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ÅRSRAPPORT RAUFOSS IL FOTBALL 2022 

 

 

Styret 

Leder   Trude Øvstetun  

Nestleder  Kjetil Sagnes 

Styremedlem  Anne Thoresen 

Tone Østerud 

Thomas Berg de Jose 

Maren Simenstad 

Varamedlemmer Leif Waarum 

                                           Gunn Homb 

 

Administrasjon/ansatte: 

Daglig leder                   Mathias Engebakken 

Markedskoordinator                     Liss Anita Pedersen   

Renhold                                            Siv Sandvik 

Sport adm.leder                        Fredrik Greve Monsen 

Barn og ungdom:                 Thomas Andersen 

 

Hovedtrener herrer:      Christian Johnsen  

Hovedtrener damer:                   Øystein Amlien 

Assistent/3.div/       :                      Jørgen Wålermark 
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Assistent/                                            Kai Erik Moen 

Administrasjon Gatelaget;              Tommy Fyhn 

G19 og G16:                                        Rich Taylor                    

FFO /Akademi:                                   Thomas Andersen 

FIKS:                                                      Siv Hege Aspelien 

 

              Øvrige gruppeledere/ansvarlige: 

Arrangement:                 Mathias Engebakken / Tore Nestaker 

Billettører:  Trygve Larsen, Terje Engen og Roar Holm 

Kioskdrift  Liss Anita Pedersen 

 

1.  Organisasjon 2022  

Ny daglig leder ble ansatt i starten av januar 2022. Raufoss Fotball gikk inn i det nye året med en klar 
innstiling til vi måtte spare personal- og driftskostnader. Derfor ble både markeds og økonomi- 
stillinger erstattet av folk fra utvalg og frivilligheten i klubben. Sommeren 2022 ble Liss Pedersen 
Markedskoordinator i Raufoss Fotball, opprettelsen av stillingen ble mulig i samarbeid med vår nye 
samarbeidspartner Omnilink. Det ble også gjort endringer i vårt oppsett på sport, der vi bl.a ansatte 
en felles hovedtrener for G19 og G16.  

 

2. Møtevirksomheten  

Det har gjennom året vært gjennomført 13 styremøter. I tillegg er det avholdt en rekke gruppemøter. 
Årsmøtet ble avholdt 12.02.22, og fortsettende årsmøte ble avholdt 28.03.2022.  

 

3.Styrets representasjon i andre selskaper 

Kjetil Sangnes er styreleder i Raufoss Storhall (nå Raufoss Industripark Arena  AS).  
 

4. Sportslig oppsummering  

OBOS A-lag Herrer 

2022-sesongen ble et år hvor vi kunne starte året med mer ro i rekkene, og flere spillere trygt på 

plass i troppen. Inn fikk vi igjen Markus Karlsbakk på lån fra Aalesunds FK sammen med Herman 

Haugen fra Viking, sammen med Erik Frøysa inn på ny kontrakt og Joachim Lundhagebakken fra egen 

junioravdeling. 

Året startet med treningsleir i Tyrkia, her endte vi opp med å få Covid-smitte i laget etter noen fine 

treningsdager innledningsvis. Etterhvert ble naturlig nok de fleste smittet, og treningsleiren ble en 

uke lengre enn beregnet av smittevernfaglige hensyn.   



 
 

 
 

restricted 

 

Både spillere og trenere kom seg greit igjennom, og var friske til treningsleiren finansiert av NFF på 

Marbella i februar.  Men ved inngangen av året var vi generelt plaget med skader på flere spillere.  

Det var avtalt mange treningskamper gjennom vinteren, og selv om noen av dem ble avlyst, ble det 

likevel spilt 10 kamper totalt i sesongoppkjøringen. Her med seier 3-0 over Rosenborg i Trondheim 

som et absolutt høydepunkt.  

I mars møtte vi Strømsgodset til NM (2021-2022) i 4. runde i Raufoss Storhall. Vi spilte en strålende 

kamp foran en fullsatt hall, men tapte tilslutt 7-8 etter en nervepirrende straffesparkkonkurranse.  

I serieåpningen slet vi med å avgjøre kamper til vår fordel, og sanket lite poeng. Det ble også mer 

luftvegsplager hos mange av spillerene utover våren, og i mai røk vi ut av NM mot Gjøvik Lyn (5-3 

etter straffespark) i 1. runde.  

Seriespillet tok seg opp utover sommeren, og vi begynte å vinne jevne kamper. Utpå sommeren fikk 

vi imidlertid en ny bølge med sykdom, og med 17 mann på sykelista måtte kampen mot Fredrikstad i 

juli utsettes. Gutta leverte ei imponerende rekke kamper gjennom sommerhalvåret med ti på rad 

uten tap.  

På høsten ble det imidlertid nye utfordringer. Markus Aaanesland ønsket å bytte beite, og ble solgt til 

Sandnes Ulf og Herman Haugen ble hentet tilbake til Viking. Samtidig avsluttet Sander Werni 

kontrakten sin, og Markus Johnsgård ble langtidsskadet. Andreas Helmersen begynte å bli hel igjen 

etter skader, men ønsket utlån til Hødd for å styrke spillerformen sin. Oslogutten Kristoffer Sørensen 

ble signert på kontrakt fra august. 

Det ble tungt de siste kampene på høsten, vi tok bare et poeng på de siste sju kampene – og fra å 

ligge å «lukte på» kvalikplass på sommeren endte vi tilslutt på 12. plass. Dog uten å være i fare for å 

havne i nedrykks-striden.  

Enoch Banza har hele sesongen vært utlånt til finske klubber, og nysignerte Tobias Flem fra Brattvåg 

var innom hos oss i høstsesongen, men ble etter sesongen utlånt videre til Brattvåg igjen for neste 

sesong.  

Etter sesongen ble det klart at keeper Rino Lund Johnsen, Emile Dadjo, Mame Mor Ndiaye og Amund 

Møllerhagen alle forlater klubben. Talentfulle Tobias Sagstuen Andersen ønsket å ta en pause fra 

fotballen, og ble løst fra kontrakten sin. I tillegg annonserte mangeårig hovedtrener, Christian 

Johnsen sin avgang. Assistent-trener Jørgen Wålemark ble ansatt som ny hovedtrener på tampen av 

november 2022, og et nesten helt nytt trenerteam tar over fra 2023. 

 

 

TEAM DAMER (2.divisjon og 4.divisjon) 

1 januar 2022 opprettet vi TEAM Damer 2022. Vi dannet et trenerteam og laglederteam som fikk i 

oppgave å gjenreise Seniorfotballen for kvinner i Raufoss Fotball.  

2021 sesongen var tung, med lite spillere, sannsynligvis mye pga Coronaen. Vi startet med treninger i 

starten på januar og hadde 7-8 spillere på plass fra fjoråret. Med tanke på at målsettingen var å stille 

med lag i 2. og 4. divisjon, var veien lang for å nå et antall spillere som ville gjøre det mulig.  
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I perioden januar, februar og mars jobbet vi med rekruttering av potensielle Raufoss-jenter fra 

fjorårets rekruttgruppe, som spilte J17 og 4 div. Noen av disse jentene ble med oss videre, men 

mange av disse valgte å legge opp og / eller ta en pause fra fotballen. Vi så at mange fotballspillere 

hadde mistet mye av sin motivasjon. Og mye av årsaken var nok grunnet Coronaen. I samme periode 

jobbet vi med spillere fra våre naboklubber. Veldig mye handlet om å snakke med naboklubber, 

aktuelle spillere, få jentene inn på prøvespill ect. Sakte, men sikkert gjennom vinteren lyktes vi med å 

få på plass en del spillere som kunne bidra i 2. divisjon senior. 

Det var en alvorlig situasjon for kvinnefotballen i klubben. Hvis vi ikke hadde fått inn spillere, ville vi 

stått uten seniorlag i sesongen 2022.  Og det er ikke slik at det er en selvfølge at lokale jenter velger 

Raufoss Fotball. Det er unge jenter vi snakker om, og blant annet Vind IL har et bra tilbud til disse 

jentene, gjennom gode J15 og J17-lag i Regionspill. Samtidig var flere av disse jentene klare for 

høyere nivå enn J17, og heldigvis valgte de oss.  

Vi har i dag, heldigvis mange Raufoss-jenter, og flere av disse er blant de eldste og mest rutinerte. 

Disse jentene er voksne jenter, som tar et stort ansvar for miljøet i laget. Mange av de nye jentene 

kom fra Gjøvik sitt gode J17 lag. I tillegg har vi spillere fra Eina, Reinsvoll, Østre Toten, Valdres m.fl.  

Ved sesongstart hadde vi bygget opp en spillerstall på 26 spillere. Med dette antallet på plass, og 

med kunnskap om at vi hadde noen jenter i bakhånd som kunne hjelpe oss litt med kamper i 4. 

divisjon, besluttet vi å satse på å gjennomføre sesongen med både 2. divisjon og 4. divisjon.  

Sesongstarten kom veldig raskt. For oss var det viktig å se på hva som var det aller viktigste for 

sesongen, og kvinnefotballen i klubben. Vi visste at det var tatt en beslutning om å endre på 

seriesystemet, og 2022 sesongen ble veldig preget av det. I 2. divisjon måtte du ende på topp fire for 

å beholde plassen. Alle andre lag ville rykke ned til 3. divisjon. I 4. divisjon var det kun avdelingsvinner 

som ville beholde plassen, alle andre lag ville rykke ned.  

Vi vektet de viktigste målsettingene her til at det aller viktigste var å vinne 4. divisjon, for å slippe å 

spille i en nyopprettet 5. divisjon i 2023. I 2. divisjon valgte vi å ikke stresse denne situasjonen, men å 

jobbe med spiller og lagutvikling - og ta en kamp om gangen. Starten på sesongen i 2. divisjon ble jo 

tøff. Spillerstallen var på plass få uker før seriestart, og antall treninger og treningskamper vi fikk 

sammen før seriestart var svært begrenset. Mange jenter kom rett fra aldersbestemt fotball, og ble 

kastet rett inn i 2. divisjon senior. Ikke som lærlinger, men flere av disse spillerne måtte rett inn i 

laget og ta ansvar. 4. divisjon ble en parademarsj der vi gjennomførte med stil. Vi ble avdelingsvinner 

og beholdt med det plassen i 4. divisjon. I tillegg fikk vi med oss et kretsmesterskap. Vi brukte noen 

spillere fra vår treningsgruppe og fikk med oss noen jenter fra fjorårets rekruttgruppe og klarte å 

stille lag til alle kamper.  

I 2. divisjon ble det en tøff start på sesongen. De beste lagene i 2. divisjon er gode. Vi stilte med 

mange nye spillere og et lag som bare hadde trent sammen i noen uker. Gjennomsnittsalderen på 

vårt lag var 17,5 år. Men dette er gode fotballspillere. Sakte med sikkert utviklet vi oss og ble mer og 

mer modne for dette nivået. Både spillere og ledelse jobbet godt med å bygge treningsmiljø.  

Det ble en tøff vårsesong, men alle med stor tro på den nye satsingen. 

Med dette unge laget var det viktig for oss å skape ungdomsopplevelser. Vi stilte i Norway-cup og 

hadde en fantastisk uke sammen. Vi kom til kvartfinalen og var sportslig sett bra fornøyd med det. 

Men det aller viktigste med den uka var samholdet og miljøet. Vi fikk på plass 3 nye spillere på 

sommeren. Alle disse mer rutinerte spillere, noe som var en fin tilvekst for oss. Vi trente godt og alle  
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jentene utviklet seg raskt, og flere og flere jenter tok nivået. Vi gjennomførte en veldig positiv 

høstsesong. Vi tok ikke nok poeng til å unngå nedrykk, men vi var mye nærmere nivået til de beste 

lagene.  

Vi må nevne at vi i løpet av sesongen fikk korsbåndskade på tre av våre beste spillere. I store deler av 

sesongen hadde vi mellom 5-8 spillere ute med skade.Det var jo ikke akkurat det vi trengte med vår 

tynne spillerstall. Men dette er ikke ting man får gjort noe med, så det hadde vi ikke mye fokus på. 

Fokuset på dette med skader ligger mer på hvorfor vi hadde så mye skader, og hvorfor det er mye 

korsbåndskader i fotballen.  

Sesongen 2022 vil bli husket som oppstartsåret for noe det går an å bygge videre på. Vi går inn i 

neste sesong med samme trenerteam, og nesten alle jentene er med videre. Flere nye jenter 

kommer på plass og det nærmer seg at langtidsskadde spillere kommer på banen igjen. 

Det ser lyst ut for sesongen 2023!  

 

 

5. Baner og anlegg   

Nammo Stadion og Raufoss Industripark Arena  

Vår nye Storhall har fått navnet Raufoss Industripark ARENA i løpet av 2022.  

Det er frivillige i Raufoss Fotball som jobber konstant med opprydding og vedlikehold av anleggene 
våre, og de er helt uvurderlige for den daglige driften av Raufoss Fotball sine anlegg. Året 2022 har 
virkelig vært preget av bedre orden og system i våre anlegg, og det er vi veldig takknemlige for.  

Våre fantastiske frivillige har stilt opp med rigging/nedrigging, parkering, vakter, registreringer, 
kaffebærere og motivasjonsskapere med et smil om munnen. TUSEN TAKK!  

For øvrig informasjon vises til hallens egen årsberetning og regnskap. 
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6. Arrangement    

I 2022 ble det endelig klart for kamper uten restriksjoner igjen, noe vi var og er veldig glade 
for. I Raufoss Fotball har det alltid vært gjort en meget god jobb med arrangement,  
noe som også fortsatte i 2022 på alle nivåer, men vi går inn i 2023 med mål om å bli enda litt 
bedre i alle ledd. Det har blitt lagt ned en stor jobb av både ansatte og frivillige i 2023 på 
forskjellige arrangement, og årets høydepunkt var kanskje da vi tok imot Brann på Nammo  
Stadion og satte ny publikumsrekord, og fikk mye ros fra både NFF, Brann sine supportere, 
politi og brannvesen for gjennomføring av kampen arrangementsteknisk.  
  
Vi opplevde en liten nedgang i publikumsgjennomsnittet i 2022 sammenlignet med 2019 
sesongen, selv om hjemmekampen mot Brann ble ny publikumsrekord. Nedgang i publikum 
er noe mange klubber i norsk toppfotball opplevde i 2022. Det er derfor veldig viktig at alle i 
og rundt klubben jobber godt i 2023 for å snu en litt negativ trend. Dette arbeidet er  
vi allerede godt i gang med og bl.a har vi opplevd en stor økning i salg av sesongkort i starten 
av 2023. Vi har aldri tidligere solgt så mange sesongkort som vi har gjort nå, og vi ser en 
økning på over 30% sammenlignet med fjoråret. 
  
Det er og med stor glede at endelig kunne vi arrangere turneringer igjen for fullt og både 
Raufossturneringen og LRN romjulscup ble gjennomført på en meget god måte.  
 
Vi vil rette en stor takk til alle frivillige som stiller opp gang på gang, uten den innsatsen som 
gjøres av våre frivillige hadde vi ikke klart å gjennomføre arrangementene vi gjør, små som 
store. Vi i Raufoss Fotball opplever også en viss nedgang i frivillige og ikke minst at det er tøft 
å få tak i «nye» frivillige, dette er et arbeid som blir viktigere og viktigere i framtida hvis vi 
skal klare å gjennomføre arrangementene som vi har på en god måte. 
 

7. Kiosk-/restaurantgruppa    

Normale rutiner for kioskdrift er at kiosk er oppe på alle kamper som blir arrangert. I 2022 var det tre 
kiosker, fordelt på Storhallen, Nammo Stadion og Raufoss Stadion.  Også i år var det lagene selv som 
stilte med kioskvakter. Liss Pedersen har hatt ansvaret for å koordinere kioskene. Vi ser også i år at  
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både barn og voksne setter pris på tilgjengelighet på kiosk, og barnas arrangementer er en fin 
møteplass for sosial omgang og en kaffekopp.  
 
Det er mange måltider som forberedes i løpet av uka av frivillige i Raufoss Fotball. Måltidene fordeles 
på A-lag, Gatelaget, Akademi og FFO. Et eget team har sørget for at vårt A-lag herrer har fått mat 
etter treninger. Innsia’ er fortsatt en viktig møteplass for hele klubben.  

 

8. Økonomi    

Raufoss Fotball sitt budsjett for 2023 legges fram på årsmøtet. 

Raufoss Fotballs regnskap for 2022 legges frem i fortsettende årsmøte innen 15. mars.  

Det har vært et svært utfordrende år for Raufoss Fotball. Det ble tidlig i 2022 mer og mer tydelig at 

de økonomiske utfordringene var enda større enn forventet. Det ble tidlig også dermed annonsert at 

klubben var i fare for å miste sin profflisens, og at vi hadde problemer med å overholde de 

økonomiske forpliktelsene som forlanges av NFF. Dette har vært en åpen og ærlig prosess, som har 

medført at det har vært en hel klubb og et lokalsamfunn som har kjempet hardt for å klare kravene 

som er satt i toppfotballen. Samtidig har vi jobbet med å skape troverdighet, endringsvilje og drive 

klubbutvikling gjennom året. Det har vært mange milepæler gjennom året som vi har klart å nå, og vi 

kunne endelig motta bekreftelsen fra NFF om at vi var ute av rød sone i desember 2022.  

Styret ønsker å takke alle ansatte, frivillige, kommune, NFF, NTF og samarbeidspartnere som har 

bidratt til at vi får lov til å drive med toppfotball og gi et godt tilbud til barn og ungdom også i 2023. 

Ken Andre Ottosen arrangerte en innsamlingsaksjon sammen med Seriøst Firma som betydde utrolig 

mye for oss. «Raufossveggen» ble en annen innsamlingsaksjon som ga oss uvurdering støtte. Det er 

bare å si tusen takk. Felleskapet vårt i 2022 har bevist at veldig mange bryr seg om den største 

samfunnsaktøren i lokalsamfunnet vårt. 

Det har vært svært utfordrende å drive med idrett i årene under pandemien, men vi har kanskje fått 

bevist en gang for alle at felleskapet gir resultater. Raufoss Fotball skal jobbe videre med å skape 

langsiktig og bærekraftig økonomi.  

Året 2023 blir nok et år der samfunnet i enda større grad møtes med økte kostnader, og som igjen 

blir krevende for idretten. Men vi håper at organisasjonen er bedre rustet for å takle de 

utfordringene som kommer, og håper at myndigheter og samfunn ser viktigheten av å bevare og 

opprettholde aktiviteter for barn og ungdom.  

 

9. Kvalitetsklubb    

Vi ble sertifisert i 2021, og vi ser i 2022 nytten med å være en Kvalitetsklubb. Den setter krav til drift 
på blant annet fair play, kompetanse, dommeransvarlige, sportsplan etc.  Klubbhåndboka skal være 
ett levende verktøy hvor vi jobber med kontinuerlige forbedringer gjennom hele året. 

10. Dommere    

Klubbdommerne har hovedsakelig blitt brukt til knøttekamper (5ér), men også på 7ér og 9ér etter 
forespørsel. Dommerne er delt opp etter nivå og erfaring, og settes opp til kampene deretter. 
Klubbdommerne dømte også i Raufossturneringen og Romsjulscupen. Vi setter veldig pris på at  
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Klubbdommeransvarlig Thomas Andersen og dommer Ivar Jahr har hatt ansvaret for oppfølgning. 
Thomas har hatt kontakten med dommerne foran og etter kamp, samt vært til stede på noen av 
kampene. Ivar har hatt ansvar for det faglige i forhold til dømmingen, samt sette opp dommere til A-
lagets treningskamper. 

 

11. Barn og ungdom  

Antall medlemmer totalt i Raufoss fotball: 732 

Antall aktive spillere 6-12 år: 172 

Antall aktive spillere 13-16 år: 129 

 

• Det har vært myldrende liv i Raufoss Industripark ARENA og Nammo Stadion i 2022. I tillegg 

så gjennomføres det 3’er og 5’er kamper på Raufoss Stadion, for at hele kamp-kabalen skal 

gå opp. Det har vært å legge år med restriksjoner bak seg, og ungene kan kun konsentrere 

seg om fotball, lagånd, kameratskap, mestring og Fair Play.  

• Siste delen av året har vi jobbet mye med Reinsvoll / BER om samarbeid i 2023. Det har vært 

viktig for begge klubbene å ha et bredt tilbud for ungdomsjenter og ungdomsgutter. Det vil si 

på G13, G14, J15 og G16. Vi har hatt ett veldig bra samarbeid på G19 gjennom hele året. Det 

har vært godt å se at gutter fra Raufoss har funnet seg godt til rette på Reinsvoll.  

• Vi har gjennom året gjennomført FFO mandager (2-4. trinn) og akademi fredager (5.-7.trinn) 
fra i mars måned. Deltagerne blir hentet med buss på fire forskjellige skoler. Vi har ett bredt 
spekter av frivillige som stiller opp som sjåfører- TUSEN TAKK! Det er blide frivillige som 
stiller opp med sunn mat og servering - TUSEN TAKK!  

• FFO og Akademi har fortsatt med ett antall på rundt 50 spillere, slik som det var i 2021. Vi ser 
hvor viktig det er for de som er der, men antallet må bli større for at dette skal være et 
økonomisk bærekraftig prosjekt. I 2023 så vil A-laget bli mer involvert som trenere på 
Akademiet, og det planlegges ny runde med demoøkter.  

• Rubic har nå fungert siden 2021. De fleste lag har tatt i bruk appen og er synes det fungerer. 
All fakturering, treningstider og påmelding til treninger/kamper/arrangementer gjøres 
igjennom dette systemet. 

• Det er arrangert grasrot-trenerkurs. Del 1 i vår og del 2 i høst.  

• Vi har gjennomført to fotballskoler med rundt 100 deltagere i juni og 50 i august. Vi opplever 
større konkurranse fra gratis aktivitetsskoler som kommunen arrangerer. 

• Det ble arrangert Raufossturnering over to helger med 7’er fotball 10-12 år, og en med 7’er 
og 9’er for 13-15 år. Endelig ble det igjen også klart for LRN Romjulscup med rundt 100 lag.  
 

• Det har også vært 6-års turnering for de minste i Raufoss Industripark ARENA.  Vi får svært 
gode tilbakemeldinger på måten vi gjennomfører turneringer på. Tusen takk til alle frivillige! 
 

• Gjennom året har vi sammen med NTF/NFF, OBOS-ligaen og Indre Østland Fotballkrets vært 
med å markere Frivillighetens år med å hedre alle frivillige i klubben etter beste evne! For oss 
er alle nr. 1!  
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12. Representasjon  

Følgende spillere har representert på kretslag og sonelag fra Raufoss Fotball:  

G 2007:  

Kretsspillere: Simen Østerud, Martin Ødegård Dalby og Ludvig Ragnhildsløkken 

G 2008 

Sonespillere: Matheus Sandvold og Alan Cole 

Kretsspillere: Matheus Sandvold og Alan Cole 

G 2009  

Sonespillere: Tinus Engebakken, Ludvik Larsstuen, Mikkel Strandvik, Christian Torkhildsen, Oliver 

Beritsveen, Erdi Sopa 

Kretsspillere: Erdi Sopa, Tinus Engebakken og Ludvik Larsstuen 

J 2009 

Sone Vest: Ella Sandsengen, Helga D. Talpa, Marie Fuglerud Bjørge 

J 2010 

Sone Vest: Emma Sofie Myrvold, Villemo Marigård-Dæhlen, Irmelin Marigård-Dæhlen  

G 2010 

Sone Vest: Ulrik Danbolt, Leander Neverdal, Lukas Claesson, Jesper Røysli, Kristian Frenning, Theo 

Østeng. 

 

Kretslag; Ulrik Danbolt, Lukas Claesson, Jesper Røysli, Leander Neverdal 

 

13. Utdanning     

Klubben har også i år satset på utdanning av våre trenere og følgende har vært på kurs i regi 
NFF/kretsen: 
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Grasrottrener kurs del 3: Jakob Nyland Ørsahl, Torgeir Molvær, Fatmir Smajli, Anders W Leirdal 

Morgendagens trener: Jakob Nyland Ørsahl 

Fotballleder kurs 1: Maren Kraby Simenstad (styret) 

 

14. Media    

Mediagruppa har bestått av følgende i 2022-sesongen: Anne Thoresen (leder, ansv. redaktør 
journalist, pressekontakt, sosiale medier), Marius Mykleset (journalist/fotograf), Sjur Anda 
(journalist) Kjersti Homb Jakobsen (mediavert/journalist/Instagram), Øystein Tommelstad (tekn.ansv 
for Raufossfotball.no,video/streaming, promo/annonser, backup some) Tom Løkken har produsert 
tekst til kamp-programmene og har også bidratt med noen saker til hjemmesiden, Mariia Gamme 
(fotograf) Henning Lindseth Åmot (fotograf)  

Mediagruppa drifter hjemmesiden Raufossfotball.no, samt flere sosiale medier: Facebook, Twitter, 
Instagram og delvis Snapchat. Junioravdelingen har egen Facebookside som vi drifter, og de to a-
lagene (kvinner og menn) har hver sin Instagramkonto, der vi styrer A-lag menn.  

Vi har stabilt omkring 16.000 følgere til sammen.  

Vi har bistått som bindeledd mellom klubb og ekstern presse med pressemeldinger o.l. 

Bindeleddet mellom marked og media har blitt styrket gjennom 2022, og bedre planlegging og 
forutsigbarhet er helt nødvendig ift. kampanjer, lage kampannonser og for å ivareta vår relasjon til 
samarbeidspartnere/sponsorer. 

Det ble ikke laget Raufossmagasin i 2022. 

Mange i mediagruppa er involvert i arrangement rundt kampavvikling og turneringer mv. med flere 
ulike oppgaver. 

I 2022 har vi publisert ca. 280 saker på hjemmesiden.  

Vi oppfordrer også denne sesongen alle lag i Raufoss Fotball til å oppnevne en medie-ansvarlig, som 
videreformidler bilder og tekst til oss, vi trenger særlig saker fra junioravdelingen. 

 

15. Bærekraft 

Raufoss Fotball har valgt ut satsningsområder som helse, likestilling og samfunn. Det positive med 
dette er bevisstheten om å synliggjøre alt vi faktisk gjør hver dag og hver uke, sammen med våre 
aktive og frivillige. Det er et enormt apparat som er i sving, og det hadde ikke gått rundt uten våre 
frivillige krefter.  

Det er svært mange som er involvert i Raufoss Fotball og vi betyr mye for mange. «Flest mulig - lengst 
mulig», strekker seg helt fra 4-åringen i lekegruppa til pensjonisten på Onsdagskafeen. Det er et 
enormt spenn med mennesker som vi skal ivaretas og føle mestring, inkludering og respekt.  

16. Gatelaget  

Gatelaget har faste treninger tirsdager og torsdager, vi møtes kl. 11.00 og er ferdige kl. 14.00.  Det er 

sosial samling før trening med kaffe og frukt, vi trener ei god økt før vi avslutter med dusj og varm 

lunsj. Spillerne fraktes både til og fra trening. 
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Klubben har ansatt en tidligere «spiller» som trener. Kenneth Karlsen er nå spillende trener og har 

bosatt seg på Raufoss, og er engasjert med flere andre oppgaver i klubben også. 

Tommy Fyhn er fremdeles prosjektansvarlig for Gatelaget i Raufoss Fotball, og gjør mange ulike 

oppgaver rundt laget, og deltar på fagsamlinger i regi Fotballstiftelsen. 

Vi har hatt 29 unike spillere innom på trening i 2022. 12 av disse er veldig stabile. Vi har kun hatt ei 

jente innom i år, og ønsker oss gjerne flere. 

Det har blitt avholdt ca. 80 treninger hvor varm og velsmakende lunsj er servert etter trening fra 

frivillige i Raufoss Fotball. 

Vi har spilt 14 seriekamper og 6 treningskamper. Vi ble nummer 2 i vår pulje og møtte Notodden på 

nøytral bane på Hønefoss i kamp om 3. plassen i Østlandsligaen. Tapte 8-7 og fikk en fin fjerdeplass.  

Laget har vært på minileir til Kristiansand, spilte mot Tønsberg på turen ned og møtte Start på Sør-

Arena med «Myggen» som dommer. Vi bodde på hotell og gutta fikk oppleve hvordan det gjøres i 

den profesjonelle verden når lag spiller borte.  

Vi deltok på Nasjonal turnering for Gatelag på Nadderud 9. – 10. august med Stabæk som arrangør. 

Spilte her i pulje med Notodden og Tromsø. Kom til B-sluttspill og møtte her Kristiansund, Start og 

Vålerenga.   

Gatelaget fikk GOBB prisen 2022. 

 

 

Det ble avholdt et fint møte med rus og psykiatritjenesten i VTK.  Vi fikk også en liten audiens hos 

Politiforum for å fortelle om hva vi driver med. Der var det flere nøkkelpersoner med tanke på å 

kunne rekruttere nye spillere fra kommunene i regionen. 

Vi på og rundt laget drømmer om å kunne reise på en litt større treningsleir vinteren/våren 2023. 

Vi må takke alle som har bidratt med at vi har fått i gang et Gatelag her hos oss. Mange i klubben har 

stilt opp og hjulpet til med skyss, matlaging, sosialt felleskap og alt annet. Spillerne føler seg veldig 

godt ivaretatt og er stolte av å være en del av Raufoss Fotball. Vi må nevne Astrid Lundvoll fra Vestre 

Toten Kommune som har vært på de fleste treninger og alle kamper og er en enorm ressurs for 

gruppa. Gjøvik og Østre Toten har også hatt kontaktpersoner som har vært innom av til. Vi ønsker oss 

flere spillere og jobber videre med nyrekruttering i 2023. 



 
 

 
 

restricted 

 

 

   17.  Vi takker    

o Kruttlauget for all støtte gjennom året. 

 
o Onsdagskaffen for uvurderlig hjelp ved dugnader og gaver.  

 
o Myragutta for inntektsskapende innsamling for utstyr til junioravdelingen. 

 
o Alle våre sponsorer som har bidratt økonomisk og på annen måte. 

 
o Tillitsmenn, trenere, utvalg og komiteer som har bidratt med meget viktig arbeid for 

Raufoss-fotballen. 
 

o Vestre Toten Kommune og øvrige samarbeidspartnere for godt samarbeid. 
 

o Alle publikummere og andre som har støttet Raufoss Fotball gjennom 2022 ved å 
delta på våre arrangementer. 

 
o Supportergruppa 2830, for god support av A-lag herrer gjennom sesongen 

 
o RUV for støtte til prosjekter og markedsføring av Raufoss Fotball. 

 
o Alle som har bidratt med frivillighets- og dugnadsarbeid for klubben gjennom hele 

2022. 
 

o Vi minnes i takknemlighet alle kjære medlemmer vi har mistet i løpet av 2022. 
 

o Enda en gang; Spesiell takk til alle som har bidratt til våre innsamlingsaksjoner i 2022; 
«Raufossveggen» og spesielt Ken Andre Ottosen som dro i gang en egen innsamling 
for Raufoss Fotball.  

 

Styret i Raufoss Fotball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


