
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2018 
Eina Sportsklubb 

Fotball 
 

 

  



Årsberetning Fotball 2018 

Fotball styret har bestått av Geir Midtbu , Martin Kristiansen , Hege Slettum og Magnar Bjørnerud  

Sesongen 2018 har Eina S.K stilt med følgende lag:   

• Mix 6 år: Lagleder Beathe Bjerke , Trener Mads Madstuen  
• G 09 : Lagleder Lars Petter Løken, Trener Kristian Bjørnerud  
• G 12  : Lagleder Terje Bråten, Trenere Kenneth Stenseth , Magnar Bjørnerud  
• J12  : Lagleder Helene Engen, trener Geir Midtbu  
• J 15  : Lagleder / trener Per Morten Østby  
• Senior damer: Lagledere Stian Flatebø og Ann Loise Karlson.  Trenere: Morten Røsåsberget 

og Odd Normann Strande  
• Senior herrer: Lagleder Kim Espen Hansen, Trener Joakim Bjørnerud  

Egne lagrapporter er på påfølgende sider der dette foreligger. 

I tillegg har vi vært representer på G13, G14, G16, G 19 og J14. Dette er lag som har vært driftet av 
Reinsvoll og Bøverbru.  

Alle lagene har hatt stor aktivitet og deltatt i seriespill i tillegg til diverse turneringer på Gran, Fåberg, 
Raufoss, Lena og Reinsvoll.  

Tine fotballskole ble gjennomført på Blilie helga 22-24 Juli med ca 55 deltakere. Dette er noe færre 
enn i fjor men det ble ei vellykket helg med Jesper Skepp Hansen som faglig ansvarlig og  J 15 og G 16 
som instruktører.   

Under Eina dagene gjennomførte vi 
tidenes første Totenmesterskap i 
straffespark. Dette ble arrangert på 
gressplenen ved bensinstasjonen og ble 
en kjempesuksess.    

Den 8. Februar ble kretstinget avholdt på 
Hamar med påfølgende fotballgalla. Dette 
ble en svært hyggelig kveld for oss med 
hjerte i Eina S.K. Under utdeling av 
utmerkelser fikk Maren Skjaker Grefsrud 
prisen som årets spillerforbilde og den 
tidligere Eina spilleren Christoffer 
Bergstuen ble kåret til årets 
kretsdommer.   

Også i år en spesiell takk til banemannskap og dommergjengen for innsatsen 2018.  

Eina S.K Fotballstyret  

 
  



Gutter 9 
 

 
 
Ni spillere, to åtteåringer, seks niåringer og en tiåring.  
Vi var veldig heldige og fikk Kristian Bjørnerud som hovedtrener og han trente gutta gjennom 
hele sesongen. Å ha Kristian som trener har vært utelukkende positivt for guttelaget og noe 
foreldregruppa satte stor pris på.  
 
Vintertrening i Einahallen, og trening på Blili når snøen forsvant.  
Både vårsesongen og høstsesongen innebar stort sett to treninger i uka samt seriekamper.  
 
Vi deltok på Reinsvoll Cup og på MX-cup i Hov på Vårsesongen. På høstsesongen var vi på 
Fåbergcup med overnatting på Lillehammer Camping.  
 
Tar av meg lagledertrøya etter fire sesonger og sender den videre til Geir Ove Borgli og Tone 
Nygård Borgli. Takk for meg (så lenge) og takk til hovedstyre, fotballstyre og banekomiteer 
for glitrende innsats og godt samarbeid.  
 
Lars Petter O. Løken.  
Oppmann 

 

 
 



G 12 Eina / Bøverbru/ Reinsvoll  

 

Trenere : Kenneth Stenseth  Magnar Bjørnerud , 

Lagleder: Terje Braaten  

Gutter 12 har bestått av 17 gutter som har vært fordelt på to lag i seriespillet. Vi har fortsatt hatt 
fokus på å bygge samhold i gruppa med masse sosiale sammenkomster i tillegg til ett høyt sportslig 
aktivitetsnivå.   Vi har deltatt på Romjuls turnering på Raufoss, Hadelands cup, Reinsvoll turnering, 
Fåberg turnering og 3vs3 turnering på Lena.  Forbindelse med Reinsvoll I.F 100Års jubileum har vi fått 
være med på en del av deres opplegg denne sesongen. Det har vært klubbtur til Intility arena der 
flere av guttene fikk være ballgutter under kampen mellom Vålerenga - Start og deltakelse under det 
såkalte Engaland i idrettsparken på Reinsvoll . Dette er ett opplegg der Vålerenga kommer med sitt 
trenerapparat og kjører treningsøkter for aldersbestemte lag ute i klubbene.  

Sosialt har vi også hatt egne tiltak med FIFA kveld , Gokart , Peppestur med hockeykamp og akedag 
nede på Reinsvoll . 

Sportslig sett har vi tatt nye steg og gleder oss til sesongen 2019 da vi skal spille nier fotball med de 
utfordringene det fører med seg.    

Takk for i år.  

M.B    K.S   T.B   

 

 



Jenter 15  

 

Sesongen første trening var mandag 8. januar i Raufoss storhall. På onsdager trente vi på Lena 
kunstgress og fra midten av februar trente vi i tillegg i Einahallen på søndager. 
Det var mange energitappende utfordringer for treningsgruppa i løpet av vinteren, dog ikke 
spillermessig. En av samarbeidsklubbene ønsket ikke å videreføre opplegget som fungerte året før, 
og det ble en del møtevirksomhet og megling ble det et resultat som alle aksepterte. 

Laget trente 3 ganger pr uke gjennom hele vinteren og våren. 1 x Einahallen, 1 x Bobla, 1 x Lena 
kunstgress. Vi rakk ikke noen treningskamper før seriestart, da serien startet nest siste uka i april. 

Vårsesongen bestod av hele 10 kamper. Vi fikk kjørt oss i første kampen på Lillehammer! På tørt og 
slitt kunstgress gikk ballen altfor fort, og det ble 2-sifret baklengs. Da ble det trøstespising på 
McDonalds etter kampen. Resten av vårsesongen gikk mye bedre, men det ble flere knepne tap enn 
seire. Det var virkelig moro å få revansje ved å slå Lillehammer på eget naturgress, og vår-
seriemester Biri ble holdt til uavgjort i en underholdende 4-4 kamp der det ble flere 5-minutters 
utvisninger på Biri-laget. Vi fikk også en utvisning… 

I høstsesongen ble det kun 6 kamper. Vi holdt Søndre Land til uavgjort hjemme. Ellers ble det sure 1- 
og 2-måls tap, unntatt mot seriemester Bagn som knuste oss med 5 mål i et oppgjør der deres 
overårige spiller gjorde reint bord og skåret 5 av 6 mål. Raufoss i siste høstkamp i flomlys på Nammo 
stadion var en herlig utfordring. Vi var fullt på høyde, selv om vi ble taklet (les: sparket) i bakken og 
kjeftet på. De fikk en utvisning, men kunne fort fått flere. Vinnermålet deres kom dessverre i nest 
siste minutt.  



Sesongen ble tradisjonen tro avsluttet med partykveld med overnatting og frokost i Prestmarka. Der 
var det Eliteserienivå på den egenlagde underholdningen. Etter et velsmakende pizzamåltid rundet 
en «femmerbande» av måltidet med egenkomponert dans, rap og sang, og så var det alle andre sin 
tur til å underholde. Spillerne selv kåret Annbjørg Lunde til årets spiller, Ida Thon til årets 
stjerneskudd. 

 

Per Morten Østby 
Trener/Oppmann 

  



 
Damelag 2018  

 
 
 
 
Sportslig  
I 2018 var Eina/Reinsvoll/Bøverbrus tilbake i 4. divisjon, etter et tøft opphold i 3.divisjon sesongen 
før. Spillere kommer og går, men vi gikk inn i sesongen med ca. 25 spillere på blokka. Med stor 
spredning i både alder og fotballerfaring, startet sesongen godt med seier 1-0 over Toten. Første 
hjemmekamp på Prestmarka ga seier 12-0 over Hadeland. Ved halvspilt sesong ledet våre damer 
tabellen, etter å ha klart 4-2 mot Vind, som nok var en av favorittene i avdelingen. Etter å ha spilt 
«landskamper» mot to svenske 3. div lag på Skreia i ferien (begge ga seier), startet 2. halvdel med 
seier mot Toten og deretter et forsmedelig tap mot Hadeland. Vi mistet noen spillere under 
sommeren, og startet høsten med en litt tynnere stall. Seriefinalen gikk mot borte mot Vind, og her 
sto det om seriemesterskapet samt et evt. opprykk. Vind ble for sterke og vant 4-0 og ble 
seriemestere.  
 
Sosialt  
Å spille fotball skal være moro; både på treninger, under kamper og på de arenaer vi finner utenom. 
Damelaget har i 2018 hatt følgende aktiviteter utenom treninger og seriekamper  

• Innsamlingsaksjon for Barnekreftforeningen; over 70.000 kr ble gitt fra Damelaget  

• Tur til Hunderfossen sammen med Barnekreftforeningen, lek og moro  

• Snømåking i fabrikken og dugnader for klubben  

• Bowling kveld, de gamle vant  

• Tur til Holmenkollen for å heie på Maren Lundby 

• Kickoff med herrelaget  

• Treningskamper. Takk til Petter Dotseth som vikarierte som keeper mot Vind  

• Pizzakvelder på Lena og Gjøvik  



• Straffespark konkurranse under Einadagene  

• Landskamphelg på Skreia mot Munkedal og Valebo  

• Kveldsmat med J15 

• Tur til Oslo og innspilling av «Senkveld»  

• Fotballavslutning på Reinsvoll 

• Spillermøte og kveldsmat på Mjølerampa  
 
For laget;  
Oppmann  


