
Årsberetning 2016 

Rena IL Yngres 

 

Styret i 2016 har bestått av: 

 Leder:     Hanne Furuheim 

 Nestleder og dommerkontakt:  Ole Erik Hørstad 

 Sekretær:    Lise Thodesen 

 Dugnadsansvarlig:   Linda Persson 

 Styremedlem:    Tone Westerheim 

 Materialforvalter:   Johan Hendriks 

 Sportslig leder:    Morten Torp 

 Baneansvarlig:    Arild Lunde 

Yngres har hatt ca. 340 medlemmer i beretningsåret. 

Styret: 

Det er avholdt 8 styremøter siden forrige årsmøte. Hanne Furuheim (med Arild Lunde som vara) har 

vært Yngres representant i styret i hovedlaget. 

Arrangement: 

Sosial dag, som første gang ble arrangert i 2013, ble gjennomført også i år. Dette arrangementet har 

vært en uhøytidelig erstatning for Birkebeinerturneringa. Styret har evaluert sosial dag, og pga. 

manglende oppslutning fra egne lag, har styret bestemt seg for å avvikle arrangementet. Det er 

invitert til en vinterturnering (11. og 12. februar) for de yngste lagene (G/J i alderen 6-10 år) i 2017, 

og styret vurderer andre tiltak som kan bygge kultur på tvers av lag i Yngres avdeling.  

Fotballskole: 

Årets Tine Fotballskole ble gjennomført 20-22 juni. Hele 164 ivrige fotballspillere fra 6 til 14 år deltok 

på årets sommerskole. Yngres avdeling gjennomfører en av de største fotballskolene i IØFK. Vi sitter 

igjen med en positiv opplevelse, noe som gjør at vi gleder oss til ny fotballskole i 2017. 

Fotballskolesuksessen skyldes de mange positive og hjelpsomme instruktørene fra egne rekker og 

kjøkkenpersonell, som sørget for mat og drikke til alle. Tore Fossum, Ulrik Balstad og Erlend Persgård 

fra Elverum sitt A-lag var med som instruktører onsdag. Vi setter stor pris på samarbeidet med 

Elverum fotball, og håper det videreføres i tiden fremover.  

Dugnader: 

Yngres deltok på dugnader på Birkenarrangementene. 

Det ble avholdt dugnad for å sette i stand Engvoll før sesongen, med rekordoppslutning. Ca 100 

personer alt i alt møtte opp for å løse store og små oppgaver før sesongstart. Dugnaden ble avsluttet 

med grilling og sosialt samvær.  

Kioskvognen har vært bemannet stort sett hver kampdag. Det er et viktig trivselstiltak for tilreisende 

og for egne langs sidelinja. Honnør til kioskansvarlig, Linda for tålmodighet med kioskvogna, 

banemerkere og søppelplukkere igjennom sesongen.  



Baner: 

Vi gleder oss stort over Berget aRena, vi kan nå tilby vintertrening til alle våre lag, og bådet Rena Leir 

og Berget aRena benyttes. Ballbingen kunne tas i bruk allerede fra uke 13. I begynnelsen av mai var 

Engvoll klar, og anlegget vårt har vært i god forfatning også i år, men en del av det søndre området 

har vært preget av isbrann. Dessverre har vi i år vært utsatt for hærverk, noe som har ført til ekstra 

arbeid for de involverte.  

Dommere: 
I april 2016 arrangerte vi dommerkurs der 16 ungdommer i alderen 13 - 15 år gjennomførte kurset og 
ble klubbdommere. Av disse var 14 gutter og 2 jenter. 

Før sesongstart hadde vi “kick off” med bowling, pizza og brus på Rena IL sin regning. Dette for å bli 
bedre kjent og øke samholdet. 

Klubben har en dommeransvarlig.  

Denne personen har ansvaret for koordinering/oppfølging av dommerne gjennom sesongen. 
Dommeransvarlig gir dommerne veiledning og evaluering. Trenere og lagledere i klubben er også 
involvert i dette når dommeransvarlig ikke har mulighet til å møte på kamper. TA VARE PÅ 
DOMMEREN. 

Det har vært mange gode tilbakemeldinger fra trenere/lagledere fra både hjemmelag og bortelag på 
jobben dommerne har gjort dette året, og alle har møtt godt forberedt og til avtalt tid  

Gjennom sesongen 2016 har det blitt gjennomført ca.120 seriekamper. I tillegg til dette ble det også i 
år arrangert en sosial dag, en lørdag i juni, der det ble spilt fotball i flere aldersklasser. Noen av 
dommerne stod for dømmingen også denne dagen. 

4.september reiste vi inn til Ullevål stadion, for å se Norge spille VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland. 
På et fullsatt Ullevål tapte Norge 0-3, men turen var en opplevelse likevel. Alle dommerne var med på 
turen, alle dommerne fullførte sesongen, så vi er godt fornøyd med sesongen 2016.   

 
Sportslig: 
21 lag har deltatt i kretsserien, 8 av disse jentelag. I tillegg ble det startet opp et knøttelag i mai, som 
etter hvert er blitt ca. 20 spillere. De ulike lagene har deltatt i en rekke turneringer, både i inn- og 
utland. G-13 og J-16 deltok i Norway Cup. G-14 reiste til Danacup, og G-16 deltok på SørCup i 
Kristiansand. 
Mange gode resultater i løpet av sesongen, uten at vi i år fikk noen avdelingsvinnere i kretsserien. Vi 
deltok med hele 19 lag på Matrand-turneringen.  
 
Trenerutvikling 

Det er svært viktig å få øket trenerkompetansen i Yngres, og dette gode arbeidet fortsatte i 2016. 7 

stykker har startet på C-trener kurs, og Vegard Ergan deltok på fullt C-trener kurs i Spania. Sissel 

Øverby og Marianne Tollefsen har deltatt på B-trener keeperkurs. 2 stk deltok på barnefotballkveld 

på Koppang.  

 
 
Økonomi: 



Yngres har solid økonomi. Årets driftsresultat viser et overskudd på ca 31000. Vi har også i år brukt 
mye penger på utstyr (baller, drakter, vester, 3v3-bane etc.) I tillegg har vi fått støtte fra hovedlaget 
til å investere i hjertestarter og en 3v3-bane. Vi beholder alle sponsorene fra 2016 også i 2017. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Styret vil takke spillere, sponsorer, trenere, lagledere og foreldre for et godt samarbeid i sesongen 
2016. 
 

På vegne av styret i Rena IL Yngres 

Hanne Furuheim 

Leder 


