ÅRSRAPPORT FRA GRAABEIN FOTBALL 2021
Styret Graabein Fotball i 2021 har bestått av følgende personer:
−
−
−
−
−
−
−

Leder: Dag Viggo Bendiksen
Sportslig leder: Bjørn Tore Gregertsen
Laglederkontakt: Petter Arnesen
Materialforvalter: Endre Nordbø
Økonomi: Endre Nordbø
Jentansvarlig: Lisa Marki
Sekretær: Merethe M. R. Johnsen

Andre roller:
−
−

Dommeransvarlig: Bjørn Tore Gregersen
Kioskgruppe: Sybille Höper (slutter til 2022).

Møtevirksomhet:
Styret har hatt månedlige møter gjennom hele 2021, med unntak av juli og desember. Møtene har stort
sett vært avholdt digitalt pga coronarestriksjoner. Dette har fungert veldig bra, og fremover vil det nok
være en del som ønsker å delta via digitalt oppmøte. I tillegg til de digitale styremøtene hadde vi et
fysisk møte før sommerferien, og et møte med påfølgende juleavslutning på FYR.

Fokusområder:
Året har selvfølgelig vært preget av corona, noe som har meført litt redusert aktivitet. Situasjonen rundt
det nye anlegget har også krevd mye arbeid, se beskrivelse i eget punkt nedenfor. Ett av fokusområdene
gjennom året har vært på å skaffe inntekter. Flere ulike dugnader og lotterivarianter har vært diskutert.
Før jul hadde vi kalendersalg og loddsalg fra fotballotteriet felles for hele fotballgruppa (alle lag). Videre
har styret brukt tid på å bistå lagene ved behov, blant annet der trenersituasjonen har vært utfordrende
eller ved sammenslåing av lag. Ellers har det vært mest arbeid med følgende punkter:
Kunstgressanlegg:
Høsten 2020 var det tydelig at dreneringen ikke var god nok, og at oversvømmelsen i romjulen 2020
medførte setningsskader på banen. På våren 2021 ble dette reklamert til entreprenøren og på høsten
erkjente de problemet. Ifølge dem er det feil masse som er brukt i topplaget under kunstgresset. Dette
betyr at kunstgresset må tas opp for å rette opp feilen i grunnarbeidet. Dette arbeidet rakk de ikke å
utføre før frosten kom, slik at det ble utsatt til 2022. Kravet fra fotballgruppen er at dette skal startes så
snart det er mulig til våren slik at fotball kan få full drift på banen store deler av sesongen.
Vinterdrift av kunstgressbanen:
Det var delvis vinterdrift av banen, setningsskader på banen gjorde det vanskelig å brøyte hele banen.

Anleggsgruppa:
Bjørn Tore Gregertsen har hatt en delstilling i Graabein SIGE for å drifte kunstgresset. I tillegg har
fotballgruppen bidratt med dugnad vår/høst. Vi bør bli flinkere med å gi god frist til dugnader på sletta
samt sikre at alle får beskjed om dato, ikke bare bruke Facebookbeskjeder.
Utvidelse klubbhus:
Arbeidet med å utvide/vedlikeholde klubbhuset ble startet, og første steg er å utvide taket nordover og
lage en overbygget utedel med murt serveringsbenk og grillmuligheter. Klubbhuset vil da også bli
forlenget nordover. Dette gir muligheten til å utvide kjøkkendelen av kiosken. Den nye utedelen vil
sterkt forbedre serveringsmulighetene og bør dermed gi økte kioskinntekter.
Cup:
Innecup 2021 ble avlyst pga corona.
Vi søkte om å få arrangere Santander Cup i september, men ble dessverre ikke tatt ut.
Vi vurderte å arrangere romjulscup, men det ble heller ikke anledning til det pga coronarestriksjoner.

Økonomi:
Regnskap pr 31.12.2021
Inntektssiden er i år igjen preget av korona med delvis gjennomført sesong for flere lag, lave kiosk og
sponsorinntekter samt ingen gjennomførte cup-arrangementer som er avgjørende for klubben.
Sponsorinntektene har også vært svært lave. Heldigvis reddes dette delvis av støtteordninger fra
kommunen og korona-pakkene. Dette er det gjort en god jobb på fra klubben/Per-Christian gjennom
gode søknader.
På kostnadssiden er det stort sett kostnaden for leie av sletta som har vært den store utgiften. Vi har
også valgt å bruke en del av kontantbeholdningen til å oppgradere klubbhuset og forberede tiden etter
korona til å sikre nye inntektsmuligheter. Her har vi en avtale med SIGE om tilbakebetaling i løpet av
2022.
Totalt sett ender vi opp med et driftsresultat på kr - 11.957,-. Se ellers elementene under for ytterligere
detaljer.
Elementer som påvirker regnskapet for fotballgruppa spesielt i 2021:
−

−

Inntektselementer
 Medlemstall og antall lag ca 124 medlemmer ved utløpet av året mot 145 medlemmer
ved inngangen til korona i 2020. I tillegg til korona-effekten må også baneforholdene ta
sin del av skylden for nedgangen i aktiviteten. Nå gjelder det å få utbedret bane på plass
for 2022-sesongen for å slippe en ny svak runde for klubben.
 Koronastøtte og idrettsstøtte fra kommunen for perioden består av kr 279.658,- som er
ført på kto 3401, og kr 168.020 på kto 3411.
Kostnadselementer
 Vi har hatt et prosjekt pågående på klubbhusets nordre del der det er etablert en plate
på 84 kvm, som igjen er inndelt i 14 kvm påbygg på selve klubbhuset og resterende blir





overbygget terrasse med utekiosk og sitteplasser på rasteplassbord. Dette blir en
etterlengtet oppgradering for å øke inntektene ved kiosksalg og gi et bedre tilbud til
tribuneplass for publikum. Fotballens utlegg til selve bygget har gått til materialer da vi
har vært veldig heldige å få byggehjelp av Røyken Videregående og byggfag. Til sammen
utgjør dette utlegget pr 31.12.2021 på kr 135.636,- som er ført på kto 6540. Forventet
totalkostnad på prosjektet er i overkant av kr 200.000,-.
Andel grunnarbeider til påbygget av klubbhuset er ført på kto 6690 og inneholder
utbedring av trapp, pigging av fjell, planering av området nord for klubbhuset samt
stablestein mot tribuner. Her ble støtten vi fikk fra Sparebankstiftelsen på kr 80.000,benyttet med tillegg av bidrag fra fotballgruppa. Totalt kr 169.050,Videre planer for klubbhuset er bygging av ny garasje til en større banetraktor og at den
gamle garasjen bygges om til utstyrsboder. Dette er sårt tiltrengt for å holde orden på
utstyret til lagene. Når dette skal i gang, er enda ikke bestemt.

Lagsrapporter:
Gutter født 2015
Generelt:
Lagleder/trener: Simen Storberget (far til en av spillerne)
Ekstratrenere: Mathias Kristiansen & Thomas Olaussen Moen (i regi av Graabein)
Laget ble startet opp aug/sept. 2021, og består av 12 gutter. Deltatt på Slemmestad-cup høst 2021,
ingen seriedeltagelse. Påmeldt til Graabein Innecup i mars 2022.
Treninger gjennomføres onsdag kl 17:00, og har gjennom vinteren brukt gymsalen til Sætre barneskole
som arena – i samråd med Bjørn Tore Gregertsen og Elise i Asker kommune.
Lagleder har deltatt på NFFs Grasrottrenerkurs. Som «ny» person i Graabein, og spesielt på lagledernivå
er jeg ikke kjent med klubbens ordninger o.l. Og må stadig benytte meg av Bjørn Tore for råd.
Det samme gjelder informasjon – flott at FB-siden brukes aktivt!
Generelle forhold: Vi savner å spille ute med mer plass, og få brukt 3v3-banene som i høst. Enten ute på
«sletta» igjen, men aller helst fått muligheten til å komme oss inn i Sætrehallen hvor det er mer rom for
faktisk fotballspilling og aktivisering av barna. Samtidig er det for dårlig at vi til sammen er tildelt 6 baller
(3 ute- og 3 inneballer). Som lagleder har jeg gitt godkjenning til at barna får ha med egen ball, da
ballene gitt av Graabein er både tunge (spesielt uteballene) og lufta går fort ut av disse. Videre er det
også et behov for mer utstyr i form av isposer o.l. Dette blir hyppig brukt, da barna stadig får seg en
«trøkk» inne i gymsalen.
Dugnader: Dugnad i fbm. juletre- og juleneksalg i desember. Vår- og høstdugnad er meldt inn til
foreldregruppa, og informasjon om hvem som stiller når blir innsendt i løpet av uken. Samme gjelder for
Graabein-cup arrangementkomitè. Mangler litt tilbakemeldinger her.
Foreldregruppa: Laget har egen FB-side hvor informasjon fra Graabein deles, forfall/frafall av treninger

innmeldes og generell informasjon utgis. De aller fleste av barna har foresatte sittende ute i skolens hall
under treninger. Guttene er tross alt bare 6 år, og de har stadig behov for trøst som følge av uenigheter,
skader, misnøye o.l. Det er fåtallet av barna som bare blir levert og deretter hentet, uten at foresatte blir
gjenværende. Når det er sagt, så var det ingen som hadde dette når treninger foregikk utendørs.
Da var enklere for foreldre å se på barna. Dette lar seg ikke gjøre under dagens treningsforhold som er
innendørs. Gymsalen er liten, mangler mål og må derfor brukes 100% slik den står.
Det generelle engasjementet blant foreldrene er godt. Noen mer enn andre, som i alle andre settinger.
Aktiviter og Covid: I forkant av juleferien ble det planlagt en «juleavslutning» etter siste planlagte
trening. Denne ble det dessverre ingenting av, da skolen stengte ned og foreldre i fellesskap ikke følte
for å samle barn mer enn nødvendig for å risikere smitte og dermed isolasjon gjennom julen – med
daværende restriksjoner og karanteneregler.
Det har vært endel forfall/frafall av spillere i tiden januar-februar, som følge av stor smitte. På det
«verste» var laget nede i 5 spillere, og resten ble holdt hjemme som følge av smitte og/eller andre
årsaker. Snittet gjennom vinteren har vært 10 spillere, omtrent.
For utenom denne lille perioden, har ikke Covid påvirket G-2015s lag noe særlig. Det er få barn, og alle
går enten i samme klasse eller på SFO sammen. Det betyr at vi har brukt fotballgruppa som en «kohort»
gjennom høsten og vinteren.
Mvh lagleder Simen Storberget

Gutter født 2013 og 2014
Vi startet året med 13 spillere. I løpet av høsten kom det til flere spillere fra 2014, samt en fra 2015 som
ønsket å være med å teste ut fotball. Det var på det meste 7 spillere, og av disse er det 5 som fortsatt er
med. Noen hadde aldri spilt fotball før, og det ble utfordrende å skape et godt treningstilbud for spillere
med så ulikt nivå med bare 1-2 trenere på 20 spillere. Vi forsøkte å få på plass en egen trener og et eget
opplegg for 2014-gjengen, men det var ingen som ville stille.
I løpet av høsten/vinteren har vi dessverre også mistet noen av 2013-spillerne. Jeg har forsøkt å høre
med både foreldre og spillere hva som er årsaken, men det som går igjen er at de har andre interesser.
Det er 2 spillere som har meldt frafall, samt at det er en som har vært litt til og fra. Pr nå teller vi derfor
15 spillere inklusive 2014/2015 spillerne.
Hovedtrener er Tommy Nielsen. Han har vært med fra starten og er godt likt blant spillerne. Vi fikk inn
en trener høsten 2020 som heter Dario Botica. Det fungerte greit en periode, men etter hvert ble det
dessverre krasj mellom Dario, meg og Tommy på grunn av ulike syn på enkelte ting, samt noen svært
uheldige kommentarer på facebook. Dario valgte å slutte og tok med seg sine sønner til Åros (hvor han
bor). Vi er dermed tilbake til kun Tommy som trener, med meg selv som lagleder og assistenttrener.

2021 var vår første sesong med 5'er-fotball, og spillerne har taklet det veldig fint. Det har vært
utfordrende å spille med posisjoner og formasjoner, men spillerne synes det har vært gøy. Det virker å
være god stemning i gruppa, og vi har en sammensveiset og fin gjeng.
Vi var på meldt en cup som ble avlyst, men vi fikk også gjennomført en veldig fin cup i Lier (Eat Move
Sleep Cup). Serien ble også gjennomført med 2 lag. Vi har prestert på snittet og hatt veldig mange jevne,
fine kamper. Alt i alt omtrent like mange tap som seire.
Treningene er gjennomført som normalt, 1 x 90 min i uken. Dette har vi holdt med noen få unntak,
gjennom hele sesongen. Etter jul har vi vært innendørs i Holtebrekkhallen.
Vi har gjennomført en spond-dugnad med lodd-salg som innbragte rundt 9000,- Vi har brukt 2000,- på
cupen i Lier, og har 7000,- på konto nå. Ellers har vi deltatt på dugnadsarbeid i regi av Graabein (vår/høst dugnad), men det er dessverre få som stiller frivillig når man ikke utnevner konkrete deltakere.
Vi har ikke avholdt noen foreldremøter, men vi har god dialog med foreldrene og tar opp saker på
sidelinja. Engasjementet i foreldregruppa er bra i forbindelse med kamper, men når det kommer til å
faktisk bidra med noe er det lite og ingenting. De stiller på det de får beskjed om.
Når det gjelder korona, så har vi naturligvis vært noe påvirket som alle andre. Vi mistet noen kamper i
starten av sesongen, og det har tidvis vært mye smitte på trinnet som har medført redusert deltagelse
på treninger. Ellers har vi fått gjennomført det meste.
Mvh lagleder Øyvind Johnsen

Gutter født 2012
Vårsemesteret 2021 var det 19 spillere på laget. Dette er nå redusert til 17.
Trenere på laget er Dag Atle Andaas Isene, Kristoffer Mysen og Marianne Fredriksen.
Kristina Luther tok over laglederjobben etter Regine Ringdal Hansen, januar 2022.
Oppstart på vårsemesteret ble forskjøvet pga. corona-restriksjoner til 26 januar. Det var også
treningsstopp fra midten av mars til 27. april. G9 hadde to lag påmeldt til serien og spilte kamper både i
vår og høstsemesteret. 17 oktober spilte to lag i cup på Slemmestad.
Før jul ble det arrangert kakesalg til inntekt for laget i regi av Regine Ringdal Hansen. Undertegnede har
ikke oversikt over tilgjengelig beløp.
Vår- og høstsemesteret avsluttet med en sommer- og juleavslutning med noe godt å spise og drikke. Det
ble ikke avholdt foreldremøte i 2021.
Mvh lagleder Kristina Luther

Gutter født 2011
Vi startet vårsesongen med 24 spillere med en blanding av gutter og noen jenter, flertallet har vært
gutter. Vi fikk gjennomført det meste av kamper som var forsvarlig å være med på grunnet corona.
Vi har valgt å holde oss helt unna cuper og andre arrangement grunnet corona.
Treningene i denne sesongen har vært lettere å gjennomføre sammenlignet med forrige sesong hvor
corona var veldig nytt enda, nå er corona rutine både for barn og voksne som har gjort at vi har brukt
mindre tid på mas ang smittevern.
Tradisjonen tro er vi ekstremt gode på vår årlige dugnad for lagkassa som har gitt oss en fortjeneste på
rundt 32.000 kr og samlet på konto har vi ca +/- 65.000 kr. Noen av penge vi har tjent på dugnad gikk
med på å kjøpe nye drakter til laget, her klarte vi å skaffe oss 2 sponsorer som hver gikk inn med 3000 kr
hver, Fyr! Gastropub og Grilstad. Siden det ikke var støtte å få fra klubben til nye drakter valgte vi å la
barna få personlige drakter med navnene sine på som de ble veldig stolt over de stråler når de tar på seg
de nye draktene sine.
Ellers hadde vi en kick off med bowling, pizza brus og kake som alltid slår godt an og skaper godt
samhold i gruppa. Høst sesongen ble redusert med 6 spillere, men 2 nye kom til så vi er på 20 spillere.
Vi har nå økt til 3 trenere da det har vært utfordrende å få kabalen til å gå opp med så mange spillere og
vi har enkelte atferdsproblemer blant enkelte spillere som krever litt mer ressurser, men dette funker
fint etter at trener gruppa ble 3. Det betyr at vi har Øyvind Werner Vattøy, Martin Arentz og Nils-Eyvind
Opsal som trenere.
Jeg som lagleder har hatt et utfordrende år i forhold til misnøye i foreldregruppa rettet mot trenere.
Dette har dreid seg om tilbakemeldinger til meg på hvordan laget utvikler seg. Mange meninger om at
treningene ikke er lagt opp riktig, at treningene ikke inneholder nok faglig lærdom, at treningene bare er
for at barna skal ha det gøy og ikke prestere. Dette satt foreldrene pris på når barna var små, men
ønsker nå at fotball skal være fotball og ikke en lekeplass. Dette eskalerte da foreldre fikk
kommentarer på tribunene om at det var synd på barna som aldri vant en kamp og at det kanskje hadde
vært lurt at vi deltok på treningskamper så barna kanskje kunne lært litt mer. Jeg har til en viss grad fått
roet situasjonen, men vet at det fortsatt er misnøye så dette jobber jeg med. Jeg har selvfølgelig tatt
dette opp med trenerne.
Ellers ligger det an til at jeg muligens velger å si fra meg lagleder oppgaven da jeg skal over i en ny jobb
som krever mye av meg, men jeg skal gi det et forsøk og kombinere begge deler da trenerne ønsker
dette, det vil derfor kunne bli flere ganger der det møter en trener fra oss på lagledermøter eller andre
ting jeg skulle ha stilt på om jeg ikke får det til.
Det er avholdt et foreldremøte hvor foreldrene ikke ytret så mye, mulig grunnet situasjonen vi har hatt
gående. Trenerne la frem et opplegg for kommende sesong og litt regler, de hadde også laget et

regelark til barna som de måtte lese og skrive under på at de hadde forstått, hvordan det har funket har
jeg ikke fått noen innspill på hverken fra trenere, spillere eller foreldre.
Mvh lagleder Lene G. Haug.

Jenter født 2009 og 2010

Mvh lagleder Geir Lunde

Gutter født 2009 og 2010
Laget har vært en sammensetning av to årsklasser lenge, etter som 2010-laget ble lagt ned for et par år
tilbake. I starten på 2021-sesongen bestod spillergruppen av 13-14 spillere og laget trente tidvis
sammen med 2008-kullet for å ha en stor og god treningsgruppe.
I løpet av sesongen deltok laget i seriespillet på vår og høst, samt cup på Slemmestad og i Lier. Trener
var Oscar Skønberg, støttet av Thomas Nysveen som hjelpetrener. Lagleder var Cecilie Føreland. Etter at
Cecilie ga seg i desember har laget vært uten lagleder. Utover høsten var det dessverre mye sykefravær
både fra gutta og treneren, og kontinuiteten i laget ble dårlig. I oktober valgte «noen» å avslutte
treningssamarbeidet mellom 09/10-laget og 08-laget, som igjen førte til få på trening og at noen av 10spillerne valgte å gå til ROS. Oscar valgte også å gi seg som trener pga videre studier, og etter noen
forsøk på å få i gang laget igjen ble det besluttet nedlagt inntil videre. De få 09-spillerne som var igjen
gikk til 08-laget, som nå består av 25-26 spillere. Her er det nå utfordring med å skaffe en trener til, for å
kunne håndtere gruppen og følge de i kamper om man velger å spille med et 11’er og et 9’er lag, slik at
tilbudet blir bra for alle.
Kvaliteten i gjennomførte treninger var god, og Oscar fungerte fint som trener og motivator for gutta.
Det var også vellykket med samtrening med 08-laget.

Sosiale tiltak som juleavslutning ble forsøkt arrangert, men måtte avlyses pga gjendende koronatiltak.
Foreldremøte ble gjennomført 14. April og 11. November. Siste trening for 09/10-laget ble gjennomført
7. Januar 2022.
Mvh fung.lagleder Endre Nordbø

Gutter født 2008, med 2009 og 2007
Trener: Thomas Halvorsen
Lagleder: Jørgen Olsen
Oppkjøring til sesongen ble veldig spesiell mtp coronasituasjonen og restriksjoner. Vi skulle ha vår siste
sesong på 9'er bane og var avhengig av tilførsel av nye spillere for å kunne stille nok folk. Trener Thomas
Halvorsen var på besøk hos NÅIF på en trening som ble avholdt der for å fortelle om tilbud i Graabein.
Dette fordi NÅIF ikke lenger har tilbud til G13 spillere som skal begynne på ungdomsskole. Resultatet var
at 4 nye spillere tok turen på trening og ønske å starte hos oss. I tillegg til 1 spiller fra Huringen så var vi
nå nok til å stille lag i sesongen som ventet. Til sammen var vi da 13 spillere på nyåret. 2 av disse var født
2007.
Vi trente 2 ganger i uken gjennom hele vinteren. Det har vært utfordringer med baneforholdene og det
har vært til tider mye frustrasjon fra spillergruppa pga dårlig bane. Når sesongen startet ble det satt opp
3 kamper på vårsesongen etter at restriksjonene var opphevet. Det var stor glede av å spille kamper
igjen, men noe av gleden ble dempet da vi møtte altfor tøff motstand pga tilfeldig oppsett av
motstander.
Etter sommerferien fullførte vi en hel høstsesong i 3.div. Det ble mange tette kamper, men som oftest
bikket resultatet i favør motstanderen. Til tross for dette klarte gutta å holde motet og humøret oppe.
På de fleste hjemmekamper var det mange kompiser og tidligere lagkamerater av gutta på laget som
møtte opp for å heie. Disse guttene, og noen flere, viste seg å være interesserte i å starte på laget. Så
mot slutten av sesongen så var vi 15 stk. Vi har trent 2 ganger i uken gjennom hele sesongen med
mindre kampdag har falt på samme dag som trening. På høsten har vi i perioder trent med G12 da de
har hatt litt problemer med antall spillere, samt problemer med å ha trener på plass. På enkelte
treninger var vi da godt over 20 spillere.
Vi har ikke deltatt på noen cuper i denne sesongen. Dels pga restriksjoner, og dels pga stor usikkerhet
mtp antall spillere. Vi har heller ikke hatt noen dugnader for laget dette året.
Nå har G12 laget blitt oppløst, så de resterende 6 spillere fra dette laget har kommet over til oss. Vi
teller for tiden 26 spillere og har kun èn trener. Dette ser vi på som veldig utfordrende, spesielt mtp at
det kun er meldt på ett 11'er lag (fordi vi i utgangspunktet var 20 stk). Dette vil gå utover spilletid i kamp
til flere spillere. Styret er vel klar over situasjonen, men håper det kan finnes en løsning der spillerne blir
tatt vare på slik at vi kan beholde flest mulig, lengst mulig.
Mvh lagleder Jørgen Olsen.

Gutter født 2004, 2005 og 2006
Vintertreningene ble noe amputerte pga. varierende baneforhold og sykdom/smittesituasjon.
Overvekten av laget var G-16, i tillegg til 3-4 gutter fra G-15 og 3 overårige spillere fra 2004 som ble søkt
dispensasjon for. Totalt var det +/- 17 spillere gjennom sesongen.
Vårsesongen ble gjennomført rimelig greit og normal trening opprettholdt med de koronarestriksjoner
som til enhver tid ble gjeldende. Høstsesongen ble noe amputert da sykdom og symptomer hos oss eller
motstanderlaget medførte utsatte og avlyste kamper.
Som planlegging av neste sesong ble det tatt initiativ til samtaler med Tofte/Fremad. Begge klubber har
hatt utfordringer med å stille lag gjennom sesongen og det ble enighet om samarbeid. Det er fra høsten
etablert formelt samarbeid med klubbene for juniornivåene.
Ingen cupdeltakelse eller treningskamper. 3-4 av våre spillere hospiterte på A-laget så langt det var
aktivitet der.
Willy Gimmestad har vært hovedtrener gjennom hele sesongen. 2 foreldretrenere som assistenter.
Øyvind Stubberud og Steve Jørgensen.
Ingen dugnadsjobbing spesielt for laget, men godt oppmøte på de obligatoriske hvor gutta selv har
bidratt bra.
Mvh lagleder Petter Arnesen.

A-laget
Trenere for laget: Christopher Foss og Bjørn Tore Gregertsen
Lagleder: John Ivar Johansen
Våren 2021 er et kapittel A-laget ikke trenger å nevne med mange ord. Covid-19 satte en stopper for
breddeidretten for voksne og det var derfor ikke lov å spille kamper. Heldigvis ble det lov med kamper
fra høsten og vi fikk fullført høstsesongen. I 2021 var det 6. divisjon som sto for tur etter opprykket
sesongen før Covid-19. Det var ikke satt et konkret mål om å rykke opp, men etter 7 poeng på de første
tre kampene ble dette fort et mål. Dessverre holdt det ikke helt inn i en rekordjevn divisjon og hadde
det ikke vært for at vi møtte mange andrelag som "toppet" lag mot oss hadde det nok holdt til opprykk,
men vi tar heller sikte på en ny sesong i 6. divisjon.
Treningsforholdene i november og desember er vanskelige for A-laget når Sletta blir så glatt så det har
vært en liten pause før vi starter på sesongen 2022. Håper å se flest mulig på Sletta når sesongen starter
i 2022. Det blir dessverre ikke hjemmekamper før i juni siden Sletta skal få ny matte, men den som
venter på noe godt også videre.
I løpet av 2021 har mange vært innom trening, men vi er en stamme på 17-20 mann som er med på
kamper.
Mvh lagleder John Ivar Johansen

Oldboys
Gruppen består av en liten gruppe som trener på søndagskveld, men store deler av 2021 var det ikke
treninger pga Coronarestriksjoner.Vi nådde kun å trene i en kort periode før nye restriksjoner stoppet
treningene.
Mvh Dag Viggo Bendiksen.

