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Hilsen fra styret 
I fjor ble det beskrevet et spesielt og krevende 2020, og med kanskje et håp om full 

aktivitet i 2021. Det skulle vise seg at også 2021 ble et annerledes-år for fotball og 

samfunnet generelt.  

 

En av de hyppigste oppgavene til administrasjonen var å informere om nye, 

oppdaterte retningslinjer, smittetilfeller på treninger, samt diskusjoner om når de 

eldste får trene. Det har også vært leserinnlegg i lokalavisen med tanke på barn og 

ungdommen som ikke fikk lov til å trene i en periode. Det ble til og med krav om 2 

meter avstand i en kort periode.  

Det sagt, vi i Nesodden IF Fotball er heldigere enn andre. Pga av vi driver vår idrett 

hovedsakelig ute, så har vi kunne opprettholde en høy aktivitet gjennom året, i 

motsetning til de som er så uheldige å drive for eksempel inneidrett. Dette, kombinert 

med fleksible trenere og ledere, tålmodige fotballbarn og ungdom, så har dette 

fungert meget bra. 

 

Sesongen fikk vi, etter mye frem og tilbake, startet etter sommerferien. Noen kamper 

ble gjennomført før ferien, men i hovedsak startet vi ordentlig opp etter ferien. Når 

serie-/cupspill først startet opp, ble det en sesong preget av mange avlysninger og 

utsettelser pga smittetilfeller. Oslo fotballkrets utsatte derfor fristen til å spille 

seriekamper til 2 uker etter normal serieavslutning. Dette medførte at sesongen ble 

først avsluttet i november for noen lag.  

 

Når det hele startet opp med kamper ble det også ganske raskt klart at alt ikke var 

som det skulle i senior og juniorfotballen for herrer. Dette medførte en forandring i 

ledelsen av lagene, og det ble dessverre klart at det ble nødvendig å stryke vårt junior 

1-lag. Ikke en løsning noen ønsket, og noe som man må ta lærdom av. Seniorlaget fikk 

ny hovedtrener i Jan-Vidar Syvertsen etter 4 seriekamper og i hans første kamp ble 

det faktisk seier 4-2 borte mot divisjonsvinner Grei. A-laget endte til slutt på en god 4. 

plass, kun 2 poeng fra 2. plassen. 

 

Vårt seniorlag på damesiden, stilte i 7`er-serien, men i OBOS-cupen ble det for første 

gang på flere år spilt 11`er kamp for damene. Og det er med glede vi har påmeldt et 

11`er lag for damene i sesongen 2022. 

 

I barne- og ungdomsfotballen, var det mange gode resultater og mange gode 

opplevelser. Vi har i sesongen aldri hatt så mange påmeldte jentelag som i 2021. 

 

 

Styrets 
sammensetning for 
2021 
 

Etter årlig møte i mars 2021 

har styret i Nesodden IF 

Fotball bestått av følgende 

personer: 

 

Leder: Pål Breen 

MSA og marked: Lars Smith 

Arrangement: Arne Kyrkjebø 

Marked: Terje T Rustad 

Arrangement: Håvard 

Krogstadmoen 

Økonomi: Ine Hope Karlsen 

Ungdomsfotball: Lars Neerbye 

Eriksen 

Jentefotball og arrangement: 

Gry Martens Meyer Svae 
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Året 2022 har startet med Omikron og mange smittetilfeller, men med et håp om at verden går mot 

normaltilstand. Vi tror på seriestart i april, vi tror på cuper i Sverige, vi tror på Norway cup og vi tror på 

en flott sesong for de ivrige Nesodden-spillerne. Vi er bekymret for frafallet vi starter å se i 

ungdomsfotballen, men gleder oss over tilsiget hos de yngste og de nyetablerte lagene. Det er med 

glede vi ser at oppstartsdagen for jenter født 2014/2015 var en kjempesuksess, og at ansvarlig Erlend 

Hegna med sine uvurderlige hjelpere har 42 spillere i stallen, det er ganske unikt.  

 

Basert på flere tilbakemeldinger fra medlemmer, opplever vi at det er en positiv stemning i klubben. 

Entusiasmen rundt fotballen på Nesodden har alltid vært stor. Det vil derfor være viktig for oss alle at 

vi fortsetter det gode samholdet og den ekstremt gode frivillige innsatsen fra dere alle, i et 2022 som 

vi setter som håpets år, 

 

Styret takker alle trenerne og frivillige som gjør det mulig for oss å ha et godt tilbud til store og små!  

 

Dere er uvurderlige TUSEN TAKK!! 
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Årets gang 
Styremøter 
 
Det er i perioden februar til desember avholdt seks styremøter med fokus på driften av klubben 

både for sesongen, samt videre. Utover dette anslås det at det har vært et sted mellom 30-35 

arbeidsmøter med ulike grupperinger fra styret. 

 

 

 
Organisering 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ser dere styringsmodellen til fotballgruppa, det har vært 4 møter i Sportslig Utvalg i løpet av 

året med søkelys på ny sportsplan og annet presserende. Barnefotballutvalget har vært med på 

halvparten av møtene. 

 

 

(Nye) Ressurspersoner i fotballen 2021/22 
 
Det har i 2021 som vanlig vært noe utskiftninger av personer ulike engasjement i Nesodden IF fotball.  

Frederik Lund Vang har gjennomført sitt første år som sportslig administrativ leder i klubben. Selv er han 

meget godt fornøyd med år 1, og gleder seg til fortsettelsen. Fokuset for det første året har vært å se trenere 

og ledere i klubben, samt sørge for at klubben blir bedre organisert i årene som kommer.  

 

Etter at trener for menn senior A, Lars-Richard Bache, sluttet midt i sesongen, engasjerte klubben i september 

2021 nesoddingen Jan-Vidar Syvertsen som ny hovedtrener. Med seg i trenerteamet hadde han sterk innsats 

fra både Truls Karoliussen og Tom Rune Fagernes. Alle tre gutta har flere kamper bak seg flere av lagene på 

Nesodden. Tidligere spiller og trener, Ken Bampton, har sammen med 2021-sesongs G2005-trener Svein-Olav 

Skøien tilredt som trener for klubbens juniorgruppe, etter at Martin Lundquist takket for seg etter sesongen. 

Darko Filipovic hadde ansvaret for G08, og tar nå over de eldste jentene. Ellers på jentesiden har en erfaren 

Per Eriksen, sammen med unggutten og juniorspiller Nicolai Aarrestad, overtatt de yngste ungdomsjentene. 

Dette teamet skal også trene 2009-gutta. Tilbake på G2008 er tidligere akademitrener Jan-Tore Jensen.  

Det er med glede vi har beholdt Truls Karoliussen på G2006, Jan-Vidar Syvertsen på G2007. 

Irene S Lunde har vært klubbens jentekoordinator, samtidig som hun har gjennomført 3 stk grasrottrenerkurs 

med beste oppslutning noensinne. 

 

Vi takker alle tidligere trenere og engasjerte trenere for lange og gode bidrag i klubben, og ønsker dem lykke 

til videre. Samtidig er vi svært godt fornøyd med å fylt alle rollene med kompetente folk med sterke bånd til 

klubben og Nesodden.  
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Sportsplanen for Nesodden IF Fotball 
 
Det ble i 2020 blitt lagt ned en jobb med å revidere gjeldende sportsplan i klubben. Det har vært et 

ønske om å gjøre den mer brukervennlige for trenere og frivillige, samt justere innhold og 

rammeverk i henhold til klubbens ambisjon og formål.  

Årsplanen finner man på hjemmesiden, og er et levende styringsdokument for klubben.    

 

Dommere 
  

Det er varierende aktivitet blant klubbdommere – noe vi jobber med å tilrettelegge.  

PRI en må bli å få en oversikt over klubbens aktive dommere etter pandemien, for deretter å sørge 

for at alle dommere får mulighet til å dømme etter mestringsnivå.  

Første klubbdommerkurs gjennomføres i disse dager og er beregnet for alle som vil dømme 

barnefotball i klubben. 

 

Som Kvalitetsklubb skal vi ha en aktiv og kunnskapsbasert klubbdommer base som skal ivaretas 

og gis et tilstrekkelig antall oppgaver innenfor klubborganisasjonen. Klubbens fordeling av kamper 

i interne serier og cuper ikke har vært tilstrekkelig gjennomført i de siste årene, noe som delvis kan 

henvises til pandemien. 

  

Ny administrativ leder vil ha som en prioritert oppgave og ha et spesielt fokus på dommerne i året 

som kommer. 

  

Det vil i 2022 prioriteres å lage en god fordeling av «dommeroppdrag» i egen serie, til alle 

dommere som vil prøve seg, å gi et like mulighet til å utvikle seg i dommerrollen.  

Reidar Thomassen. 

  

Det er varierende aktivitet blant klubbdommere – noe vi jobber med å tilrettelegge.  

PRI en må bli å få en oversikt over klubbens aktive dommere etter pandemien, for deretter å sørge 

for at alle dommere får mulighet til å dømme etter mestringsnivå.  

Første klubbdommerkurs gjennomføres i disse dager og er beregnet for alle som vil dømme 

barnefotball i klubben. 

 

Som Kvalitetsklubb skal vi ha en aktiv og kunnskapsbasert klubbdommer base som skal ivaretas 

og gis et tilstrekkelig antall oppgaver innenfor klubborganisasjonen. Klubbens fordeling av kamper 

i interne serier og cuper ikke har vært tilstrekkelig gjennomført i de siste årene, noe som delvis kan 

henvises til pandemien. 

  

Ny administrativ leder vil ha som en prioritert oppgave og ha et spesielt fokus på dommerne i året 

 

Dommergruppa består nå av 8 autoriserte kretsdommere/veiledere og ytterligere en som de første 

ukene av 2022 gjennomfører kretsdommerkurs i regi av OFK.  

  

Det er varierende aktivitet blant klubbdommere – noe vi jobber med å tilrettelegge.  

PRI 1 må bli å få en oversikt over klubbens aktive dommere etter pandemien, for deretter å sørge 

for at alle dommere får mulighet til å dømme etter mestringsnivå.  

Første klubbdommerkurs gjennomføres torsdag 3. mars og er beregnet for alle som vil dømme 

barnefotball i klubben. 

 

Som Kvalitetsklubb skal vi ha en aktiv og kunnskapsbasert klubbdommer-base, som skal ivaretas 

og gis et tilstrekkelig antall oppgaver innenfor klubborganisasjonen. Klubbens fordeling av kamper 

i interne serier og cuper har ikke vært tilstrekkelig gjennomført i de siste årene, noe som delvis kan 

henvises til pandemien. 

  

Administrasjonen vil ha som en prioritert oppgave og ha et spesielt fokus på dommerne i året som 

kommer. 

  

Det vil i 2022 prioriteres å lage en god fordeling av «dommeroppdrag» i egen serie. Dette for å gi 

alle dommere som vil prøve seg en like mulighet til å utvikle seg i dommerrollen.  

 

 

        Reidar Thomassen 

 

Dommerkurs 
 
Klubbdommere: Det ble gjennomført klubbdommerkurs i mars med 

stor oppslutning. Det er mange klubbdommere i klubben.     

 

Klubbdommerne skulle ønsket full sesong, men vi har fått gjennomført 

bra med Kiwiserie, så de yngste har fått testet seg bra. 
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Arrangement 
I lys av at store deler av året har vært preget av begrensning i muligheten til å arrangere større 

arrangement og turneringer på tvers av kommune og fylkesgrenser, har dessverre flere av årets 

planlagte arrangement blitt avlyst. Vi skal likefullt kunne glede oss over de få tilstelningene som 

ble gjennomført. Spesielt sommeren var et lyspunkt da vi i år med stor suksess arrangerte to 

ukelange fotballskoler med rekorddeltakelse. 

Akademiet/Ungdomsakademiet 
  
Akademiet er et tilbud på tvers av treningsgrupper og årganger, og vi har gjennomført både 

ungdomsakademi, samt «vanlig» akademi for de i barnefotballen. 

Akademiene har vært drevet jevnt og trutt i hele 2021. Noen avlysninger og litt treg oppstart pga 

begrensninger har det vært, men samtidig en fantastisk topp etter sommeren, med nesten 60 deltakere på et 

flott fredagsakademi. 

 

Darko Filipovic ledet akademiøktene sammen med Kristian Lund Vang og Nicolai Aarrestad, samt bidrag fra 

jr. spillere Theodor Lund og Emil Kyrkjebø. Nå er det en blitt en fast gruppe med ungdomsspillere som bidrar i 

hovedsak fredager. Alle trenerne på akademiet har tatt Grasrotkurs 1, med få unntak når det er behov for 

ytterligere ressurser. 

 

 

OBOS sommerfotballskole 
  
Den første av årets to fotballskoler i sommerferien ble avholdt i skoleferiens første uke, og ble 

raskt fulltegnet med 200 sulteforete fotballbarn. I strålende sommervær ble det en lang og 

innholdsrik uke, med masse fotballglede og sosialt samvær.  Fotballskolene i sommerferien er en 

lærerik, utfordrende og gledelig sommerjobb for mange av klubbens ungdoms- og juniorspillere. 

Totalt bidro nesten 50 spillere fra klubbens ungdomslag med god arbeidsinnsats disse ukene. Det 

store antallet instruktører var en stor bidragsyter til barnas trivsel og de gode tilbakemeldingene. 

 

Stor takk til OBOS for flott bidrag med baller og t-skjorter til deltakere. 

 

Tine fotballskole og jentefotballskole 
  
Siste uken av skoleferien ble den årlige Tine fotballskole arrangert i Berger Idrettspark. I likhet med 

feriens første uke, ble det en flott uke med massevis av aktivitet. Totalt var det 230 gutter og jenter 

som deltok på Tine Fotballskole denne uken, en økning på hele 50 stk fra fjoråret.  Denne uken var 

det nye 50 ungdommer i gang som instruktører ved fotballskolen.  

 

Ansvarlig for begge årets skoler var Frederik Lund Vang og han retter en stor takk Irene Størseth 

Lunde, og Wenche Størseth med venninner for den flotte og uvurderlige innsatsen dere legger for 

at det skal bli en flott fotballuke for alle på Nesodden. 
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KIWI - Miniserie 
  
I sesongen 2021 må Kiwi Miniserien regnes som en av de 

største suksessene idrettsmessig på hele halvøya. Sesongen 

var delt i to, og på våren var det det eneste seriespillet i Oslo 

fotballkrets. Med seriestart 26. mai var det restriksjoner på 

hvor foreldre kunne oppholde seg, og opplegget ble styrt med 

jernhånd av kampvert Kristian Lund Vang. 

 

I vårsesongen var det hele 28 lag, inkludert 6 Fagerstrand-lag, 

2 Fjellstrand-lag fordelt på årsklassene 2012-2014. 

Høstsesongen fikk hele 7 serierunder med 35 lag. Spesielt de 

yngste (2014) var en suksess, med mange lag fra 

Drøbak/Frogn i tillegg til vanlige. Et meget positivt, nytt 

bekjentskap i Kiwi Miniserien. 

 

I fjor lovte vi: KIWI-serien vil i året som kommer kreve en 

større tilstedeværelse for å sikre at arrangementene og 

rammen rundt kampdagene er bedre enn året som var.  

Dette kan vi med fasit i hånd si; Dette klarte vi. 

 

Totalt ble det 11 serierunder i kiwi miniserien sesongen 2021. 

 

 

Høstcuper/Breddecuper 
  
Disse ble dessverre avlyst da sesongen ble for lang pga utsettelser i serie og lignende. Vi satser 

på å arrangere 3 slike helger i oktober/november 2022. 

 

Synsam Cup 
  
Synsam Cup ble dessverre avlyst i 2021. Vi forsøkte gjennomføre nå i januar, men måtte utsette 

igjen, og satser på full kok i Nesoddhallen mars 2022. 

 

Romjulscup 
  
Avlyst – Vi håpet i det lengste. Men nå gleder vi oss til romjulscup på Nesodden i 2022. 

 

OBOS MiniLiga 
  NFF Oslo inviterer til arrangement for klassene jenter og gutter 6 år og 7 år, i samarbeid med arrangørklubber. OBOS 
Miniligaen arrangeres både vår og høst med spill 3 mot 3 (treerfotball med vant). Denne spillformen ble vedtatt på 
forbundstinget 2014, som en del av et utviklingsledd i norsk barnefotball. 

Vi skulle egentlig arrangere dette i april 2021, men ble avlyst pga Corona. NFF Oslo kontaktet oss i ferien og lurte på om vi 
ønsket arrangere dette sensommer 2021. Vi kastet oss rundt og skapte et godt arrangement.  

Totalt var det med 36 lag fordelt på NIF, Fagerstrand, Fjellstrand, Ready, Haslum, Kolbotn og Høybråten/Stovner. 
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Keeperløftet 
 

 

  

  
Martin Sundelius har med stor suksess etablert en keepergruppe som trener lørdagsmorgener på kunstgresset. Med 

seg har Martin hatt juniorkeeper Ismael Mahdy, jentekeeper Maja Elton og junior Emil Kyrkjebø. Keepertreningen er en 

del av keeperløftet som startet i 2021, og som fortsetter inn i 2022. 

 

Petter Garder har på keepersiden hatt ansvar for de eldste keeperne, deriblant menn senior A. 

 

Det skal også i 2022 jobbes videre med keeperløftet. Planen for sesongen er en mer synliggjøring av keeperne med 

egne overdeler i ungdomsfotballen m.m. 

Jenteløftet 

I sesongen 2021 ble det etablert en egen gruppe for å jobbe med jenteløftet, et løft for jentespillerne 

som er i klubben. Etter at gruppen har jobbet gjennom året ble det presentert en 10-punktsplan til 

styret for videre arbeid med jenteløftet i klubben. Tiltakene er fordelt mellom oppfølging opp mot 

hhv. barnefotballen, ungdomsfotballen og organisering av jentefotballen i klubben.  

Prosjektleder var Marit Røer Ellefsen, mens Gry Martens Meier var prosjekteier og styrets 

representant. Irene S Lunde (Trenerkoordinator jentefotballen), Robert Onarheim 

(Barnefotballutvalget) Håkon Olaussen (ungdomsfotballen), Asgeir Knutsen (trener damelaget og 

2012/13, samt Espen Dege (oppmann J09) var med i gruppa. 

 

Manga av tiltakene ble gjennomført i 2021, deriblant en meget flott oppstartsdag for Jenter 2014/15. 

Gruppen består nå av 42 jentespillere, og en fantastisk trenergruppe. Foreldremøte er gjennomført, 

og opplegget er en god mal for hvordan ha oppstart for jenter i årene fremover. 

 

Det har også blitt jobbet hardt for at begge ungdomsgruppene skal ha klubbengasjerte trenere fra 

start av sesongen 2021. Nå er Per Eriksen og Nicolai Aarrestad klare for J2009, mens Darko Filipovic 

tar seg av J2007/08. 

Pga et stort frafall av de ivrigste spillerne, samt ringvirkninger av dette, på slutten av sesongen 2021, 

har vi dessverre ikke nok spillere til et tilbud i alderen 15-19 år. De som er igjen, blir om de ønsker en 

del av seniorlaget.  

Det har vært litt lærdom for klubben av «Ski-saken», en lærdom vi håper kan bli benyttet fremover. Nå 

har vi to sterke, men sårbare, jentegrupper i ungdomsgruppen, så her bør det bli benyttet bra med 

ressurser fremover. Jenteløftgruppen har også adressert dette. 

 

Kvinner senior A, spilte i sesongen 2021 med 7er lag i serien og 11 er lag i OBOS-Cup. OBOS-

Cupkampen ble spilt en vakker kveld på Berger KGB, med speaker, dommertrio, kiosk og godt 

oppmøte. Det ble tap, men der ble det bestemt at i sesongen 2022 skal vi stille med 11er lag også i 

serien. 

Det er derfor med glede at, for første gang på lenge, vi stiller Kvinner 11er i seriespillet. Laget er 

selvfølgelig også påmeldt i OBOS-Cup.  
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Anlegg 

  
Nesodden Fotball disponerer følgende anlegg 

• 2 kunstgressbaner 11-er, Berger KGB og Nesoddbanen. Begge baner med nytt dekke i 2015.  

• 1 kunstgressbane 7-er, Nesoddbanen 7’er Nord • 1 gressbane 11’er, Berger stadion 

• 1 gressbane 9’er/7’er/5’er, Jaerbanen  

 

Kunstgressbanen (KGB) på Berger brukes hele året. Om vinteren holdes den snøfri ved hjelp av 

undervarme, samt kommunens ansatte som måker den fri for snø.  

Banen var i sesongen 2020 stengt i siste halvdel av desember, mens vi år hadde den åpen pga 

mye aktivitet og idrettsglade barn.. 

Det har i år igjen vært litt utfordringer med at mål ikke ryddes av banen når siste aktivitet er ferdig 

for kvelden, eller ved egentrening. Det byr på utfordringer og misnøye hos kommunen når den skal 

måkes. Dette er bedret, men vi kan alle bli bedre. Målene skal ut på kortsiden og helt ut på 

asfalten.  

 

Berger Stadion har i 2021 vært helt fantastisk. En meget flott gressmatte voktes med jernhender 

av Tonje hos kommunen, og det merkes at Tonje er utdannet gartner. Vi er stolte over at vi fikk 

låne dyplufter av selveste Ullevaal stadion for å gjøre banen best mulig. A-laget har spilt sine 

hjemmekamper etter sommer her.  

 

Utstyrsboder: Som tidligere disponerer fotballen 3 utstyrsboder. Det ble mot slutten av 2020 gjort 

en grundig jobb med å gjøre disse mer oversiktlige og brukervennlige for alle lag i klubben. Det er 

nå egne avlukker til de aller fleste kull, med tilhørende baller og vester. Utstyr skal ikke være noe 

problem og det er sent 2021 innkjøpt nye baller til alle som kommer i mars 2022.  

 

På Nesoddbanen Kunstgress, har det i periodene hvor det har vært tillatt, vært full aktivitet med 

trening og kamper. Nye mål og nye nett er innkjøpt, og vi håper Nesoddbanen viser seg fra sin 

beste side i 2022.  

Fotballgruppa må takke Nesodden kommune for et godt samarbeid og en fantastisk service på 

alle måter. 
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Allmøte/Medlemsmøte 
I november ble det gjennomført et allmøte både for ungdoms- og barnefotballtrenere og lagledere. 

Her ble sesongen oppsummert pr årskull, sportsplanen ble gjennomgått, bildebruk på Facebook 

ble tydeliggjort, ny utstyrsavtale ble presentert, kampverter introdusert og vi tok en prat om 

oppførsel på sidelinjen. Dette medførte i mange gode diskusjoner. 

Oppmøte var kun ok, og vi håper ennå fler tar turen på neste møtet. 
  
 

Hjemmesidene 
Som mange har oppdaget er det litt utseendeproblemer, samt mangler på våre hjemmesider. 

Sidene er av type Word press, noe som vanskeliggjør driften når det kommer nye ressurspersoner 

inn i klubben. Nesodden IF, sammen med fotballgruppa har derfor inngått et samarbeid med 

klubbnettside.no. For mer informasjon se: https://klubbnettside.no/ . 

Vi vil da få domene gjennom nesoddenif.no og egne sider fotballen. Her vil det bli overstigelige 

hjemmesider, enklere å legge ut nyheter, samt egne sider pr kull med enkle muligheter for egne 

lags trenere/ledere å legge ut kampreferater, nyheter, gladsaker m.m. Kostnaden vil bli den 

samme vi har hatt før.  
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Årskull Hovedtrener Kullansvarlig/ Lagleder 

J2014/15 Erlend Hegna Arne Kyrkjebø 

J2012/13 Asgeir Knutsen Christina Møllen 

J2010/11 Roger Furholm Siri Sandvik 

G2015/16 Kjetil Engum Tim Salvesen 

G2015 Fjellstrand Rolf-Harald Grimstad Øyvind Barkald Aas 

G2014 Esben L Smith Audun Digerud 

G2013 Berger Andreas Wilson Christian Stemmer 

G2013 BjMyr/Fjellstrand Line Nitteberg Edel H Gjervan 

G2013 Tangen Jostein Torp Asbjørn Ringstad 

G2012 Berger/Steiner Ole N Lie Lars Røsæg 

G2012 Tangen/BjMyr Erik Folmo Kjell Inge Næss Nygaard 

G2011 Morten Krontveit Kristine Dahl 

G2010 Stig Morken Henning Kronstad 

J2009 Nicolai Aarrestad/ Per Eriksen Einar Fötschl 

J2008/07 Darko Filipovic Jan Kleven 

G2009 Per Eriksen/Nicolai Aarrestad Eskil Paus 

G2008 Jan-Tore Jensen Jørgen Melbye 

G2007 Jan Vidar Syvertsen Henning Kronstad 

G2006 Truls Karoliussen Stig Ove Hagen 

Junior herrer Svein-Olav Skøien Ken Bampton 

Kvinner Senior Asgeir Knutsen Gry Tjernshaugen Gjefle 

Menn Senior Jan-Vidar Syvertsen  

M33 Jan-Tommy Bjørdal Frederik Lund Vang 

M40 Erik Larnøy  

M48 Adrian Pedley Roger Johansen 

   

 

Treneroppsett for lagene i 2022 
  
 


