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Styret i Fotballgruppa 

Leder Geir Ove Borgli 

Sekretær Liv O Østby 

Kasserer  

Styremedlem Kjersti Bjørnerud 

Styremedlem Geir Midtbu 

Styremedlem Erik Evensen 

 
 
 

Styremøter: 
Vi har hatt 8 styremøter. 
Hovedsakene på disse har være planlegging og gjennomføring av fotballsesongen, 
planlegging av fotballskolen, Eina SK-dagen og fotballavslutningen. 

 
 
Treninger: 
Til daglig trener våre lag både på Prestmarka og Blilie på sommeren men i tillegg har vi 
ballbingen på Thune Skole tilgjengelig.  
Den ene lagerhallen bak bensinstasjonen på Eina ble bygget om fra kaldtlager til 
kunstgressbane takket være våre støttespillere Quick Systems, dette tilbudet er svært 
verdifullt for oss og denne hallen er som regel full av fotballspillere hver eneste kveld hele 
vinteren.  
De eldste lagene vi har på Eina har også benyttet seg av baneleie både på Vardal, Lena og i 
hallen på Raufoss.  
 
 
 

Aktiviteter: 
Året starter alltid med årsmøter og masse jobbing fra valgkomiteen for å fylle alle aktuelle 
verv i sportsklubbens grupper.  
Vi trenger alltid aktive og interesserte folk som har et ønske om å bidre og gjøre en forskjell 
for våre barn. Dere utgjør en kolossal ressurs for oss som fotballgruppe og vår sportsklubb 
generelt.  
 
Før sesongstart 2016 avholdt vi en liten miniturnering i ballbingen på Thune der vi inviterte 
de yngste fotballspillerne fra Bøverbru og Ihle. Dette var hovedsakelig for at våre yngste 
skulle få prøve seg på 5er fotball og for å lære seg litt regler og rammer.  
Vi opplevde meget bra oppmøte og 5 lag møtte opp.  
Kjeldstad Bakeri støttet oss med bakevarer til alle spillerne og fotballgruppa stod for grilling 
og saft til både spillere og publikum. 
Denne dagen var en suksess vi gjerne fortsetter med inneværende sesong.  
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Førstkommende helg etter skoleslutt avholdt Eina SK fotball vår årlige Tine Fotballskole på 
Blilie.  
Per Morten Østby var ansvarlig for øvelser og trening, han hadde med seg a-lagets og 
damelagets spillere som instruktører. 
Den mest spennende nyheten som trakk masse barn til skolen var at regjerende norges og 
europamester i triksing og streetfotball kom til oss på Blilie. Han vartet opp med et fantastisk 
show, skrev autografer og tok bilder sammen med deltakere og publikum.  
På fotballskolen fikk vi ikke 100 deltakere dessverre men vi har allerede startet jobben med 
neste fotballskole og håper på fulle lister i år.  
På fotballskolen greide vi også å innhente litt støtte, Metallco Aluminium sponset 
handlelappen vår på butikken mens Kjeldstad Bakeri støttet oss med brød og andre 
bakevarer. Disse to bidragene var grunnen til at fotballskolen ikke kostet oss noe men 
alikevel kunne vi opprettholde et bra tilbud.  
Tusen takk også til den flotte gjengen som trådte til på kjøkkenet og gjorde sitt til at alle 
deltakere koste seg masse denne helga!  
 
Rett etter sommerferien deltok fotballklubbens leder og hovedstyrets leder på et 
samarbeidsmøte med Reinsvoll og Bøverbru for å sette rammer og lage avtaler på hva 
klubbene skal forholde seg til når man skal slå sammen lag til samarbeidslag.  
 
Så fort denne rammeavtalen var på plass startet representanter fra de tre aktuelle 
fotballstyrene på Eina, Bøverbru og Reinsvoll jobben med å sette sammen alle aktuelle lag til 
samarbeidslag, diskutere treningsfasiliteter, få på plass trenere og annet støtteapparat, 
avtale treningsklær- og utstyr, fordele treningstider på de aktuelle anlegg. 
Vi har iløpet av 2016 utallige møter, mange timer i telefon og enda flere timer med skriving 
av mail frem og tilbake for å få alle disse avtalene i boks.  
Før nyttår var alle avtaler i orden og alt ligger til rette for at vi stiller med mange sterke lag 
fram mot 2017 
 
 
Iløpet av 2016 deltok våre lag på massevis av fotballcuper, deriblant på Reinsvoll, Vind 
idrettsplass, Brumunddal og vi hadde lag som deltok på Norway Cup.  
 
Totalt hadde vi 132 fotballspillere fordelt på lagene Eina SK administrerte:  
5-12 år: 62 
13-19 år: 47 
over 19 år: 23 
 
Damelaget til Eina/Bøverbru/Reinsvoll var suverene i 4.divisjon og sikret ikke bare opprykk til 
3.divisjon men greide i tillegg å nå finalen i kretsmesterskapet.  
Denne spillergruppa var i 2016 sammensatt av damelaget og J16.  
Morten Røsåsberget har i flere år vært hovedtrener for denne gruppa, på høsten 2016 
startet han og resten av støtteapparatet jobben med å kartlegge for 2017. Hittil har det 
kommet flere nye signeringer til oss og for neste sesong har vi allerede meldt på damelag i 
3.divisjon men også et andrelag i 4.divisjon.  
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Herrelaget til Eina SK 2016 med Tore Stenseth og Kim Espen Hansen i spissen utgjorde for 
første gang på mange år en stabil og god spillergruppe med masse unge spillere.  
På et tidspunkt var eldste spiller på laget midt i 20-årene så dette er virkelig noe å bygge 
videre på.  
For 2017 er Kim Espen Hansen initiativtaker og kontaktperson. Ett lag er påmeldt i 5.divisjon. 
(etter nye regler og omgjøring av seriesystemet blir det 6.divisjon) 
 
Ungdomsfotballen på Eina med hhv Per Morten Østby på J13 og Rune Testad på G14 har 
gjort en knallbra jobb med å videreutvikle våre unge talenter, begge disse lagene fortsetter 
neste år som samarbeidslag.  
 
 
Barnefotballen 6-12 år har det vært veldig mye aktivitet på Blilie i 2016, kjempeflinke trenere 
og lagledere har stått på og gitt våre barn muligheten til å ha det moro med fotball hele 
sesongen.  Neste sesong skal noen av de eldste spille samarbeidslag mens de yngste 
fortsetter som rene Eina-lag.  
 
 
Dommere:  
Før sesongstart 2016 hadde vi besøk av Adrianus Nugteren som kom for å holde 
klubbdommerkurs for våre unge lovende dommere i alderen 13-16 år.  
De har fått masse gode tilbakemeldinger denne sesongen og gjort en fantastisk innsats!  
Sesongen ble toppet med at en av våre yngre dommere trådte til og dømte J16 på 7er og 
gjorde dette med glans!  
2017 ser ut til å bli enda bedre for oss mtp egne dommere, to av våre egne har pr nå sagt seg 
villig til å dømme 9er fotball og bli med på kurs for kunne dømme enda eldre etter hvert.  
Fotballstyret har sagt seg villig til å støtte egne dommere med dommerdrakt og utstyr hvis 
de er interessert i å dømme på store baner.  
 
Kioskene: 
Har vært en essensiell del av barnas glede, ikke bare fordi en is etter kamp er relativt viktig 
belønning men også fordi toalettene er åpne, foreldre kan få seg en liten kaffekopp og en 
vaffel på en uggen regnværsdag og dommerne kan får sin belønning etter endt innsats.  
Silje Lid og Anita Dokke har vært ansvarlige for driften av disse og har gjort en 
kjempeinnsats!  
 
 
Anlegg: 
Vi er bortskjemt på Eina, flotte baner har vi nok engang fått skryt for hele sesongen så vil 
rette en stor takk til banemannskapene med Magnar Bjørnerud og Hans Sætra i spissen.  
På Blilie har vi fått opp et stort nett bak målene slik at ikke ballen skal havne på vegen, vi har 
investert i nye målnett og gått til innkjøp av flere små mål som våre lag kan bruke på 
treninger.  
2017 kommer vi til å utbedre innbytterbenkene på Prestmarka og denne jobben er allerede 
på planleggingsstadiet.  
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Sesongen ble avsluttet med felles avslutning for alle våre lag på Grendehuset, takk til Eina 
Vel for at vi fikk låne deres storstue.  
Alle spillere og dommere fikk utdelt premier. Trenere, lagledere og banemannskap en liten 
oppmerksomhet for bra innsats. 
I tillegg ble det servert pølser og drikke til alle fremmøtte. 
 
 
 
Fra alle oss i fotballstyret TUSEN TAKK til alle trenere, lagledere, foreldre, besteforeldre, 
tanter, onkler, fremmøtte, tilskuere og alle andre som er så utrolig essensielle for at vi skal 
kunne drive med det vi elsker!  
 
ALLE barn fortjener å ha et tilbud tilgjengelig for å kunne utøve sin hobby og dette er vår 
plikt og vårt ansvar å opprettholde!  
 
Takk for oss i 2016 og ser dere alle igjen i 2017    
 
 
 
 

Eina 4. februar 2017 
 
Geir Ove Borgli 
Leder i fotballgruppa 
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