
 

Årsberetning Trønder-Lyn fotball 2020 

 

Styret 2020. 

Leder: Tore Aune.                                                                                                                                  

Nest Leder: Øyvind Keiserås.                                                                                                             

Sportslig Leder: Anita Aune. 

Økonomi Leder: Jan Roger Samdal.                                                                                                              

Arrangørleder: Gunn Mari Ler Garberg. 

Anleggsutvikler: Svein Jonny Eggen. 
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                 

Det er avholdt 8 styremøter i 2020, takker alle i fotballstyret for god gjennomføring av dette spesielle                

COVID 19 året.   

 

 

Dette er åpningssiden til NFF, med korona info som har berørt oss alle i 2020. Det viktigste nå blir å jobbe godt 

med tilrettelegging og aktivitet, så vi sammen kan holde i gang innenfor de lokale tiltak som bestemmes for 

2021. 

 

Sportslig utfordring 2020: Gjennom en spesiell start på fotballåret, ble det null kamper/cuper på vårsesongen, 

det å holde spillerne i gang, med trening innenfor tiltakene ble ett viktig mål for oss. Nye rutiner som - antiback, 

registrering og vasking av fotballer før og etter trening ble en ny hverdag for alle på Sørøya.  

Etter sommeren ble det endelig kamper for våre lag i alderen 6-19 år og en god avslutning på sesongen, selv med 

mange korona tiltak og forholde seg til. Senior herrer ble det kun trening og ikke noen seriekamper grunnet 

korona.   

 

Vi får ta med oss budskapet fra NFF inn i 2021 sesongen. 

Klubbens viktige rolle nå under pandemien er:  

Trenerne og dermed også spillerne trenger KLUBBEN i enda større grad under pandemien enn ellers. 



 

 

Stor takk til vårer trenere/lagledere og spillere i 2020. 

Trenere.  

Ronny Tiller, Marius Pedersen, Ståle Eidem, Asbjørn Hepsø, Ketil Krogstad, Kai Kvaal, Torgrim Bolme,        

Trond Erik Berg, Mari Bjørgan, Geir O. Rofstad, Kjetil Hulsund, Bernt Losen, Ole Tofsrud, Lars M. Kvaal,                          

Kristian Vagnild, Ketil Fjæran.  

Lagleder. 

Jørgen Løhre, Peder Rosmo, Anita M. Hammer, Jorid Gynild, Lars Hammer, Karianne Hauan, Gunn Mari. L. G.                           

Ingar Schjølberg.  

           

_________________________________________________________________________________________    

 

 

Anlegget Sørøya.     

• Ny speaker bod ble bygget og nesten ferdig       i 2020, den blir klar til våren 2021.                                  

                                                                                                                                                                                     

Det monteres også nytt lydanlegg og resultattavle til sesongen 2021. Vi sender en ekstra stor takk til 

MelhusBanken for prosjektstøtte til resultattavlen. Videre jobber fotballstyret med en gode nok 

løsning/finansiering av garderobe med tribuneanlegg, som kan bli godkjent og bygget på øst siden av 11’er 

banen.  

                        

______________________________________________________________________________________ 

Sponsorer og frivillige   

Vi takker alle våre sponsorer og utstyrsleverandør gjennom 2020 sesongen  

En stor takk går også til frivillige som legger ned innsats gjennom året. 

______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Ny logo design  

Ny logo design som fotball avdelinga tok i bruk i 2020.  

Takker Oliver Aune for jobb, ide og sluttprodukt.     

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Til slutt takker fotballstyret for sesongen 2020 og vi gleder oss til 2021                      

 

Fotballhilsen fra                                                                                                                                         

Leder ’n i fotball med fotballstyret. 

 


