
 



 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 





 



 

 

 

 

 



 



ÅRSMELDING 2019 – Lierne IL fotball. 

 

Innledning: 

Styret for Lierne fotball har etter årsmøtet 4. mars 2020 i Lierne IL bestått av: 

Leder:    Christina Madelene Odelberg 

Nestleder:   Asgeir Bergli 

Sekretær:   Frank Eivind Elstad 

Leder Juniorkomite   Rita Totsås 

Kasserer og medlem:  Rita Katrin Tangen 

Andre funksjoner: 

Kiosk:     Rita Tangen 

Dommeransvarlig:   Christina Madelene Odelberg, oppmenn på hvert lag 

Utdanningskontakt:  Christina Madelene Odelberg 

FIKS – ansvarlig:   Christina Madelene Odelberg 

Overgangsansvarlig:  Christina Madelene Odelberg 

Fairplay ansvarlig:  Christina Madelene Odelberg 

Spilleransvarlig:   Christina Madelene Odelberg 

Lagspåmeldning:   Christina Madelene Odelberg 

 

Møter og styrearbeid:  

Interne: 

• Det er avholdt 8 styremøter i 2020 

• Trener-, spiller- og foreldremøte for sesong 2020 ble holdt den 11. desember 2019.  

• Juniorkomiteen har avholdt egne møter. 

• Trener- og oppmannssamling ble avlyst på grunn av Corona. Det ble avhold noen få trener 

møten via teams. 



• Fotballavslutninga ble avlyst på grunn av Corona. Det ble kjøpt inn en avtakking til 

seriespillere for sesongen, uten noen markering. 

• Det var grunnlag for å melde på 6 kretsserielag og 6 Storsjöcuplag i 2020.  

• Påmelding for Storsjöcup 2020 ble gjennomført til 4. november 2019, og lag ble påmeldt 

etter spiller- foreldre og trenermøte i desember 2019.  

 

Eksterne: 

• Leder har deltatt på alle klubbforum og andre møter i regi av NFF- Trøndelag, alle har 

stort sett foregått på teams i år unntatt et klubbforum. Til sammen cirka 14 møter.  

• Leder har deltatt på kretsting på Stjørdal den 31.januar -1. februar. 

• Leder har deltatt på styremøter i Lierne IL. 

 

Årsmelding juniorkomiteen 
Vi har hatt to møter dette året, samt dialog på Messenger ved behov. Juniorkomiteen har i 

2020 bestått av Mona Birgitte Lyngstad Totland, Ivan Aursand, Anne Berit Hammer Sundvik 

og Rita Totsås.  

Grenselir 

Det ble dessverre ikke noe Grenselir i år, på grunn av Korona. Men noen treninger har det 

blitt, for lissgruppa i hovedsak, ettersom de andre gruppene har hatt seriefotball og trening i 

den forbindelse. Det har vært et meget godt oppmøte på treningene og masse fotballglede. 

 

Tine fotballskole 

Tine fotballskole 2020 ble arrangert både på Lierne kunstgressbane og Sørli idrettspark 10-12. 

august. Dette medførte flere deltakere fra Sørli enn året før. Invitasjonen ble sendt ut til alle i 

1.-4. Klasse i Lierne. Det deltok 22 barn i Nordli og 15 i Sørli. Som tidligere år fikk alle barna 

egen fotball, sekk, diplom og ei fotballskole-t-skjorte, og Litago sponset av Tine. Serveringa i 

år ble lefse sponset av Baxt Lierne, frukt og Litago. Vi hadde veldig flaks med været, med sol 

fra blå himmel, og masse fotballglede. Rita er nå ferdig med sitt verv som leder i 

juniorkomiteen, og takker for seg.  



 

Foto: Rita Totsås, Tine fotballskole på Lierne kunstgress, August 2020 

 

 

Barn og Ungdomsfotball 

 

Fotball cuper 

Lierne fotball har gjennom året ikke deltatt på noen cuper. Dette på grunn av Korona. Det som 

tidligere har blitt gjennomfør i tradisjon har også utgått. 

 

 

 

Kretsserielag 

Lierne IL fotball har vært representert med 6 kretsserielag ved på melding av vårsesongen. 

Men under våren med avlyst kamptilbud, medførte det at vi når høsten kom og kamper ble i 

gjenopptatt så møte vi trekke G12, G13 og G16. Her er et oppsett som viser oppsett over 

trenere og oppmenn ved lagspåmelding. 



Lag Trener Trener Trener Oppmann Ass. Oppmann 

G12  Frode Gåsbakk Ted Jönsson 
 

Frode Gåsbakk Frode Gåsbakk 

J12 Lars Jørgen 
  

Edith Valfridsson  

G13 Jonas Tackerudh Jonas Wassdahl  Linda Ottosson Anne Berit Sundvik 

G14 Patrik Karl Olav Skogen 
 

Linda L. Totland Eirin Totland 

J15 

Hans Petter 

Gjertsås 

Ted Jønsson  

Lars Jørgen 

Laesen Roy Inge Bergli Elin E. Gjertsås Kristel Stuenes 

G16 Bjørn Olav Homo Jonny Brissach 

Peter Åberg 

Jonas 

Tackerudh(høst) Lillian Bergli Formo 

Lena Mari 

Fagerstrand   

 

Flere har vært innom lag og bistått på treninger, kampledelse og tilrettelegging. 

Generelt: 
Alle kretsserielagene startet innetrening i januar. Kunstgressbaner ble brøyta i april. Det meste 

av opptrapping til vårsesong ble annerledes enn vi noen gang har opplevd. Den 12. mars ble 

all aktivitet avlyst i Lierne IL, og i hele landet. Det ble mange møte i regi av kretsen. 

Pandemien slo ut hele samfunnet i en lang periode. Når det i mai begynt å åpnes opp igjen, 

var det mye arbeid for klubben å sikre tiltakene mot Korona. Det har vært stor møteaktivitet 

for å følge opp og lage retningslinjer for Lierne fotball, og som kretsen har krevd godkjenning 

på. Vi startet opp med treninger i juni. Det er laget retningslinjer for treninger og kamper som 

har blitt oppdatert gjenom hele året. Lierne fotball har lagt ut informasjon fortløpende ved 

endringer på både Facebook, hjemmeside til Lierne IL og gjennom trenere.  

Vi har fullført en helt ok høstsesong under de omstendigheter som har vært. Det har vært 

mulig fordi vi har hatt trenere, oppmenn, foresatte og spillere som har stilt opp på alt som har 

vært ekstra i forbindelse med Korona. Det har helt siden grensen ble stengt vært usikkert på 

om grensen til Sverige åpner, og når den åpner. Den var åpen en uke i høst og da var det flere 

som kom på trening. Men det varte kun denne uken. Røyrvik er også litt ekstra utsatt, da det 

er et større geografisk område og flere skoler som er involvert. Så her ble aktivitet redusert på 

våren, og de fikk ikke komme på trening. 

Alt dette har medført utfordringer med å stille lag, da vi er avhengig av alle spiller. Det har 

også vært variasjon i hvor motivert spillere har vært, dette med tanke på hva de ønsker, noen 

ønsker å satse og noen spiller for at det er artig og det skal være rom for alle. Noen har ønsket 



å spille fotball uansett, og noen har vært mer bekymret med tanke på Korona. Fotballen har 

under hele tiden hatt fokus på å forholde seg til hva spillere og foresatte ønsker i hensyn til 

seg selv/sitt barn. Her har vi ikke kreve noe som helst. Det viktigste har vært at vi har lagt til 

rette for aktivitet og at vi har fulgt de retningslinjene som er gitt, og at det respekt for de ulike 

valg man tar.  

Gutter 12: 

Ble ikke gjennomført noen kamper på vårsesongen og når vi skulle starte opp høsten viste det seg at 

det var få spillere som ønsket å spille kamp under Korona. Vi måtte dermed trekke laget. Spillere fikk 

tilbud om trening på høsten. 

Jenter 12: 

Det ble ikke gjennomført noen kamper på vårsesongen. På høsten ble det gjennomført kamper med 

retningslinjer for kampgjennomføring i Koronapandemien. Dette fungerte godt og alle stilte opp og 

gjennomførte kamper på en trygg måte og fulgte retningslinjer som ble bestemt. Spillere hadde 

tilbud om trening fra juni til oktober. 

Gutter 13: 

Laget ble påmeldt ved sesongstart, men på grunn av Korona måtte vi trekke laget. Vi har mange 

spillere i laget som bor i Sverige, og som ikke kunne komme på hverken treninger eller kamper på 

grunn av stengte grenser. De spillere som var kunne være med gikk inn på gutter 14 laget. 

Vårsesong:            Høstsesong: 

Avlyst                                            Laget måtte trekke seg.  

 

Gutter 14: 

Vårsesongen ble også innstilt for dette lag. Laget spilte 9`er fotball i en serie med lag fra Namdalen. 

Kun 6 lag i gruppa. På dette laget fikk vi på høsten spillere fra g13 og g16. Treninger ble gjennomført i 

åpen periode juni – oktober. 



  Vårsesong:   Høstsesong: 

Avlyst  

 

 

 

 

 

Jenter 15: 

Vårsesongen avlyst. Høstsesongen så spilte laget 9`er fotball i en serie med kun 4 lag i gruppa, noe 

som gir litt mindre utfordringer. Laget gikk videre til BDO sluttspill og spilte semifinale mot Gimse den 

24. oktober i Steinkjer. Den kampen tapte de 4-0 og gikk dermed ikke videre til finale i november i 

Abrahallen. Trening forgikk fra juni til oktober. 

Vårsesong:                    Høstsesong: 

Avlyst  

 

 

 

 

 

 

Gutter 16: 

Vårsesongen ble avlyst og våre spillere født 2004 flyttet videre på videregående skole og dermed var 

det flere som skiftet klubb. De fødte 2005 ble det søkt dispensasjon for slik at de fikk tilbud om å 

spille på gutter 14.  

 

Vårsesong:          Høstsesong: 

Avlyst                                           Laget måtte trekke seg 

 

 



Storsjöcup 

Denne cup ble avlyst og de seks lag vi hadde påmeldt fikk ikke delta på cupen. At det ikke ble 

reise til Östersund på Storsjöcup var veldig rart. Dette har blitt en tradisjon og ferietur for 

mange familier og Lierne fotball. Påmeldte lag til cupen var, G12, J12, J15, G13, G14, G16. 

Grensen og pandemien satte en stopper for dette i år. Dermed er det ikke noen informasjon 

over hvert enkelt lag eller lagbilde. Håper vi kommer tilbake med det til 2021. 

 

BDO Utvikling (Sonesamlinger) 

Våren var avlyst. Høsten 2020 startet man opp med nye samlinger og uttaginger. Lierne fikk denne 

tildeling:  

G08  G07 G06  J08  J07  J06  

2 2 2 3 1 1 

 

Disse ble tatt ut til samlinger, og da regnet man ikke med de som allerede er på kretslag. Oda Risvik 

Ness er fortsatt med på krets BDO. 

2006 jenter: Isa Gjertsås var på Samlinger i Namdalen.  

2006 gutter: Fredrik Lungren (keeper) og Sebastian Skogen og Torkild Arvasli var med på samling 

/uttak sone Namdal. 

2007 jenter: Martine Gjertsås deltatt på sonesamlinger og er tatt videre i sone Namdal for videre 

treninger. 

2007 gutter: Jonas Devik og Mats Ivar Eriksson deltok på samlinger/uttak for Namdalen. 

2008 Jenter: Frida B. Valfridsson deltok på samlinger/ uttak for Namdalen. 

2008 Gutter: Martin Marino Eriksson og Esayas Mebrhtu Aregay deltok på samlinger / uttak for 

Namdalen. 

 

De som ble tatt med videre på treninger er Isa Gjertsås Larsen, Martine GJertsås, Frida B. Valfridsson 

og Martin Marino Eriksson. Men før man fikk startet opp med dette ble avlyst på nytt. Vi får se om 

det starter opp i 2021. 

 



Trimaktiviteter: 

Avlyst på grunn av Korona. 

 

Utdanning:  

De krav og retningslinjer fra NFF-Trøndelag gjør det vanskelig å arrangere trenerutdanning 

lokalt. Det har vært flere tilbud om kurs/utdanning Grastrot-trenerutdanning uten deltakere fra 

Lierne.  

Klubben ar ikke gjennomført klubbdommerutdanning på grunn av Korona. 

Ferdighetsmerker 

Ferdighetsmerkeprøver ble ikke gjennomført på grunn av Korona. 

 

Anlegg: 

Lierne kommune har satset mye ressurser på idrettsanlegg de siste årene. Gjennom leieavtaler med 

kommunen er Lierne IL fotball veldig godt rustet med tanke på treningsfasiliteter. 

 

Klubben har to 3`er baner for bruk i barnefotballen, på deling med Lierne Volleyball som bruker 

vantene i forbindelse med eliteseriekamper. Det er fortsatt ikke tatt stilling til om man skal innføre 

3`er fotball for de minste i grenselir. 

 

Dugnad og innsatspokal: 

Det aller meste av dugnadsarbeidet organiseres gjennom hovedlaget. Både utøvere og 

foresatte er dyktig til å stille opp på oppdragene som blir pålagt. Klubben har derfor rimelig 

god økonomi og kan bl.a. tilby trening- og kamptilbud uten egenandel eller treningsavgifter. 

Det ble ikke delt ut noen innsatspokal i år. Det arbeides mot en felles avslutning i Lierne IL, 

og vil derfor avvente hvordan man skal gjennomføre dette og hvilke priser som skal deles ut. 

 

Økonomi:  

Lierne fotball driver på dugnadsbasis og kan drifte et trenings- og kamptilbud uten avgifter til 

spillene. Et stort antall personer legger ned mye tid og energi i å drifte tilbudene og skaffe 



inntekter gjennom dugnadsinnsats. Dugnader organiseres av hovedlaget. Lierne fotball har 

ikke lidd noe økonomisk tapp pga korona. Dommerutgifter har vært få, men det har også 

kioskinntekter. Kiosk valgte vi å ikke ta i bruk under høstsesongen på grunn av forhåndsregler 

til Korona.  

 

Det er ikke gjort noen store investeringer i 2020, men det er kjøpt inn en del utstyr for de 

pengene vi fikk for overgangen av Sondre Skogen til RBK. 

Lierne fotball leverer et overskudd i 2020 på kr 52 723, 83 med dette så betyr det at vi 

egentlig ikke trengte siste overføring fra hovedlaget. Tar dermed ned det på neste års budsjett 

for å bruke av disse midlene i 2021. 

 

Betraktninger for neste år sett fra året som har gått: 

Vi er en liten klubb i et stort distrikt. Trøndelag fotballkrets er aktiv og engasjert i utvikling på 

mange områder. Leder skal følge opp med å delta aktivt på møter som ordnes i regi av 

kretsen. Lierne er en del av kretsen, og det er viktig at små klubber også blir hørt. Skal vi 

klare å følge med i utviklingen må vi se videre på ulike strukturer og rutiner i klubben. Vi har 

fortsatt ikke gode nok rutiner for kursing og oppføling av trenere og dommere. Dette må vi 

arbeide med. Plan å arbeide med dette under 2020, men på grunn av Korona har mye blitt 

utsatt. Håper å arbeide videre med dette i 2021-2022. 

Videre så går innbyggertallet ned og det er færre barn og unge i vår bygd. Skal vi kunne 

beholde fotballen i Lierne må vi også se videre på organisering, hvordan vi blant annet 

beholder jenter i fotballen og rene jentelag. Grenselir bør innføre 3èr fotball i de laveste 

aldrene, da dette er vedtatt sentralt. Det ser også ut til at det er vanskelig å finne 4 helger som 

er litt spredd slik at de får kampene fordelt over lengre periode. Dette må juniorkomiteen 

arbeide med inn i 2021. 

Det kommer nye krav om håndtering av avfall i forbindelse med kunstgress. Her må vi se om 

vi kan samarbeide med kommunen slik at vi får gode rutiner på plass og bidrar med det 

klubben har mulighet for. Det har i 2020 ikke skjedd noe med dette, så dette arbeidet må tas 

med inn i 2021. 

Det er fortsatt uro for hva korona vil gjøre med ev. frafall. Det er for tidig å si noe om, men 

påmelding til 2021 ser lovende ut. Mange nye spillere som ønsker å være med. Et grep som er 

gjort er at klubbhåndboken ble revidert i november, der vi åpner opp for at 10 åringer får 



starte på seriespill på G/J12. Det gir bedre forutsetninger for å kunne stille lag. Vi må se flere 

aldersgrupper sammen, og jeg tror dette blir viktig i årene som kommer. En annen uro ligger 

så klart i at man ikke tør å spille for redsel av hva som kan skje. Her har det vært viktig og det 

vil også videre være viktig med tydelige retningslinjer fra Nasjonalt helt ned til klubb og at 

man deltar aktivt videre med dette arbeidet. 

 

Med dette takker Leder for fotball og leder i juniorkomiteen for seg og ønsker det nye styret 

lykke til videre. 

 

Til slutt vil Lierne IL fotball vil takke ALLE som har bidratt under et krevende år som 

2020 ble.  

 

Lierne den 15.02.2020 

Styret i Lierne Fotball 

 

…………………………………………………  ……………………………. 

Christina Madelene Odelberg, leder    Asgeir Bergli, nestleder 

 

 

………………………………………………….  ……………………………. 

Rita Karin Tangen, kasserer         Frank Eivind Elstad, sekretær    

 

………………………………………………………. 

Rita Totsås, leder juniorkomiteen 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

  

[Firmanavn] 

Årsmelding 2020 
 

 

 
 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=4


Styret og styret virksomhet 
Styret har bestått av: 

Kristel R. Stuenes, leder 

Eli, E. Gjertsås, sekretær 

Tor Birger Østnor, kasserer 

Karen-Anna Kvemo, styremedlem 

Styret har i løpet av sesongen avholdt 4 styremøter. 

Kristel R. Stuenes har deltatt på medlemsmøter for Namdal Ski i Namsos og på kretsens 

sonemøte og kretsens høstmøte på Teams.  

 

Aktiviteter lokalt 
Lierne Ski har hatt ansvar for løypekjøring Kvelifjellet, Holandsløypa og lysløypa ved 

Liernehallen. 

Pga. dårlig med snø i midtre og ytre strøk av Trøndelag i vinter, så har det vært mange 

utenom Lierne som har vært hos oss og benyttet seg av løypene våre. 

Fra mars av har året 2020 blitt preget av Corona. Dette har resultert i avlyste treninger, 

samlinger og renn.  

 

Åpning av sprint/lysløype og folkesti ved Liernehallen ble utsatt pga. Corona.  

Lierne Ski ønsker å takke alle som har bidratt med mange hundre dugnadstimer for å få den 

nye lysløypa på plass. 

 

Lierne IL Ski arrangerte snøsamling lørdag 12.12.2020 for barn/ungdom i alderen 10 – 16 år 

for barn fra Namdal. 

Lierne IL Ski var arrangør for kretsrenn søndag 13.12.2020 for alder 10 år – senior. 

Lierne IL Ski arrangerte også skirenn tirsdag 29.12.2020, NTE – Cup for alder 13 – 16 år, 

KM for junior og senior. Denne rennet ble flyttet fra Frol til Lierne grunnet snømangel.  

Begge rennene ble avviklet på Kvelifjellet.  

Antallbegrensning pga. Corona ble satt til 200 løpere/foresatte/trenere på begge renn. 

Forhåndspåmelding på alle. Smittevernplan utarbeidet og godkjent av smittevernlege for 

begge renn. 

 

Lierne Ski ønsker å takke våre løypekjørere og andre frivillige som stiller opp for oss på 

arrangement og dugnad gjennom sesongen.  

 

Økonomi 

Regnskapet 2020 viser et overskudd på kr. 87.000.- Overskuddet er resultat av mange avlyste 

skirenn og samlinger i 2020. 



Lierne IL Ski har hatt kostnader for tursti, lysløypa og sprintløype på ca. 2.350.000,- men 

mottatt tilskudd fra Lierne kommune på kr. 400.000,- pluss tippemidler som har dekket hele 

vårt pengeutlegg. Løypene står derfor med kr. 0,- i balansen. 

 

Deltagelse på renn 

Seniorutøvere 
Ole Jørgen Bruvoll har i 2020 vært med på Team Elon Midt - Norge 

Laila Kveli 

Einar Østnor  

 

Ole Jørgen Bruvoll har deltatt på Skandinavisk cup og Norges cup. Ole Jørgen gikk også i 

verdenscupen på Holmenkollen i 2020.  

Laila Kveli deltar i Visma Ski Classic-langløp. 

En del mosjonister fra Lierne Ski deltar på turrenn.  

 

Medaljer i 2020: 

Ole Jørgen Bruvoll: 

• Norgescup Lygna for senior 17.01 - 19.01.2020 - 1. plass (15km fri teknikk) 

• NC-Brummundal, Veldre sag 28.02 – 01.03.2020 – 3.plass (15 km klassisk) 

• Holmenkollen 08.03.2020 (50 km klassisk) – verdenscuppoeng nr. 26 

• KM Senior Romjulsrennet Kvelifjellet 29.12.20 – 1.plass (15 km fri teknikk) 

 Einar Østnor: 

• KM Senior Romjulsrennet Kvelifjellet 29.12.20 – 3.plass (15 km fri teknikk) 

 

 

Juniorutøvere 17-20 år 
Langrenn 

På juniorsiden har Lierne Ski hatt følgende deltakere i 2020: 

Ola E Brissach 

Einar Østnor 

Nora Lerfald 

Kristoffer R. Stuenes 

Are Estil Brissach 

 

Utøverne har deltatt på samlinger arrangert av NTS-skikrets, samt deltatt på kretsrenn, NC-

junior. Deltakerne reiser ofte på fellesopplegg med andre løpere i skikretsen. Lierne Ski 

takker skikretsen for tilrettelegging for våre løpere. 

Ola E Brissach og Einar Østnor har vært med på prosjekt Team Innherred langrenn. 

Are Estil Brissach deltatt i Team Innherred langrenn fra høsten 2020. 

 

 



Barn og ungdom 8-16 år 
Langrenn 

Aktive løpere i 2020: 

Are Estil Brissach 

Isa Gjertsås Larsen 

Miliann R. Stuenes 

Martine Gjertsås  

 

 

Are E Brissach deltok på Hovedlandsrenn for 15-16 åringer i Nybygda.  

Isa Gjertsås Larsen, Miliann R. Stuenes og Martine Gjertsås deltok på Midt - Norsk 

Mesterskap i Selbuskogene.  

Isa Gjertsås Larsen, Miliann R. Stuenes og Martine Gjertsås deltok i KM stafett på 

Midterfjellet (4.plass) 

 

Medaljer 2020 

Are Estil Brissach: 

• KM distanse på Midterfjell - 3.plass 

• KM Romjulsrennet Kvelifjellet 29.12.20 – 2.plass (10 km fri teknikk) 

 

 

Alpint  

Sanna Kristina Totsås har i 2020 deltatt på samlinger i regi av kretsen.  

Sanna deltok på flere kretsrenn. Ble kretsmester i slalom, storslalom og super G. 

Sanna deltok i Telenorlekene på Vassfjellet (ungdoms NM). 

Jon Martin Totsås (10 år) har vært aktiv i alpint i 2020. 

Jan Bjørnar Totsås har også deltatt i alpint som senior i 2020. 

 

 
 
Medaljer 2020 

Sanna Kristina Totsås (15 år): 



• KM Bjørgan 09.02.2020 – KM Slalom J 15-16 år 1.plass og KM Storslalom J 15-16 år 

- 1.plass 

• Erik Håker cup, kretsmester i U16 - 1.plass (supercombi) og kretsmester i U16 - 

1.plass (SG) 

 

Jan Bjørnar Totsås (seniorutøver): 

• KM Bjørgan 09.02.2020 - 1.plass (slalom) og 1.plass (storslalom) 

• Erik Håker cup – 3.plass (supercombi og SG) 

 

 

Styret i Lierne Ski, tross Corona er fornøyd med sesongen 2020 og vil takke alle utøvere, 

foresatte og andre medhjelpere for at skimiljøet i Lierne holder seg stabilt over tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budsjett 2021 

 

Utgifter       Beløp 

Post 

Kontingent regionlag      30 000 

FIS punktliste         4 000 

Treningssamlinger      30 000 

NC/NM Junior og senior     80 000 

Kontingent krets        5 000 

Startkontingenter      20 000 

Arrangement        25 000 

Utgifter løypekjøring      31 000 

Alpint        15 000 

Diverse uforsette utgifter     10 000 

 

Sum utgifter       250 000 

 

 

Inntekter 

Arrangement       50 000 

Egenandeler       20 000 

Deltakeravgift       10 000 

Frivillig løypeavgift/parkeringsavgift   20 000 

Loddsalg og andre inntektsbringende tiltak    10 000 

Overføring fra hovedlaget     140 000 

 

Sum inntekter        250 000 

 

 



 
 

Årsmelding Lierne Volleyball 
2020 

 

 
 

LIERNE VOLLEYBALL , damer 1.divisjon 
 

Tilbake i det gode selskap! 
Bak fra ve: Anita Lillemark Lundgren, Linnea Lundgren, Silje Holand, Selma 

Risberg Kveli, Jonna Dunfjell Mølnvik, Ingrid Ravlo, Sanna Blomdahl, Nina Solum, 
John Arne Vestnor. Foran fra ve: Maja Skogmo Gåsbakk, Nora Bruvoll 

Valfridsson, Synnøve Gjertsås, Maja Gravbrøt, Idrun Marie Gåsmo, Kine Gjertsås.  
Ikke til stede: Maren Moe, Lillian Grong. 

 



Årsmelding Lierne volleyball 2020 

 
Styret i Lierne volleyball har i 2020 bestått av: 

 

Ole Kristian Hasfjord *,   leder fra årsmøtet til august/september 
Turid Solum Gjertsås **, leder fra august/september 
Siri Merete Aamo,    nestleder 

Anna-Siv Skogmo Blomdahl, sekretær 
Frode Gåsbakk,   kasserer 
Det er avholdt 1* styremøte / 2** styremøter, samt flere diskusjoner over mail/messenger, og 

det er behandlet tilsammen 39 saker i 2020. 
Leder har deltatt på styremøter i hovedlaget. 

 

Andre funksjoner: 

Hovedtrener damer: John Arne Vestnor 2.div vår / 1.div høst. 

Assistent-trener damer: Morten Fjerstad 

Oppmann damer 2.div./1.div: Turid Solum Gjertsås. 

Senioransvarlig/trener/oppmann herrer 2.div: Patrik Lundgren. 

Ass. trener herrer: Bjarne Arvassli 

Junioransvarlig: Styret LIL Volleyball 

Sponsoransvarlig: Frode Gåsbakk 

Reiseansvarlig: Turid Solum Gjertsås, Synnøve Gjertsås, Kine Gjertsås 

Arrangementsansvarlig: Randi Aarmo Estil vår / Turid Solum Gjertsås høst 

Kjøkken-/matansvarlig: Anna-Siv Skogmo Blomdahl 

Smittevernansvarlig: Siri Merete Aamo 

 

 

Treninger: 

Treningene har foregått i Sørlihallen og i Liernehallen.  

Følgende tider vår / høst 2020 : 

 

Mandager kl:18-20: 5.-10.kl-treninger i Sørlihallen.  

Vår: Jørn Ove Totland 

Høst: Jørn Ove Totland og Sofie Skogen  

 

Mandager kl:18.00-19.30: 5.-6. årstrinn, 7.-8.årstrinn og 9.-10. årstrinn i Liernehallen:  

Vår: Anita Lundgren, Merete Gjertsås, Nora Bruvoll Valfridsson, Selma Risberg Kveli 

Høst: Anita og Merete, Karianne Aagård, Sanna Blomdahl og Sigurd Gjertsås 

 

Torsdager kl: 19.00-20.30 i Liernehallen: G15/17 og J15/17-  

Patrik Lundgren, John Arne Vestnor og Turid Solum Gjertsås 

 

Fredager kl: 18.00-20.00 Trening for seniorlagene.  

Patrik Lundgren: hovedtrener herrer, G17/19.  

John Arne Vestnor hovedtrener damer, samt J17/J19. Turid Solum Gjertsås trener 3.div, 

Kenneth Gåsbakk ass.trener 3.div. 

 

ÅRET 2020 startet som vanlig med god aktivitet på junior- og seniornivå. Det ble 

gjennomført minivolleyball-turnering i Steinkjer med deltakende lag fra Lierne, RM U17 og 



oppsatte seriekamper ble gjennomført. NM U19 ble det eneste NM for junior som ble 

arrangert,, med Lierne G19 som deltakende lag. Deretter ble all aktivitet stanset pga covid-19.  

Torsdag 12. mars kom regjeringen med nyheten om at Norge skulle stenges for å begrense 

smitten. Dette førte til at dame- og herrelaget ikke fikk spilt ferdig sin siste ranking-turnering i 

Trondheim som skulle være 14.-15.mars. 

Damelaget havnet på 2.plass på rankingtabellen, 2 poeng bak Snåsa. Damene hadde store 

forhåpninger til siste ranking, og hadde slått Snåsa i siste seriekamp like før. Målet var å 

vinne rankingen, og få tilbud om opprykk til 1.div. 

Etter møter med Snåsa IL volleyball og Grong IL volleyball, ble det bestemt at Lierne skulle 

søke om opprykk til 1.div. Snåsa og Grong skulle være samarbeidsklubber og vi skulle hjelpe 

hverandre med utvikling av spillere. Grong VGS skulle også være en samarbeidspartner. 

29.april ble Lierne informert om at opprykket var klart, og planlegging for sesongen 

2020/2021 startet. 

16 spillere ble raskt klare, med 2 fra Snåsa og 5 fra Grong, samt 9 fra Lierne.  

 

Resultater sesongslutt 2019/2020: 
 

Ranking, 2.divisjon Menn, Trøndelag 

1. TBK  125 p 

2. Steinkjer  125 p 

3. NTNUI 3  98 p 

4. NTNUI 4  91 p 

5. Blussuvoll  91 p 

6. NTNUI 5  75 p 

7. LIERNE  71 p 

8. TBK 2  53 p 

9. Verdal  34 p 

 
 

Herrer 2.div i Liernehallen: bak fra 

ve:Sigve Storaunet Sandvik, Torgeir 

Hermannstad, Bjarne Arvassli, Sigurd 

Gjertsås, Kay Arne Nordbakk,Patrik 

Lundgren (spillende trener). Foran fra 

ve: Simen Solheim Sund, Tobias 

Odelberg, Amund Sundvik, Håkon 

Estil. 

Ikke tilstede: Fabian Ånerud Reyes, 

Isak Pedersen, Ole Kristian Hasfjord, 

Ørjan Sundvik. 



Ranking, 2.divisjon Kvinner,Trøndelag 2019-2020 

1. Snåsa  125 p 

2. LIERNE  123 p 

3. Fjellmann  90 p 

4. NTNUI 3  88 p 

5. NTNUI 4  87 p 

6. Grong  77 p 

7. Blussuvoll  67 p 

8. Lev.stud  44 p 

9. Nyborg  40 p 

 

 

2.div kvinner 2019/2020: Bak fra ve: Trener John Arne Vestnor, Selma Risberg Kveli, Nora Bruvoll 
Valfridsson, Linnea Lundgren, Kari Bruce, Sanna Blomdahl, Synnøve Gjertsås (ass.lagleder). Foran fra ve: Silje 
Holand, Maja Gåsbakk, Kine Gjertsås, Anita Lillemark Lundgren. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Lierne 1.div damer 2020/2021 

 

Bak fra ve: Linnea Lundgren, Jonna Dunfjell 

Mølnvik, Sanna Blomdahl, Selma Risberg Kveli, 

Maja Gåsbakk, Silje Holand, Anita Lillemark 

Lundgren. Foran fra ve: Maren Moe, Idrun Gåsmo, 

Maja Gravbrøt, Synnøve Gjertsås, Kine Gjertsås, 

Nora Bruvoll Valfridsson. 

Følgende spillere ikke tilstede: Nina Solum, Ingrid 

Ravlo, Lillian Grong. 

 

Lierne 2.div herrer 2020/2021

 

Bak fra ve: Sigurd Gjertsås, Sebastian Skogen, Fredrik Lundgren, Patrik Lundgren, Ørjan Sundvik. 

Foran fra ve: Håkon Estil, Bjarne Arvassli, Sivert Gjertsås, Henrik Fagerli. 

Følgende spillere ikke tilstede: Ørjan Ingul Skogset, Simen Solheim Sund. 

Lierne 3.div damer 2020/2021 

 
Etter kamp i Stodhallen: 

Bak fra ve: Kersti Johanna Gåsbakk, Elise Skjeflo, Kine 

Katerine Sandvik. Foran fra ve: Elen Aursand, Hedda Emilie 

Gjertsås. 

3.div består sesongen 2020/2021 hovedsakelig av spillere på 

U15/U17.  

 

 

 

 

 

 



NM deltakelse U19 - 2020 
Gutter 19 deltok på NM U19 i Kristiansand, 6.-8.mars.  

Guttene ble tilslutt nr. 13 av 24 lag. Hovedtrener Patrik Lundgren og ass.trener Turid Solum 

Gjertsås var med laget. 

 

Bak fra ve: Isak Pedersen, Håkon Estil, Sigurd Gjertsås og 
Fabian Ånerud Reyes. Foran fra ve: Alexander Gåsbakk, 
Sigve Storaunet Sandvik, Fredrik Lundgren og Tobias 
Odelberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og SÅ glad går det å bli når vi 
vinner 1/16-dels finalen mot en av 
Norges beste lag!  
Lierne G19 slo KFUM Volda 2-1, med 
24-22 i siste sett – som egentlig 
slutter på 15. 
Dette ble årets opptur for guttene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U11- U13- U15 / treninger 5.-10.klasse  

Godt oppmøte på 5.-10.klasse-treningene i Nordli og Sørli, både vår og høst. 



Siste trening før sommer: 9.mars. Oppstart på høsten: 12.oktober 

Det har ikke vært arrangert så mange turneringer for U11/13/15 i 2020. Kun Steinkjer-

turnering i februar, der vi deltok med flere minivolleyball-lag. 

Siste trening før jul: 7.desember. Da ble det felles-turnering for Nordli og Sørli i Liernehallen. 

5.-7. kl ble delt opp i lag, og det ble spilt mange kamper på tvers. Avsluttet med klementiner 

og pepperkaker. 8.-10.klasse ble også delt opp i lag, og det ble spilt kamper mot hverandre. 

De fikk klementiner og pepperkaker før kamp-start, mens de heiet på liss-gruppa. 

 
Minivolleyball på turnering i Steinkjer februar 2020!  
Fra ve: Kaj Martin, Saba, Frida, Firas, Nila, Odd Johan, Esayas, Martin og Elias. 

 

J 15/17: 

Bak fra ve: Elise Skjeflo, Sanna Kristina Totsås, 

Martine Gjertsås, Oda Risvik Ness, Kersti Johanna 

Gåsbakk, Kine Katerine Sandvik. Foran fra ve: Saba 

Mebrahtu, Elen Aursand, Isa Larsen.  

J15/17 trener samtidig med G15/17 i Liernehallen 

torsdager.  

 

 

Andre aktiviteter: 
9.-12. januar var 7 av våre spillere og 1 trener på NM U16, og representerte Regionlag 

Trøndelag i Oslo: Hedda Emilie Gjertsås, Kine Katerine Sandvik, Are Estil Brissach, 

Alexander Gåsbakk, Tobias Odelberg, Sebastian Skogen og Fredrik Lundgren.  

Patrik Lundgren var lagleder for jentelaget under NM. 

24.-26. januar var det NM VGS i Bergen, med 11 Lierne-spillere i aksjon for Grong:  

Isak Pedersen, Sigurd Gjertsås, Fabian Reyes og Sigve Storaunet Sandvik, Nora Bruvoll 

Valfridsson, Selma Risberg, Maya Opsal, Sanna Blomdahl, Sofie Skogen og Linnea 

Lundgren. 

Jentene vant GULL etter mange spennende og gode kamper, og guttene fikk en fin 7.plass. 

Nora fikk prisen MVP, Maya ble kåret til beste libero, og vår ny-signering (via 

overbyggingsavtale) Jonna Dunfjell Mølnvik fra Snåsa, ble kåret til beste midt-spiller. 

 



Pga korona valgte Lierne Volleyball å utsette sesong-avsluttningen for junior og senior.  

Planen var å ha felles feiring med alle i Lierne IL, «Idrettsgalla» i november.  

Dette ble også utsatt.  

1.div-laget hadde vaske-dugnad på den nye barnehagen i Sandvika.  

Beach-banene har vært oppe, men det har ikke vært organisert trening i år heller. Planlagt 

Trøndertour i Lierne 1.-2. august ble det ikke noe av. 

 

NM Beachvolleyball, U19 og U21 ble spilt i Oslo 28.juli-1.august, og Lierne var representert 

v/Sigurd Gjertsås og Ørjan Ingul Skogseth (fra Inderøy, meldt overgang til Lierne høsten 

2020). 

De ble nr 21. i U19, av 42 deltakende lag,  

De ble nr 15. i U21 av 17 lag (de har 2 år igjen i den klassen). 

Spilleroverganger 2020: 

Fra Lierne: Morten Fjerstad (Snåsa), Kristin Myhrvold (OSI), Linnea Lundgren (Grong)  

Til Lierne: Synnøve Gjertsås (NTNUI), Idrun Gåsmo (Snåsa), Ørjan Ingul Skogset (Sandnes), 

Eirik Buset (Blindheim). 

 

RM ble arrangert i Steinkjer 20. sept., med herrene på delt 3. plass, etter et knepent tap i semi-

finalen mot vinnerlaget TBK. 

Ranking-turneringer er avsluttet, så det kjøres kun seriespill i alle divisjoner fra 2020/2021. 

Alle seniorspillere har tatt e-læringskurs: Ren utøver (anti-doping). 

Alle som trener med Lierne volleyball har tatt e-læringskurs: Basic smittevern. 

Flere av våre spillere har deltatt på: 

17.okt: Åpen regionssamling Grong. 

31. okt: Åpen regionssamling Trondheim. 

Patrik Lundgren trener for guttelaget til Region Trøndelag. 

 

Følgende kamper ble gjennomført høsten 2020: 

3.okt.: 1.div Lierne-Sandnes (seier 3-1) 

10.okt: 2.div-runde Liernehallen: (seier 3-2 mot NTNUI 4 og tap 0-3 mot NTNUI 3) 

10.okt: 3.div-runde i Stodhallen: Lierne-Stod (tap 0-3), Lierne-Verdal (seier 3-1) 

10.-11.okt: 1.div i Oslo (tap 0-3 mot OSI og tap 2-3 mot Koll 2) 

 

31.okt: NM 1/16-dels Lierne-NTNUI (1.div kvinner; tap 1-3) 

 

7.nov: Lierne – Koll 2 i Gronghallen (seier 3-2) 

Siste damekamp i 1.div spilt i Gronghallen, 7.november. Dårlig internett førte til dårlig 

overføring av stream, og vi kan ikke spille kamper der før dette er utbedret. Vi trenger mye 

nett-kapasitet til stream, datavolley og sekreteriat. 

 

ALLE KAMPER AVLYST/UTSATT FRA UKE 46. 

Unntatt 5.des: 2.div Lierne – Steinkjer i Liernehallen (seier 3-1). 

 

Treninger ble gjennomført i egen klubb t.o.m. 5.juledag. 



Bruscup ble arrangert siste fredags-trening før jul, 18.desember.  

Det ble div kamper internt i hver divisjon, av korona-hensyn. 

 
Fra ve: 1.div: vinnere: Maja, Synnøve, Linnea og Selma.  

2.div: 1.pl Håkon, delt 2.pl: Sigurd og Bjarne, Isak 3.pl. 

3.div: vinnere: Kari, Karianne, Kine og Kenneth. 

 

Jule-cup ble ikke gjennomført. 

 

Gode sponsoravtaler gjør det mulig for Lierne Volleyball å igjen levere på godt nasjonalt 

nivå. Gode trenere og støtteapparat har lagt et godt grunnlag for at våre ungdommer skal få 

muligheten til å få drømmene til å gå i oppfyllelse, samt å gi de som ønsker gode og trygge 

trenings-grupper fra 5.klasse og oppover. 

ØKONOMI: 

Årsresultatet for Lierne Volleyball viser et overskudd på kr 30.986,91. 

Egenkapital pr. 31.12.20: kr 212.558,64. 

En STOR takk rettes til alle som stiller opp for volleyballmiljøet i Lierne. 

Trenere, spillere, sponsorer, tilskuere og medhjelpere på våre kamper. 

 

01.03.21; 

Turid Solum Gjertsås  

Siri Merete Aamo        

Frode Gåsbakk 

Anna-Siv Skogmo Blomdahl 

 

 

 



 



 

 



REVISJONSBERETNING LIERNE VOLLEYBALL FOR 2020 
 

Jeg har revidert regnskapet til Lierne volleyball for 2020. Regnskapet er ført av ØkonomiBistand 

Regnskap (Nordli regnskapskontor).  

Kontering av bilag 

Det mangler bilag for en rekke posteringer, spesielt på inntektssiden, men kasserer har ført på 

kontonr. på kontoutskriftene fra banken. Det er en del tilfeller der beløp er ført på en annen konto 

enn det som kasserer har påført bilaget. Dette er riktig korrigering noen ganger, men det er også 

tilfeller der beløp er feilført på en annen konto enn det som kasserer har påført bilaget.  

Vipps 

Rapportene fra Vipps viser hva som er innbetalt i sum for hver dato, men ikke hva slags inntekt det 

gjelder. Det kan da bli litt tilfeldig hvor beløpene blir inntektsført, f.eks. når billettinntekter og 

kiosksalg inngår i en sum. Ifølge kasserer har han rapporter hvor hver innbetaling er spesifisert, og da 

ser en hva slags inntekt det gjelder,  

Overføring fra hovedlaget 

På bilag 9 er det inntektsført k 4.200,- om overføring fra hovedlaget ut fra kontoutskrifta. Det er 

imidlertid ikke noen tilsvarende utgiftsføring i hovedlagets regnskap. Ifølge kasserer gjelder dette en 

overføring fra Trøndelag volleyballkrets for en regionsamling som Lierne volleyball arrangerte. Burde 

vært ført på konto for inntekter ved egne arrangement. 

Fakturering  

Fremst i bilagspermen er det en liste som viser fakturerte beløp. Alle krav er registrert som betalt 

bortsatt fra et krav på Aktivitetsgruppa v/Silje Nordal på kr 1.254,-. Kravet skriver seg fra andel av en 

faktura fra Liernes Forbruksforening. Her er det ført kr 1.493,- på konto 4060 Utgifter ved egne 

arrangement, men det er forveksling med et beløp som skal på en annen konto. Kasserer forteller at 

det ikke er purret på betaling fordi en har blitt enige om at det uansett gjaldt Lierne IL. 

Utbetaling til Martin Eriksen 

Det er utbetalt kr 3.834,33 ut fra vedlagte bilag. Et vedlegg på kr 1.621,- for hotellopphold er 

imidlertid ikke med i summen. 

Utbetaling til Svein Gunnar Bolstad 

Det er utbetalt kr 4.432,- ut fra vedlagte bilag. Beløpet som er refundert for leiebil er kr 150,- for lite i 

forhold til dokumentert utbetaling. Det mangler dokumentasjon for kr 767,- for hotellopphold og kr 

180,- for flybuss. 

Konto 4500 Diverse 

Kasser har påført dette kontonr. på flere utgiftsbilag. Regnskapsfører har imidlertid ført de fleste av 

beløpene på riktig konto, slik at det bare er et par mindre beløp som står igjen på utgiftskontoen. 

Konto for Diverse utgifter og Diverse inntekter bør ikke brukes. 

 

 



Feilpostering av treningsavgifter 

På bilag 61 er det inntektsført kr 12.400 på konto 3060, og på bilag 63 er det inntektsført kr 800 på 

konto 3020. Kasserer har påført konto 3000 Treningsavgift for begge beløpene, og dette ansees å 

være riktig konto. Riktig beløp i treningsavgifter blir da kr 19.000. 

 

Revisors konklusjon 

Resultatregnskapet anbefales godkjent med et overskudd på kr 30.986,91. Når overskuddet er 

overført til egenkapitalkonto, utgjør egenkapitalen pr. 31.12.20 kr 212.558,64.  

 

 

Kvelia, 25. februar  

 

 

Ottar Bergli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


