dag er vi 38 medlemmer.  

Treningstid var mandager frem til mai. Etter mai; torsdager 17-18 på Rosselandsbanen. En ivrig 

trenergjeng arrangerte lørdagstrening for de som hadde lyst fom februar helt frem til felles 

lørdagstrening startet i september.  

Endelig var det tid for seriespill og vi har hatt 7 lag. Noen fikk reise til Tonstad og andre har hatt 

kortere turer. Kjekt å endelig få spille kamper!  

Vi arrangerte koronacup på Rosseland for lag i kommunen og ble invitert til Bogafjell for intern 5´er 

turnering. Ellers fikk vi deltatt på Mini miniputt og Havdurknotten.  

Foreldremøte slo vi sammen med intern turnering og sosialt med foreldre på Vardheia ungdomskule 

sitt uteområde. Vi tok med griller og Håvard fikset pølser til alle - veldig kjekt for store og små.  

Trenergruppa har bestått av 9 foreldre. Vi har hatt trenermøter, sosialt på Brix og tett dialog via 

Messenger.  

På treningene har vi delt inn i grupper hvor vi har hatt stasjoner hvor noen stasjoner har vært spill.  

Vi hadde siste trening for året 2. desember. Juleavslutning måtte utgå pga corvid19.  

Håper på et normalt fotballår i 2022 :)  

 

Rosseland 24.1.22  

For trenere og lagledere  

Elin Nærland 
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Årsberetning Rosseland Jenter født 2015 

Administrasjon 

Jenter 2015 startet opp våren 2021 med god hjelp fra Stig Rune, som ledet de første treningene. 
Gruppen har bestått av 15 faste spillere samt enkelte som har vært innom i løpet av året.  

Treninger har vært gjennomført på lillekunsten mandager 17-18.00. Oppmøtet har vært jevnt over 
bra, nesten fulltallige hele året. Vi bruker en gruppe på Facebook til kommunikasjon med foreldre og 
etter hvert Spond til registrering av oppmøte.  

Trenergruppa: 

· Siri Kartevoll 
· Miriam Bill 
· Janne Idsø Nordbø 
· Frode Orstad 
· Pål Berge (våren 2021) 
· Kurt Grytten (frå høsten 2021) 

Trenerteamet for jentegruppen er helt nytt og ble etablert med god hjelp fra Stig Rune. Sammen har 
vi gjennomført treninger stort sett hele sesongen.  

Siri og Miriam har meddelt at de gir seg etter årets sesong. Planlagt oppstart kommende sesong 
etter vinterferie. 

Fotballfag 

Treningene ledes av trenerteamet sammen og gjennomføres i stasjoner hvor gruppene roterer med 
øvelser og spill, en trener på hver stasjon. Treningen starter med en felles oppvarming med stiv heks 
eller lignende som har vært veldig populært blant jentene. 

Øvingsmomenter i 2021 har vært: 

1. Venn med ball (skudd/stafett/lekbaserte øvelser med ball) 
2. Spillforståelse – to lag 

Seriespill & turneringer 

Jenter 2015 har ikke deltatt i seriespill. 

På grunn av Covid-19 har det ikke vært mulig å delta på turneringer i året som har gått. Men vi tok 
initiativ og inviterte Bryne til en miniturnering på Rosseland 4. september 2021. Bryne stilte med tre 
lag og pokaler til alle jentene som deltok. Dette ble en inspirerende og minnerik dag for jentene. 

Rosseland 06.02.2022 
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Årsberetning Rosseland Gutter født 2015 
 
Det første året som rent guttelag startet med trening på hovedbanen 3. februar. Videre har vi trent 
på lillekunsten før året ble avsluttet med treninger inne i gymsalen på Rosseland skule. Gjennom 
året har vi variert noe mellom 12 – 16 gutter på treningene.   
Treningene følger stort sett samme mal: 
- oppvarming 
- deling av gruppen der ene delen spiller og den andre har øvelser som skudd, pasninger eller føring 
- avslutter med stafett 

Guttene fikk for første gang prøve seg i kamp 19. februar da vi hadde en mini-turnering på 

Rosselandsbanen sammen med Frøyland og Bryne. Dette syntes guttene var stor stas. Senere hadde 

vi tilsvarende turnering med Nærbø, da i Loen. Siste turnering for året var Havdurknotten inne i 

Dysjalandhallen i november.  

Siste trening for året ble påfulgt av en avslutning i klubbhuset. Guttene ser nå frem til seriespill i 

2022.  

Trenergruppen har bestått av: Jan Martin Hetland, Are Gabriel Høyland, Asgeir Jakobsen, Morten 

Moene, Ingunn Ree, Aud Evy Nevland Sandve og Krister Wemberg.  

Vi har hatt to trener-møter og ett foreldremøte ila. sesongen.  

 

For trenere og lagledere 

Are Gabriel Høyland 

 

Årsberetning Rosseland Jenter/Gutter født 2016 

Jenter/gutter født 2016 startet med fotballtrening den 1. februar på Rosselandsbanen. Det møtte 

opp ca. 40 spente gutter og jenter til første trening som ble ledet av Stig Rune.  

Treningsoppmøtet har vært stabilt og bra gjennom hele året. I gjennomsnitt har vi vært ca. 45 gutter 

og jenter per trening. Nokså jevnt fordelt med gutter og jenter. Ved sesongslutt var det 31 gutter og 

26 jenter registrert i Spond. 

Vi har trent utendørs på Rosselandsbanen hele året. Det har fungert bra. Vi har vært heldig med 

vær- og føreforhold, og har ikke måttet avlyse noen treninger pga. dette. Treningene har stort sett 

fulgt samme mønster, der hovedingrediensene har vært lek, lek med ball, hinderløype, stafett, 

scoringstrening og spill med vant. Trenerteamet opplever at det er god trivsel, stor innsats, bra 

progresjon og ikke minst mye smil og stil hos alle sammen.  

På treningene har vi delt gjengen inn i fire grupper som har rotert mellom ulike stasjoner. 

Innledningsvis sørget vi for å dele gruppene inn slik at unger fra samme barnehager var samlet. 
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Dette både for å unngå flere nærkontakter (koronahensyn), men også for å sikre at alle hadde kjente 

fjes på sin gruppe. Etter hvert har vi mikset gruppene på tvers av barnehager. De siste månedene 

delte vi inn i rene gutte- og jentegrupper. Fra og med sesongstart 2022 planlegger vi at guttene og 

jentene skal trene hver for seg.  

Trenerteamet består av 10 fedre. Det har stort sett alltid vært minst 6 stk. av oss til stede på 

treningene. Heldige utpekte foreldre har stilt velvillig opp de gangene vi har manglet ressurser. Når 

vi splitter til to lag neste år har i utgangspunktet både guttene og jentene nok trenere. Det er likevel 

et ønske å få tak i flere som kan bidra på trenersiden for begge lagene. Vi ønsker særlig å få tak i 

mødre som ønsker å bidra.  

Årets siste trening ble avholdt 2. november, med påfølgende avslutningsfest i klubbhuset.  

For trenerteamet 

Sindre Meling 

Årsmelding 2022 Bordtennisgruppen Rosseland 
 

I 2021 har vi vert en gjeng på 10-12 spillere som har trent jevnlig, med 15-20 andre som er innom 
noe mer sporadisk. Vi har hatt med tre 3-mannslag i 4. divisjon. I skrivende stund styrer RBK1 mot 
opprykk til 3. divisjon, med kun seirer og en kamp som gjenstår.  
 
Selv i corona året 2021 har vi deltatt på noen stevner: 
 
4 stk reiste til Bergen på Laksevåg åpningsstevne i august. 
2 stk deltok på veteran krets og regions mesterskap på Stord. 
7 stk deltok på Stord Cup 
 
Vi fikk også avviklet 3 aktivitetsdager i samarbeid med Time kommune, som vi fikk generert litt 
inntekt på.  
 
Tobias Horpestad deltok i NM for yngre i Trondheim og tok sølv i single, og gull i double (med Jonas 
Frøseth, fra annen klubb). Resultatene gikk ikke upåaktet hen hos forbundet, og han ble invitert til 
storsamling på Larkollen sammen med de fleste andre unge toppspillerne i landet. Far/trener, Pål 
Horpestad, og ivrig onkel, Martin Garvik, ble med bort på samlingshelgen for å lære litt om 
treningsopplegg etc. 
 
Andre spillere er på gang, og vi satser på å liste opp flere seierstitler på neste årsmelding :) 
 
 
Mvh 
 

Martin Garvik, for Bordtennisgruppen 🏓 
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Forslag til budsjett Rosseland Ballkubb 2022 

 

 

 

 

 

 

NOK Budsjett 2022

Salgsinntekter 1 985 500

Andre inntekter  30 000

Sum driftsinntekter 2 015 500

Varekjøp  175 000

Sum varekostnader  175 000

Bruttofortjeneste 1 840 500

Lønnskostnad  180 000

Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.

Andre personalkostnader  20 000

Sum personalkostnader  200 000

Avskrivning  100 000

Fraktkostnader

Kostnader lokaler  100 000

Leie maskiner, inventar o.l.  14 000

Kostnadsførte anskaffelser  785 000

Reparasjon og vedlikehold  130 000

Fremmede tjenester  155 000

Kontorkostnad  35 000

Telefon, porto o.l.  25 000

Bilkostnader

Kostnad og godtgjørelse for reiser  170 000

Salgs og reklamekostnader  15 000

Kontingenter og gaver  30 000

Forsikring  33 000

Annen kostnad  31 000

Sum driftskostnader 1 523 000

Driftsresultat  117 500

Finansinntekter

Finanskostnader  30 000

Sum finans - 30 000

Resultat før skatt  87 500

Årsresultat  87 500
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Idrettslagets organisasjonsplan – styrets forslag  
 
Styret 

• Leder 

• Nestleder 

• Kasserer 

• Barne og ungdomsleder 

• Barne og ungdomsleder 

• Styremedlem/Material- og anleggsansvarlig 

• Styremedlem/Kioskansvarlig 

• Styremedlem/dugnadsansvarlig  

• Styremedlem representant for bordtennis 

• Styremedlem representant for A-laget 

• Styremedlem/Ungdoms representant  

 
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 2022 

• Styreleder - Torfinn Edland (på valg- 1 år) 

• Nestleder - Knud Kjetland 

• Kasserer: Edle Heigre Gjerdevik 

• Barneleder: Sindre Meling (Ny) 

• Barneleder: Marte Dale 

• Material- og anleggforvalter: Anette Mellemstrand (Ny) 

• Styremedlem/klubbhusansvarlig: Janne Nese  

• Styremedlem/dugnadsansvarlig: Hane Kristiansen (Ny) 

• Styremedlem/A laget: Are Gabriel Høyland  

• Styremedlem/ bordtennis: Jørn Martinsen 

• Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Olav Stangeland Lygren (Ny) 
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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 2021 som viser ett overskudd på omtrent Kr 

410 000,- 

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 2021. 

 

Rosseland, den 14. mars 2022 

 

 


