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Årsberetning 2014 

 

HOVEDLAGET 

 
Styrets sammensetning 2014: 

AU 

Lisbeth Syljuberget  Leder  

Lars Petter Besseby  Nestleder 

Bjørn Rusten   Styremedlem 

Hans Arne Halla  Kasserer  

Ingen    Styremedlem 

Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem 

 

Gruppeledere  

Cato-Andrè Granseth  Styremedlem/leder ski/sykkel 

Ottar Randgaard  Styremedlem/leder fotball 

Erik Mæhlum   Styremedlem/leder barneidretten 

Hanna Gundersen  Styremedlem/leder trim 

John Ø. Albertsen  Styremedlem/leder aikido 

 

Styrearbeid 

Hovedlaget har hatt 5 styremøter og 2AU møte.  

Økonomi 

BIL har en solid økonomi. Dette skyldes mye vår satsing på arrangement og sponsoravtaler samt at vi 
nå har fått fullt utbetalt de kommunale midler vi hadde til gode. Det jobbes godt i gruppene og gode 
budsjetter gjør at alle har god orden og oversikt på økonomien. Hovedkasserer er kontakt person mot 
regnskapskontor sammen med leder. Styret ønsker fortsatt fokus på økonomi. 

Driftsinntekter for Brøttum Idrettslag 2014 kr 1 681 174,- 

Alle grupper har et bra resultat sett opp imot aktivitet.   

Resultat 2014 for Brøttum Idrettslag kr 365 510,- 

 
Sponsorer/marked 

Styret har videreført planen med sponsoravtaler i 2014. Etter to år med gode sponsoravtaler var det i 
2014 på tide å fornye en god del avtaler. Dessverre var det noen som ikke ønsket å være med oss 
lenger. Dette er en stor jobb i idrettslaget og vi har så godt det har latt seg gjøre prøvd å holde tritt med 
denne jobben også i 2014. Litt mindre inntekter ble det dessverre. Vi har allikevel tro på framtida og 
sponsorater. Det er nå lagt ned en stor jobb for å få enda bedre struktur på dette.  

Sjusjørittet og Romjulsrennet kobles nå sammen med BIL sine avtaler for å få en enda bedre kontinuitet i 
denne jobben. 

 

Hjemmeside 

Hjemmesida for Brøttum IL er godt festet i alle grupper. Det har også i 2014 vært avholdt brukerkurs. 
Våre sponsorer har fåt god synlig plass på framsiden. 

 

 



                

Nytt felles anlegg ski og fotball 

Anlegget er nå vedtatt og godkjent i ny arealplan for sentrum av Brøttum. Vi fortsetter planene videre for 
å få til et felles anlegg for ski og fotball i sentrum. 

 

 

Arrangement/dugnader 
Det er stort engasjement i alle grupper og deres styrer, og det er masse forskjellig aktiviteter.  
Siste år i Brøttum IL: 

➢ Romjulsrennet Sjusjøen er gjennomført. Nok engang en suksess og med deltager rekord igjen. 
➢ Sjusjøen Idrettsanlegg BA mars Bendit Langrennsfestival, Sjusjørullen, Sjusjøløpet og 

Sjusjørennet. BIL er delarrangør og hadde funksjonærer med på alle. 
➢ Sjusjørittet håper vi også har kommet for å bli.  
➢ Brøttumsmarsjen. 
➢ Søre Ål runden 
➢ Birkebeinerløpet 

 
 

Representasjon/kurs 
 Ringsaker Idrettsråds årsmøte og Høstmøte. 
 Årsmøte i Sjusjøen Idrettsanlegg 
 Kurs i bruk av nytt medlemsarkiv 

 

 

FOTBALL 
Brøttum IL Fotball har i sesongen 2014 administrert 10 lag i seriesystemet, med et aldersspenn på våre 
aktive spillere fra sju til 38 år. Til sammen har om lag 120 spillere båret den røde Brøttumsdrakta i 
seriekamper i år, rundt 95 spillere i yngres avdeling, og 25 spillere på A-laget (senior herrer). I tillegg har 
ytterligere to lag trent jevnlig i fotballgruppas regi, uten å ha deltatt i noe seriesystem. Dette er 
seksårskullet, samt senior damer. 
 
Fra styrets synspunkt har sesongen vært vellykket og positiv. Aktiviteten har som vanlig vært stor, både 
på banen og i «omgivelsene», og uten dyktige trenere og lagledere, hadde fotballaktiviteten på Brøttum 
vært umulig å gjennomføre. Styret planlegger og koordinerer mye i forkant av sesongen, men underveis i 
sesongen opplever vi at mye «går av seg selv», og dette er i stor grad lagledelsen rundt det enkelte lag 
sin fortjeneste. Helt essensielle gjøremål for fotballaktivitet som gressklipping og banemerking gjøres på 
dugnad av de ulike lagene, og kun de gangene klipper eller merkemaskin har vært ute av drift, har 
forholdene på Tømmermyra vært kritikkverdige. Meldingsflyten fra styret via lagleder, ut til det enkelte 
lags spillere og foreldre, opplever vi også jevnt over som god, som selvsagt også er en suksessfaktor i 
en organisasjon som fotballgruppa; kommunikasjon er og blir viktig. 
 
Rent sportslig har også som nevnt aktiviteten vært høy, internt i klubben som eksternt på andre baner. 
De fleste lagene trener nå gjennom store deler av vinteren, og for andre gang i år arrangerte vi «kick off» 
i Limtrehallen i forkant av vårsesongen, der vi samler alle klubbens lag i yngres avdeling til en felles 
opptakt til sesongen. Tiltaket har vært en suksess, og vi tar sikte på oss til å gjøre dette til en tradisjon i 
de kommende årene. På høsten arrangerte vi også Tine Fotballskole, et arrangement vi også kommer til 
å videreføre. Det er ikke så ofte man får samlet store deler av klubben på ett og samme sted, og slike 
møtepunkter på tvers av lag og aldre anser vi som verdifullt, både i forhold til det sportslige, det sosiale, 
og for klubbfølelsen og klubbidentiteten. At A-spillere deltar på disse arrangementene som instruktører, 
oppleves også som inspirerende og morsomt for de små. 
Også i seriesystemet har flere Brøttumslag gjort seg bemerket i serie- og cupspill i år! For mer detaljerte 
beskrivelser her henvises til hvert enkelt lags årsrapport, men Jenter 13 må nevnes spesielt. Jentene har 
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sørget for mer sølvtøy å pusse i klubblokalene, gjennom to bragder i høst; ikke nok med at de ble 
seriemestere i sin avdeling i høstsesongen, de vant også like godt hele Ringebuturneringen! Gratulerer 
jenter, strålende levert! 
A-laget bør også nevnes; gutta har også levert en solid sesong i år, og var kun ett fattig poeng unna 
avdelingsseier og opprykk til 4.divisjon. 
 
Ser vi fremover mot neste sesong, kommer styret til å fortsette å jobbe med vår hovedmålsetting, nemlig 
å lage et godt fotballtilbud til alle som vil spille fotball på Brøttum. Dette søker vi å oppnå gjennom en 
fortsatt edruelig og nøktern utgiftspolitikk, i den hensikt å opprettholde fotballgruppas sunne økonomiske 
situasjon, samt bygge opp egenkapital til en mulig fremtidig ny fotballstadion, samt sikre fortsatt 
økonomisk handlingsrom også i fremtiden. 
Videre bør også kommende styre kartlegge hvorvidt det er grunnlag for å etablere et damelag igjen, 
delvis basert på den treningsgruppen som i dag allerede eksisterer. Hvorvidt grunnlaget for et lag er til 
stede er et ubesvart spørsmål, men det hadde utvilsomt vært både morsomt og en berikelse for klubben! 
 
 
Styret i Brøttum IL Fotball har i 2014 bestått av følgende medlemmer: 
Leder:      Ottar Randgaard 
Nestleder:     Svein Slåen 
Kasserer:     Roar Skutbergsveen 
Trenerkoordinator/sportslig leder:  Roar Lunna 
Sekretær/dugnadskoordinator:  Åse Varli Øverbø 
Materialforvalter:    Trond Mauritz Sveum 
Styremedlem, medlemsarkiv:  Anne Lene Dalseg 
Styremedlem, sport:    Stein Killi 
Varamedlem, kiosk:    Janne Halsten 
 
Øvrige ressurspersoner ikke tilknyttet styret: 
 
Banemester:     Anders Randgaard 
Dommerkontakt:    Erik Bergseng 
 
Med dette ønsker undertegnede, på vegne av styret, å takke samtlige som har bidratt i Brøttumsfotballen 
i 2014, alt fra spillere, trenere, lagledere, dommere, foreldre, styremedlemmer, ressurspersoner, 
dugnadsarbeidere, gressklipperreparatører, sponsorer og samarbeidspartnere; hvert enkelt bidrag er 
essensielt, og uten deres innsats og engasjement kunne ikke fotballen ha rullet på Tømmermyra! 
 
Brøttum minigutter G07 (Gutter 7 år) 

Laget har bestått av: 

Lukas Opdahl Aase, Jonas Tangen Boudouch, Iver Bakken Engevold, Martin Bakke Halvorsrud, Simen 

Harby, Arthur Sunde Løkken, Aleksander Sveen, Andreas Sveen, Torbjørn Torp, Samuel Vangstad 

Undbekken, Håvard Lilleli Viken, Johannes Lilleli Viken, Odin Heivang, Yan Thamil Anantharasa, 

Trenere: 

Kenneth Sveen, Cato Halvorsrud, Thomas Viken 

Lagleder: 

Øystein G. Torp 

Oppsummering: 

Vi på Brøttum G07 har lagt bak oss først sesong med seriespill – en virkelig spennende sesong med stor 

entusiasme, utvikling, og ikke minst med humør. 

Laget har bestått av 14 gutter. Vi har hatt 1 trening og 1 kamp omtrent hver uke denne sesongen. 



                

I begynnelsen av sesongen, spilte vi kamper med alle guttene tilstede. Etter hvert fant vi ut at det kunne 
være lurt å dele opp laget i to grupper – Småtroll og Blånisser.  Dette for at guttene skulle få spille mest 
mulig på kampene, og for at det da ble kamp bare annenhver uke.  De mest ivrige har fått anledning til å 
være med på kamper med begge lagene. 
Treningene har foregått samlet for at gutta skal føle seg som ett lag, og for at de skal bli en så 
sammensveiset gjeng som mulig. 

Vi har deltatt med mange ivrige gutter både på kick-off i Limtrehallen i mai og på Bend-it-cup 13. 
september i Moelv. 

Alt i alt en kjempefin sesong med ivrige og positive gutter, støttende og oppofrende foreldre som har 
vært flinke til å følge opp gutta både på trening og kamp. 
 

Nordbygda  og sørbygda g8/9 

Lagene har bestått av: 
Sigve Slåen Bruket,Simen Halsten,Aleksander Phillip Berntsson,Jakob Undbekken,Eivind Gjørlighagen 
Schorcht,Henrik Kløvstad Berg,Tobis Brekken,Magnus Lier Hauge,Noah Samuelstuen,Tobias Rudlang, 
Even Horstmann,Joakim Pettersen Torgersen,Sebastian Birkeland,Alexander Lie,Lars Magnus Besseby. 
 
Trenere: 
Espen Hauge og Stian Undbekken 

Lagleder: 
May Britt Pettersen 
 
Oppsummering: 
Vi på Nord og Sør har lagt bak oss nok en sesong med mye god fotballglede og vilje. Selv med en god 
del tap er det smil på lur hos gutta.  

Startet sesongen med bare et lag, det førte til litt lite kamper på så mange spillere. Meldte på et lag til i 
høstsesongen. Det fungerte mye bedre. Selv om begge lag hadde kamper på samme dag fikk vi det til. 

Vi har vært på 2 turneringer: Briskeby og Bendit. Det er stas å få være med på det. 

Dugnader har vi også hatt, 2 uker med kioskvakter, gressklipping, Sjusjørittet og Birkebeinerløpet. 
Mange positive foreldre stiller opp på dette. All ære til dem. 

Vi avsluttet sesongen med å låne tømmermyra etter endt siste seriekamp for felles kveldsmat. Dette er 
noe jeg tror gutta satte stor pris på. Her koste både unger og voksne seg noen timer. Gutta fikk hver sin 
liten oppmerksomhet for takk for fin innsats gjennom sesongen. 

Vi takker dommere og styret i fotballgruppa for en flott fotballsesong. Vi gleder oss til neste. 
 

J8 vår/ J9 høst 

Lagene har bestått av: Margit Bakken Engevold, Celine H. Thorstad, Signe Torp, Thea H. Gunderhøgsti, 

Malin Sveen, Mia Kastet, Marte Bekkestuen, Siri Sørsveen og Kaja Stalsberg. 

Trenere: 

Morten Kastet og Kåre Engevold 

Lagleder: 

Tanja Sveen 

Oppsummering: 

Vi startet et jentelag som skulle dekke 1-3 klasse. Vår sesongen ble spilt som J8. Det var litt frem og 
tilbake i starten angående hvem som ville være med på laget eller ikke. Men laget kom godt i gang når 
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de førte kampene ble spilt. Vi hadde da to 1 klasse jenter, og resten var 3 klasse jenter. Vår sesongen 
vant vi alle kamper utenom 1. Siden det var overvekt av 4 klasse jenter når sommeren var ferdig, flyttet 
vi laget opp til J9. Da var sammen setningen to 2 klasse jenter, fem 4 klasse jenter, og en 5 klasse jente. 
Det ble som ventet litt tøft, men for en fantastisk innsatt de viste!!! Det var nok på høsten at de begynte å 
spille litt fotball. Det var en fryd å se på, de utviklet seg veldig bra. Resultatene ble litt annerledes, men 
jentene hadde kjempe utvikling, og de kjente det selv. Alle var veldig fornøyde, og følte at de ble flinkere. 
Resultatene i høst ble 1 seier, resten tap. Det lyser godt humør og ekte glede av fotballspillerne. Tap og 
seiere takles på samme måte.  

Vi har stort sett trent og spilt kamper en gang i uken.  

Foreldregruppen er veldig positiv. De fleste er ivrige tilskuere på kampene og flere er i «nærheten» 
under treningene.  

Vi har deltatt på følgende dugnader: 2 uker kioskvakt og gressklipping, samt vakter på Sjusjørittet og 
sjusjøløpet. 

Vi vil takke dommere, andre frivillige, og styret i fotballgruppa for at dere legger til rette for oss! Dere har 
gjort kjempejobb!! 

Takk for et flott fotballår! 
 

Brøttum Flyers & Brøttum Tigers (Gutter 10 år) 

Lagene har bestått av: 

Kristoffer Berg Kløvstad, Even Andreas Bergseng, Aleksander Gaden, Oliver Halla, Lars Havig, Sondre 

Birkeland , Petter Lunna, Knut Rusten, Sindre Sande, Elias Sandnes, Sivert Slåen Bruket, Syver 

Solberg, Eirik Stubberud Slåen,  Martin Uzsak. 

Trenere: 

Roar Lunna og Andreas Bergseng. 

Lagledere: 

Andreas Bergseng og Ole Martin Sandnes 

 

Oppsummering: 

Vi på Brøttum Flyers og Brøttum Tigers har lagt bak oss en veldig fin fotballsesong. Det lyser godt 
humør og ekte glede av fotballspillerne. Tap og seiere takles på samme måte. Mange spillere har utviklet 
seg veldig bra denne sesongen.  
Vi ser frem til å starte med 7 lag til våren 2015. 

Vi har stort sett trent og spilt kamper en gang i uken. Vi har vært 2 lag og byttet på å spille kamper, slik 
at alle har fått spilt med hverandre.  
Tilbakemeldinger tilsier at dette har fungert bra.  

Vi har deltatt på Lillehammer turneringen, Bendit Cup og  7-Cup i Brummunddal. 

Foreldregruppen er veldig positiv. De fleste er ivrige tilskuere på kampene og flere er i «nærheten» 
under treningene. 

Sesongen ble avsluttet med en vellykket klatrekveld i det nye klatreanlegget til Tyrili. 
 

Vi har deltatt på følgende dugnader: kioskvakt og gressklipping, samt vakter på Sjusjørittet og 
birkebeinerløpet. 



                

Vi vil takke dommere, andre frivillige, og styret i fotballgruppa for at dere legger til rette for oss.Dere har 
gjort kjempejobb. Takk for et flott fotballår! 

G11/12 
Spillere: 
Even Hemma, Jens Lagmandsveen, Jon Tomter, Sven Jansen, Håkon Slåen, Jonatan Løkken, 
Sigurd Jensen Mundhjeld, Oskar Traaseth, Roan Horstmann, Marius Gaden. 
 
Trener:  
Bjørn Slåen 
 
Lagleder: 
Susanne Gjørlihagen 
 
Laget har bestått av 7 gutter årgang 2002 og 3 gutter årgang 2003. 
Dette har fungert veldig bra. Veldig godt humør uansett seier eller tap! 
Har trent en gang i uka og har stort sett hatt en kamp i uka. 
Vi har deltatt på en del dugnader: 
birkebeinerløpet 
sjusjørittet 
kioskvakter og gressklipping 
Vi hadde også Tine fotballskole på Tømmermyra. 
Laget var på Bendit Cup i Moelv, hadde en kjempefin dag der!! 
Vil takke dommerne våre for innsatsen de gjør, dere gjør en bra jobb! 
Og takk til de ansvarlige i fotballgruppa som legger alt til rette for oss, alt har fungert veldig bra!! 
 
Takk for sesongen  
Susanne Gjørlihagen 
Bjørn Slåen 
 
J 13 (Jenter 11-13 år)  
Laget har bestått av:  
Johanne Harby, Mia Hårstadhaugen, Ane Stakston Aasen, Amalie Alvsaaker Granli, Maja Haugen, 
Anette Berg Kløvstad, Ina Sandnes, Sina Samuelstuen, Mari Bakkestuen og Klaudia Uzakova og 
Ingebjørg Bergseng har vært med hele sesongen.  
Kristine Øverbø, Amalie Grundt, Ida Louise Halla, Eini Bergseng Kinde og Mariell Kampevoll deltok i 
vårsesongen.  
 
Trenere:  
Ragnhild Foss  
 
Lagleder:  
Frank Samuelstuen og Anne Guri Kløvstad  
 
Oppsummering:  
Vi startet opp med treninger inne i hallen på mandager og fredager fra midten av mars. Ut fra jentene 
som ville spille fotball ble det stilt et lag for 11-13 år i serien. Tidlig vår hadde vi treninger på Purkesvea 
før vi kunne starte på Tømmermyra. Vi har for det mestre trent 3 timer fordelt på 2 økter og hatt 1 kamp 
hver uke. Treningsoppmøtet har vært veldig bra. Vi har hatt stort fokus på å møte på trening og hvis man 
ikke kan skal forfall meldes så tidlig som mulig. Vi har trent fram til 24.oktober.  
De fleste jentene deltok på Avspark i Moelvhallen i begynnelsen av mai.  
I vårsesongen spilte vi 7 kamper, 2 seire og resten tap.  
Siste helga i mai deltok vi på Lillehammer Cup. Dette var en fin turnering. Alle kamper i løpet av en dag. 
2 seire og 2 tap.  
Alle jentene deltok på Tine fotballskole på Tømmermyra i august.  
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I høstsesongen vant vi pulja vår i 2.div. Vi spilte 8 kamper og vant 7 av disse. Kun 1 tap.  
I september deltok laget på Ringebuturnering. Med 2 uavgjort og 3 seire vant jentene klassa si og mottok 
en stor pokal og får gratis deltagelse neste år. Hurra!  
Etter en slik høstsesong ble det ordnet med treningskamp for jentene slik at de skulle få litt motstand. 
Jentene ble imidlertid lange i maska da mødrene kom joggende ut fra garderobe iført fotballdrakter. 
Jentene vant. Mødrene venter på invitasjon til ny kamp.  
Alle jentene deltok på Ottacup 24.-26.oktober som markerte avslutningen på årets fotballsesong. Vi tok 
toget sammen oppover fredag. Første kamp var kl 06.45 lørdag morgen!! Det ble tre tap, men jentene 
spilte bedre og bedre utover i kampene. Dette er en fotballturnering med andre regler enn ellers hvor alt 
skjer fort og man spiller «med veggen». Det er full enighet om at vi skal til Otta igjen neste år for nå har 
vi skjønt mer hvordan man spiller på Otta.  
Det har vært fantastisk moro å se utviklingen disse jentene har hatt! De har hatt stor utvikling denne 
sesongen med Ragnhild Foss som trener. Ragnhild Har hatt fokus på å lære jentene plassering, 
ballmottak, spill og bevegelse. I tillegg til å ha blitt bedre fotballspillere har jentene det også veldig moro 
sammen.  
Foreldregruppa er veldig positiv og all dugnad og oppgaver er blitt jevnt fordelt. Vi har deltatt på følgende 
dugnader: 3 uker kioskvakt og gressklipping, samt vakter på Sjusjørittet og Birkebeinerløpet.  
Vi er nå i gang med å planlegge neste sesong, og vurderer å melde oss på Kattegat Cup i Danmark. Vi 
tror og det er lurt å starte opp igjen med en trening i uka etter jul for å holde jentene i gang sammen. Det 
er også mulig at vi melder oss på innendørsturnering på Lillehammer i januar.  
Vi vil takke dommere, andre frivillige, og styret i fotballgruppa for at dere legger til rette for oss! Dere har 
gjort kjempejobb!!  
Takk for et flott fotballår!  
Anne Guri Kløvstad, lagleder 
 
G13 
Laget består av : Håvard Andreassen ,Emil Austnes ,Joakim H Gunderhøgsti ,Jørgen Harby ,Eirik 
Clausen Haugen, Lars Solberg, Sander Sørsveen Trelvik, Henrik Øverengen.   Fredrik Engen ny i høst. 
  
 Trenere : Stein Killi, Gaute Freng, Geir Gunderhøgsti  
  
Oppmann: Geir Gunderhøgsti   
  

Vintertreningen startet greit opp med bra oppmøte men etter jul ble det flere forfall av laget gutter . Like 
til det sist øyeblikk  ble det til slutt ett lag ellers måtte vi trukket laget før serien startet . 
Vårsesongen startet opp med hjelp fra G14 ,med så få spillere har vi hatt hjelp fra dem med 2-3 i hver 
kamp hele sesongen .  
Vårsesongen endte vi på 4 plass ,4 seire ,1 uavgj,3 tap med målforskjell 35-32 . Vi var de eneste som 
tok poeng mot puljevinner Furnes . Dette på borte bane 3-3!  
  
Høstsesongen  er vi på 3 plass,(tabell ikke oppjustert  da 2 lag mangler siste kamp ). 3 seire,1 uavgj,3 
tap med målforskjell 29-24  . Totalt 64 –56 med mål denne sesongen i serie sammenheng .  
  
Har også deltatt i Ringebu cupen ,her ble det 3 plass å pokal med oss hjem.  
Ottacupen ble det siste denne sesongen ,der deltok vi med G14 med 2 sammensatte lag likt fordelt 
mellom G13 og G14. Gutta hadde en fin helg med fler kamper.  
  
Skader har vi ikke kommet unna i år ,2 armbrudd som har vært de verste skadene men ellers har plaster 
og ispose reddet situasjonen.  
  
Virker som gutta har fått mer å mer taket på fotballen ettersom sesongen her har gått. Gutta lærer, 
Gaute!  
Sett under ett har sesongen  vært bra med mange spennende å jevne kamper . G14 samarbeidet har gitt 
oss en flott sammenspleiset  trenings og kamp gjeng . Fotball er moro!  
Takker G14 gutta ,jan ,Stein og Gaute for mye morro i år for at vi G13 har fått spilt kamper i år.  



                

  
Spennende er at G13 har fått nye spillere å at fler muligens er på vei for å bli med oss sesong 2015.  
  
Dugnader  har vi også hatt ,vi har deltatt i Birkebeinerløpet ,Sjusjørittet ,Gressklipping og høstdugnaden 
på Tømmermyra . Må takke foreldre for deltakelsen i år. 
  
Dommere må vi ikke glemme ,takker Tina ,Erik og Eskil for god dømming i våre kamper på Tømmermyra  
Takker alle i fotballgruppa  for sesongen 2014! 
 
G14 
Lagene har bestått av: 

Halvard Eggen, Even Tomter, Rasmus Hemma, Alexander Furulund, Steffen Skutbergsveen, Elvin 

Vranesi, Jøran Dalseg, Adrian Johnsen, Stian Sønsteby, Erik Freng, Ole Kristian Kolbotn, Eskil Strand, 

Sondre Solberg, Markus Sveen, Erlend Rømo, Iver Haugen, Lars Solberg og Sander Sørsveen 

Trenere: 

Gaute Freng og Stein Killi 

Lagleder: 

Jan Sveen 

Oppsummering: 

Brøttum G14 har gjennomført en god sesong. 
Vi startet sesongen i januar og har hatt tre treninger / kamp pr uke. Laget har trent sammen med G13 i 
en treningsgruppe. Geir Gunderhøgsti har dermed bidratt som trener og lagleder. Halvard, Even og 
Rasmus spilte på dispensasjon siden de er overårige spillere på laget.  Lars Solberg fra 2001 har 
hospitert fast på laget. I tillegg stod Sander Sørsveen 2001 mye i høstsesongen. 
 
Vårsesongen endte på femte plass av seks lag i andre divisjon, med tre seire, to uavgjort, fem tap og 17-
38 i målforskjell. I høst ble laget nummer tre av fem lag med fire seire og fire tap og 18-21 i målforskjell. 
Vi ledet lenge serien, men holdt ikke helt inn dessverre. 
  
Vi har deltatt på tre turneringer: Maxboturneringa på Hamar i april. Av totalt 20 lag ble Brøttum nummer 
fire etter noe overraskende å ha spilt seg til semifinale. Tap i semifinale og bronsefinale ga til slutt fjerde 
plass. 

I juli deltok laget i Norway Cup. Vi reiste inn med 16 spillere. De tre innledende kampene ga to 
uavgjorte kamper og et knepent tap. Mye bra spill, men vi ble for ineffektive foran mål.  Det ga B-
sluttspill. Der møtte vi et lag fra Dovre som vi burde ha slått, men røk 0-1 i lagets dårligste kamp i Oslo. 
Noe skuffende sportslig, men ei fin uke for laget. 

Som avslutning deltok vi på Otta Cup med to lag sammen med G13. Det ene laget gikk videre til 
1/8 dels finale hvor laget røk ut. 
  
Oppsummert har gutta utviklet seg bra gjennom sesongen. Målet er å levere spillere til A-laget på 
Brøttum om to sesonger. Kanskje får noen prøve seg allerede til neste år.   
 
En god gjeng med gutter, og ei bra foreldregruppe har sammen gjennomført en solid sesong, og vi håper 
å fortsette utviklingen neste år. Vi håper å beholde de fleste spillerne.  Vi har hatt det artig på bana i 
sommer. Vi takker styret for den jobben de har gjort.  
 
A-laget 2014 
Spillere: Rune Grønbakken, Runar Eriksen – Sigurd Gaden Bergseng, Håvard Gaden Bergseng, Endre 
Bergseng, Kai Brenden, Kjetil Lundemoen, Jan-Eivind Lohnsveen, Steffen Stensby, Ottar Randgaard, 
Fredrik Gjeldaker, Stian Myrvang, Reza Nawabi, Eirik Boye Bergum, Kåre Håkon Ryen, Marius Løvlund, 
Pål Stadeløkken, Erik Andre Skrukkerud, Magnus Orderløkken, Vebjørn Havn Evensen, Andreas Årseth, 
Amund Tråseth, Øystein Øverbø og Bjørn Håkon Andersen. 
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Spillende trenere: Ottar Randgaard og Rune Grønbakken 
Lagledere: Ottar Randgaard (administrativ) og Odd Erik Løvlund (kampleder) 
Oppsummering: Laget har spilt i 5.divisjon avdeling 2, og har spilt mot følgende lag (antall poeng pr lag, 
altså rekkefølge på tabellen, i parentes); Varde (33), Vingrom (32), Brøttum (32), Ringsaker 2/Nes 2 
(30), Lillehammer 3 (26), Nybygda (25), Biri (25), Redalen 2 (5) og NFK Breiskallen (3). 
Avdelingsoppsettet har vi i år vært særdeles fornøyde med, med mange lokaloppgjør, ikke for mange 
andrelag, ingen 7`er-lag, og Gjøvikområdet som lengste bortetur. Sportslig sett har også avdelingen vært 
langt jevnere enn hva normalt er til 5.div å være, der ofte ett eller to topplag knapt nok gir fra seg poeng 
hele sesongen. Tre runder før slutt kunne faktisk samtlige lag, bortsett fra de to klare tabelljumboene, 
stikke av med avdelingsseieren, og til slutt endte Varde ett fattig poeng foran Vingrom og Brøttum. At et 
lag vinner sin 5.div-avdeling med nøytral målforskjell (like mange innslupne som scorede mål) er også 
uhyre sjelden, om det i det hele tatt noen gang har skjedd. Tilfredsstillende er det uansett at vi slo 
avdelingsvinneren i begge kampene, både hjemme og borte. 
 
Rent sportslig har laget gjennomført en solid sesong, med 10 seire, to uavgjorte og fire tap, noe som vil 
si at 32 poeng er spilt inn på 16 kamper. 44 mål er scoret, mens 23 baller har havnet i eget nett, som gir 
en målforskjell på +21, og ett snitt på 2,75 scorede mål, og 1,44 mål feil veg, pr kamp. Ser man bort ifra 
bortekampen mot Ring/Nes 2, der nesten en tredjedel av alle sesongens baklengsmål kom i en og 
samme kamp (7 baklengs), hadde man faktisk være nede på ca. ett baklengsmål i snitt pr spilte kamp. 
Laget var også det gjerrigste laget i avdelingen, mens to lag scoret fem mål mer enn oss. 
Totalt har laget hatt 74 treninger og kamper, og 16 mann har hatt et treningsfremmøte på over 50 %. 
 
Dersom Brøttum hadde hatt ett fattig poeng mer denne sesongen, hadde A-laget vunnet sin avdeling, og 
vært kvalifisert for opprykk til 4.div. Dette til tross, endte laget på tredjeplass, da ytterligere ett lag fikk like 
mange poeng som oss, og hadde to mål bedre målforskjell. Tre strake tap i de tre første kampene etter 
sommerferien, og deretter en uavgjort-kamp, ble en kostbar periode, som kostet laget avdelingsseieren. 
Litt surt, selvsagt, men til gjengjeld sparte dette manglende poenget oss for en vanskelig avgjørelse; ville 
vi egentlig rykke opp, eller skulle vi takket nei til tilbudet om opprykk? Kanskje er det morsommere å 
vinne kamper i 5.div, enn å tape kamper i 4.div.. 
Det som imidlertid har vært helt atypisk for A-laget i år, og som må rettes på i 2015, er den heller labre 
hjemmebaneformen. Tømmermyra er en bane mange lag i lavere divisjoner frykter, men i år forteller 
hjemmetallene at denne frykten er overdrevet; 4-1-3 skremmer ikke mange. Like atypiske er de 
bunnsolide bortetallene på 6-1-1, så det er lett å peke på hvor avdelingsseieren glapp. 
 
Uten at noe er endelig avklart verken blant spillere eller lagledelse, ser det meste rimelig greit ut for 
neste sesong. Vi håper de fleste fra årets lag fortsetter, og kanskje også noen nye kommer til. Første 
trening i sesongen 2015 gjennomføres søndag 16.novmeber. Vi gleder oss til sesongen 2015. 
 
 

Barneidretten 2014 

Avslutning på forrige sesong ble holdt på Brøtheim den 1. juni i samarbeid med skigruppa. Her møtte det 

opp masse unger som fikk velfortjente medaljer for deltagelsen i allidretten.  

 

Som tidligere år har Barneidrettsgruppa hatt dugnad på Bekkodden. 8 – 10 familier deltok.  

Det ble tømt søppel og etterfylt med toalettpapir gjennom sommeren. I år fikk barneidretten betalt kr 

8000,- fra kommunen for denne dugnaden.  

 

Barneidretten var i sommer for andre gang med og arrangerte barnas Sjusjøritt i forbindelse med 

Sjusjørittet. Dette ble arrangert lørdag 26. juli, med 63 startende i aldersgruppen 6 – 12 år. Rittet hadde 

som mål å gi syklistene følelsen av mestring og glede i en passe utfordrende terrengløype. Barnerittet 

ble meget godt mottatt og må sees på som en suksess. 

 



                

Barneidretten var også i år med og arrangerte Brøttumsmarsjen sammen med Trimgruppa. 

Barneidretten hadde ansvaret for blant annet parkering. Marsjen ble avholdt søndag 21. september med 

ny deltagerrekord. Det ble lagt opp to runder, hvor den korteste var tiltenkt barnefamilier med og uten 

barnevogn.  Alle barna som deltok fikk drikke, frukt og diplom ved målgang.    

 

Allidretten ble i 2014 gjennomført både vår og høst. Fire ganger på våren og ni ganger på høsten.  

Vi ønsker å fortsette med allidrettstilbudet på våren, da tilbudet viste seg å være populært.   

 

Gruppe 3, født 2005 – 2006, hadde Cato Larsen og Erik Mæhlum som instruktører. 

Gruppe 2, født 2007 - 2008, hadde Ida Sætherlien og flere andre som bidrog.  

Gruppe 1, født 2009 - 2010, hadde Marina Kastet og Annica Benno som instruktører.  

Til sammen har det i år vært 68 deltagere på allidretten.  

 

Vi ser også at lysløyperennene og Ulveløypa samler mange av barneidrettens deltakere. 

Årets styre har bestått av: 

Erik Mæhlum, leder  

Marina Kastet, kasserere  

Thomas Sveen, styremedlem  

Annica Benno, styremedlem  

 
Årsrapport fra Trimgruppen 2014 

Styret i trimgruppen 2014: 

 

Hanna Gundersen (leder) 

Ida Mæhlum (sekretær) 

Liv M. Kjærstad Bjugstad (styremedlem) 

Hege Fløtlien (kasserer) 

 

Det er avholdt 5 styremøter i 2014. 

 

Aktiviteter i Trimgruppen 2014: 

- Dametrim 
- Herretrim 
- Brøttumsmarsjen 
- Samarbeidstur LOT/BIL 

 

Brøttumsmarsjen 

I år, som i fjor, ble Brøttumsmarsjen arrangert som en felles aktivitet mellom trimgruppen og 

barneidretten. I år var det 30. gang Brøttumsmarsjen ble arrangert, og arrangementet ble svært 

vellykket, med 190 deltakere. Det var, som tidligere, lagt opp til å gå kort eller lang løype. Oppstart var 

på Høgvang. En stor takk til Speiderne som stod for aktiviteter ved Hallatjernet. 

Herretrim 

Våren 2014 var vellykket for herretrimmen, og fremmøte var bra. Treningene har foregått i 

flerbrukshallen på Brøttum skole.   

 



 

12 

Årsberetning 2014 

 

 

Kondisjon og styrketrening for jenter/damer  

Kondisjon- og styretrening: Mandager i flerbrukshallen på Brøttum skole med deltakerantall mellom  25 – 

30 stk. Instruktør: Christine Momrak Mæhlum.  

Tabata: Onsdager i flerbrukshallen på Brøttum skole med deltakerantall mellom 15 – 20 stk. 

Instruktør: Ingunn Kleven Rønningen. 

 

Økonomi 

Økonomien i Trimgruppen er god og resultatet viser et  bra overskudd. Det har vært en økning av antall 

deltakere,  som gir et positivt avvik mot budsjett  på driftsinntekter. Samtidig har vi hatt en økning på 

halleie og trenerhonorar. 

Aikidogruppa: 
Styre:     
Leder:   John Øyvind Albertsen 
Sekretær:  Veselin Valchev 
Kasserer:  Anna Lena Albertsen 
    
Teknisk ansvarlig:  John Øyvind Albertsen. 
 
Treningslokale:  
Vi trener i klubblokalet til BIL på Tømmermyra (ca 60 kvm). 
 
Treningstider:   
Trening fast to ganger i uken med junior- og voksen-partier. 
Tirsdag  18-19   Junior (6-12 år) 
  19-21  Voksen (13 år og eldre) 
Torsdag  18-19   Junior 
  19-21  Voksen 
 
Instruktører:  John Øyvind Albertsen 

Veselin Valchev er hjelpetrener for voksenpartiet, samt at  
Anna Lena Albertsen assisterer på juniorpartiet.  

 
Treningsavgift/medlemskontingent: 
Klubbavgift til Brøttum IL + treningsavgift til gruppa,  
Junior: 100kr per måned, Voksne: 200kr per måned 
 
Leirarrangement:  
Fudoshinkan Hamar besøkte oss i november til felles treningsleir sammen med enkelte fra Ringebu. 

 
Deltakelse på leire/representasjon av klubben:  
Vi besøkte i desember Fudoshinkan Hamar. Vi har dratt til Ringebu for å trene samt at vi inviterer dem 

når det skjer noe ekstra hos oss. I mai arrangerte vi felles juniorleir sammen med Tenshinkan i Oslo med 

sosial moro og trening. Tre voksne og to barn deltok på  sommer-samling ved Hadeland Folkehøyskole i 

Brandbu i juli. 

 
 
 



                

 
 
Markedsføring:  
Lokalavisen har skrevet om oss samt at vi settet opp plakater i lokalmiljøet. Vi bruker hjemmesiden til 
Idrettslaget og vi har opprettet Facebook-gruppe. 
 
Graderinger:   
Vi har gjennomført to klubbgraderinger, og da har det tilsammen vært 20 graderinger fordelt på 12 
medlemmer. 
 
Sosiale arrangementer:   
Vi har jevnlig Budo-leker med mat, samt film- og te-kvelder. I tillegg hytteturer og overnatting ute i 
gapahuk og telt. 

 

 
Ski og sykkel 2014 
 

Styret i skigruppa Brøttum IL har i 2014/2015 bestått av: 
Leder                               Cato-André Granseth     

Nestleder (Alpint)   Kristian Schorcht    

Kasserer                                    Syver Berg Domås   

Styremedlem (Sportslig ansvar)      Gaute Brattlie  

Styremedlem (Anleggsansvarlig) Kent Birkeland    

Styremedlem (Sykkel)   Martin Berge  

Styremedlem (Maskinansvarlig) Harald Traaseth                        

Langrenn 
Det har vært stor aktivitet i langrennsløypene på Brøttum i sesongen 2014/2015, samt at mange løpere 

fra Brøttum har deltatt i mange lokale renn, større turrenn og store nasjonale skirenn.  

Brøttum har vinteren 2014/2015 hatt en stor aktiv gruppe med flere i aldersbestemte klasser og løpere 

både på Team Sjusjøen og Hedmark Skirets sitt lag. 

Jostein Harby er med som Brøttum’s representant i Team Sjusjøen.  

Det har blitt arrangert klubbtreninger hver torsdag i lysløypa for aldersbestemte klasser fram til snøen tok 

slutt i mars. Dette startet opp igjen etter høstferien med barmarkstrening fram til jul. Oppmøtet har vært 

stabilt bra.   

Turløperne i bygda har hatt fellestreninger hver tirsdag i Bergsengbakka og i Ulveløypa hver torsdag i 

høst.  

Det ble vinteren 2015 arrangert 7 lysløyperenn, derav et klubbmesterskap og  tre hodelyktrenn. 

Deltagerantallet har steget litt denne sesongen og ligget jevnt på ca 80 deltakere som, noe som er svært 

gledelig.  

Alpin 
I Ulveløypa sesongen 2014/2015, som i praksis vil si fra nyttår, har det vært høy aktivitet med med et 

snittbesøk på ca 50 personer. 

Det har vært åpent mandag, onsdag, fredag og søndag, når forholdene har tillatt det. 
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Ca 50-90 barn og unge i bakken 4 dager i uken. Noen dager har det vært helt utsolgt for heiskroker i 

bakken.  

Mange foreldre har vært bidragsytere i form av heisvakter, mekanikere osv. som har sørget for at heisen 

har fungert gjennom sesongen. Takk til all hjelp og positivitet  

 

Sykkel 
2014 var et år med mye bra aktivitet på sykkel fronten og mange deltagere på treningene. 

Bra oppmøte i april og mai treningene. Vi har hatt 3 organiserte treninger i uken med et oppmøte på 15 

til 25 personer på hver trening. På våren har treningen har foregått på Racer sykkel mens sommer/høst 

treningen har foregått på terrengsykkel. 

Ritt 2014. 

Brøttum IL har hatt flere aktive deltakere i ritt sesongen 2014 og det er hyggelig at sykkelgruppen fortsatt 

vokser. 

 

Romjulsrennet 

Rennet hadde ca 737 påmeldte deltakere og vi fikk svært mange gode tilbakemeldinger. Alle ledd i 

organisasjonen har fungert som planlagt, men man ser at det bør gjøres noen tiltak når det gjelder 

frivillige.  

Romjulsrennet har befestet seg som et årlig renn både i Brøttum IL og blant deltakere. 

Vi vil takke arrangementskomiteen med en strålende planlegging og gjennomføring av rennet. 

 

Dugnader og frivillig arbeid. 

Hjertelig takke alle som jobber for at vi kan gi barn og voksne på Brøttum flotte opplevelser på ski i 

turløypene, i slalåm bakken og på turer med sykkelen. Jobben dere gjør i aktivitetsbakken, i lysløypa, på 

tråkkemaskinen eller som dugnadshjelp på arrangementer i gjennom året gjør at vi kan opprettholde vårt 

aktivitetsnivå. 

Ekstra utbedringer og utvidelser er utført i turnettet vårt av en meget ivrig gjeng både i Svartputtrunden 

og i Mæhlumsmarka. Løypemaskin ble byttet for å gjøre vedlikehold av slalombakken enklere. Det har 

kommet en ny tidligrunde i Svartputten og det har blitt breddet ut i Mæhlumsmarka. Foran neste høst 

planlegges det fortsatt vedlikehold av den ivrige gjengen av løypekjørere. 

 

 
OPPSUMMERING  
Vi har fortsatt god utvikling i laget og medlemsantallet holder seg ganske stabilt. Dette vitner om at 
idrettslaget har gode aktiviteter sommer og vinter.  
 
 Fellesskapet trenger ildsjeler og ildsjeler trenger fellesskapet for å få gjennomført det de brenner for. 
Samarbeid må også framover være bærebjelken for et allidrettslag som Brøttum IL. Dersom du er i tvil 
må alltid en avgjørelse til beste for helheten i idrettslaget være avgjørende. Vi er i gang med en 
organisasjonsplan som vil gjøre Brøttum IL enda sterkere i framtida.  

 

Styret vil også i år rette en stor takk til alle sambygdinger som har gjort en jobb for Brøttum IL gjennom 
året.  Aktiviteten i idrettslaget er sunn og positiv og skaper godt samhold både gjennom utøvelse av 
fysisk aktivitet, i dugnader, som trener, lagleder og i styrearbeid. 

Sammen blir vi best! 



                

 

 

 

 

Brøttum, 18. mars 2015 

 

_____________________      __________________________ 

Lisbeth Syljuberget  (sign)      Lars Petter Besseby (sign) 

Leder         Nestleder 

 

_____________________      __________________________  

Bj.ørn Rusten (sign)       Hans Arne Halla(sign) 

Styremedlem        Kasserer 

 

______________________      _________________________ 
       

Ingen (sign)        John Ø. Albertsen (sign) 

Styremedlem        Styremedlem/leder aikido  
     

________________________           
         _________________________ 

Cato-Andrè Granseth (sign)       Ottar Randgaard(sign) 

Styremedlem/leder ski/sykkel     Styremedlem/leder fotball 

 

________________________           
         _________________________ 

Hanna Gundersen (sign)      Erik Mæhlum (sign) 

Styremedlem/leder trimgruppa     Styremedlem/leder Barneidrett 

 

_________________________ 

Kristoffer Grøtta Olsen (sign) 

Varamedlem 


