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Rollefordeling Buvik Fotball 

 
Styret sammensetning 
 
Leder: Bjørn Solem 
Nestleder: Veronica Haugsdal 
Kasserer: Christian Gabrielsen Li 
Sekretær: Jorid Vikan 
Styremedlem: Inger Marit Hindseth 
Styremedlem: Roar Meland  
Styremedlem: Marit Therese Halvorsen 
Sportslig leder: Thomas Solum Lystad/ Pål Brostrøm 
 
Andre funksjoner 
 
Materialforvaltere: Christian Sperling Johansen 
Dommeransvarlig: Terje Pettersen 
Dommerkoordinator: Inger Marit Hindseth 
Kioskansvarlig: Carina Næve/Iselin Justin Sundal 
Banemannskap: Bjørn Solem, Jan Birger Almåsbro 
Banekoordinator: Veronica Haugsdal/Ole Johan Røstad 
FIKS-ansvarlig: Marit Therese Halvorsen 
Cupkomite: Christian Johansen, Marit Therese Halvorsen, Even Lefstad, Trond Heggheim, 
Bernt Hildrum, Vegard Paulsen, Anders Stamnes, Carina Næve, Iselin Justin Sundal 
Ansvarlig Politiattester: Roar Sæther/Ole Røstad 
Barneidrettsansvarlig Buvik IL: Hanne Olden 
 
Lagledere/Trenere 
 

John Marius Bjørnøy Nilsen, Sven Fugger, Linn Furuvik, Hege Sæther,  
Hanne Olden, Camilla Vold, Heidi Amundsen, Karianne Thomassen, 
Linn Siri Høgsnes, Maren Wiggen, Tron-Inge Kvernberg, Viggo Bjørvik, 
Terje Sandø, Marius Stølan 

Minigutter/jenter 6 

Øyvind Rasmussen Smogeli, Håkon Grove, Lasse Folstad, Rune 
Sommerchild Sandø, Kjell Bjørnar Farstad, Christian Hoff, Veronica 
Haugsdal, Stian Øyås, Tina Dypdalen, Jordi Vikan, Camilla Wold 

Minigutter/jenter 7 

Åse Helen Garseth, Kai Rune Orten, Lars Fyhn Stene, Truls Lereggen, 
Vegard Holberg, Pål Andre Riaunet, Trond Vegard Larsen, Steinar Moan, 
Elise Espnes Tårnevik 

Minigutter/jenter 8 

Espen Kolsrud, Tor Arne Kvam, Bård Skaslien,  Stig Ove Wraalsen, Heidi 
Skorstad, Emil Keiseraas, Veronica Haugsdal, Lasse Folstad, Marthe 
Fredagsvik 

Minigutter/jenter 10 

Kai Rune Orten, Eirik Haugnes, Pål Brostrøm, Emil Niklas Børseth, Lars 
Fyhn Stene, Jørgen Høyem, Øyvind Roddy Røst, Øyvind Antonsen, 
Trond Vegard Larsen, May Kristin Finnanger,Erlend Olstad 

Minigutter/jenter 11 

Lars Espen Bøkseth, Trond Bjerkan, Even Lefstad, Vegard Warnes Gutter 12 



                                 
 

 

 

Bjørnar Prestjord, Marius Lauglo, Wenche Leinum Holm Jenter 12 
Kjetil Krangsås, Andreas Rambech Enger, Andre Bogstrand Gutter 13 
Victorie Kilomba, Arild Frostad, Børge Lundhaug, Trond Heggheim, 
Heidi Mæhlen 

Gutter 14 

Rune Hammer, Eddie Tuven, Pål Andre Riaunet, Roar Meland, Kenneth 
Farstad Løvseth, Ingrid Pettersen, Bent Wiggen Halvorsen 

Jenter 14 

Mats Eid Bjørset, Håkon Buhaug Folstad, Christian Gabrielsen Li, Lena 
Flataune Johansen, Christin Stormyr Jonassen 

Gutter 16 

John Kristian Leinan Schjølberg, Erlend Rian, Thomas Solum Lystad, 
Oddvar Kristiansen, Christian Sperling Johansen, Petter Warnes, 
Elisabeth Eggen Solem, Jannicke Blåsberg Øyås,  

Gutter 19 

John Marius Nilsen, Thomas Solum Lystad, Marit Therese Halvorsen Herrer 4.div 
 

 
Styrets arbeid 
 
I gjeldende periode har styret blant annet utført følgende arbeider: 
 
Styremøter 
Det er avholdt 10 styremøter hvor 43 saker er behandlet. 
 
Spesielle oppgaver 

- Vært representert på møter hos Trøndelag Fotballkrets. 
- Vært representert på sonemøter Sone Gauldal i regi av Trøndelag Fotballkrets.  
- Vært representert på Trøndelag Fotballkrets kurs, fotballederkurs, kretsting og 

Forbundsting.  
- Administrert og utført innsamling av aktivitetsavgift. 
- Administrert og holdt orden på avdelingens økonomi. 
- Bidratt til å sette ny organisasjon rundt Buvik Senior samt vært med på møter med 

trenere, administrasjon og spillere. 
- Administrert og driftet baneanlegg sammen med banemannskap. 
- Administrert og driftet banekalender. 
- Innehatt sportslig rolle med dertil oppgaver  

 
 
Styrets arbeid har i 2021 også naturligvis vært preget av koronasituasjonen og dette har ført 
til utfordringer i år som i fjor. Det har ført til mye alternative måter å møtes på, både via 
Teams, saker diskutert over telefon osv. Det har vært utfordrende å skulle samlet trener og 
lagledere på tvers av lag i trener og laglederforum, men det har vært god dialog mellom 
sportsligutvalg og de ulike lagene. Vi har også vært til stede på Teamsmøter med Kretsen og 
gjennomført sonemøter over Teams. Vi deltok også på Kretsting i Trøndelag Fotballkrets og 
Forbundsting i NFF der den viktige saken var ja eller nei til boikott av VM i Qatar.  
 
 
 
 
 



                                 
 

 

 

 

Dugnader 
 
Det legges ned stor dugnadsinnsats/frivillig arbeid på alle plan i avdelingen.  
 
Trenere, lagledere, styremedlemmer og andre tillitsvalgte utfører arbeid for avdelingen daglig. 
Dette er et uhyre viktig bidrag for klubben. 
 
I forhold til andre dugnader så har det i 2021 blitt gjennomført en hel der mer enn i 2020. 
Dette er positivt for inntektssiden, men også det å få ha aktivitet i klubben.. Krokus cup ble 
avlyst og vi fikk gjennomført 2 av 3 helger på Buvik cup. Selv om det var noe amputert, så er 
det viktig å få gjennomført. 
 
Foreldrene har bidratt med å stå i kiosken på stadion og dermed opprettholdt et 
velfungerende tilbud til de som støtter opp lagene og ser på kamper/treninger. Kiosken har 
vært åpen hver dag og i helgene når det har vært kamper. Det har naturligvis vært utfordrende 
med den situasjonen som har vært, men vi har forsøkt etter beste evne og å ha kiosken åpen 
og har jobbet med å hensynta smittevern til enhver tid. 2021 var sånn sett bedre enn 2020. Det 
har likevel bydd på litt utfordringer, men slik som ellers i samfunnet så har man til viss frad 
lært seg å leve med pandemien, også på fotballbanen. Stor honnør til de som har bidratt til å få 
gjennomført åpen kiosk i den tiden vi har vært inne i.  
Det daglige kiosksalget på banen er også en av de viktige inntektskildene i avdelingen. 
Organisering av dette er utført av kioskansvarlige Iselin Justin Sundal og Carina Næve som 
har gjort en stor innsats for å opprettholde den nødvendige driften. Både grove vafler, 
frukt/grønnsaker og sunne alternativer fra Tine har bidratt til å gi alle som har besøkt Da-Tel 
Arena et sunt og godt tilbud. Vi har fremdeles mye å hente når det gjelder å gjøre klubbhuset 
til en levende miljøskaper i klubben og nærområdet. Vi ser fremdele at det har vært 
hensiktsmessig med en egen kioskkomite som kunne tatt ansvar for selve bygget, vasking, 
oppdatering av meny og andre tanker om nyutvikling.  
 
I forbindelse med nedstengningen og corona ble det gjort et stort arbeid i forhold til å dele 
opp banen i soner, henge opp publikumsoversikt, satt ut håndsprit og laget diverse 
kjøreregler for bruk av anlegget.  
 
Det ble bestemt å brøyte Da-Tel Arena 2 på vinterstid og her har det også blitt lagt ned mange 
timer i brøyting av banen før trening. Slik dugnadsinnsats er uvurderlig for klubben og 
ekstremt viktig når det gjelder å unngå å bruke penger på leie av baner på vinterstid. Banen 
har også blitt utleid til andre lag når det har vært muligheter for dette.  
 
 

Sportslig 
 
Sportslig sett så har 2021 vært preget av at det var nok et korona-år. Regler, 
smittevernhensyn, ingen cuper, noen cuper uten tilskuere, ingen kamper utenfor 
kommunegrensene og stenging/åpning i skjønn forening. Det er uten tvil utfordrende for alle 
involverte, men vi har lyst til å rette en stor takk til alle spillere som har krummet nakken og 
stått i det, uavhengig av at man ikke har fått spilt så mye kamper. At man har måttet forholde 
seg til et utallig sett av regler gjennom sesongen. Det har vært utfordrende for oss på samme 
måte som resten av samfunnet naturligvis.  



                                 
 

 

 

Det ble i løpet av ‘’sesongen’’ lagt opp til at man kunne spille treningskamper og kamper mot 
en eller flere lag innenfor en annen kommune. Det var litt ulikt i forhold til hvordan 
coronareglene var i de ulike kommunene rundt Skaun. Skaun var hakket strengere enn de 
andre, noe som førte til at flere av lagene rett og slett ikke hadde muligheter til å spille 
treningskamper eller seriekamper. 
For noen lag, spesielt de yngste ble det mye Skaun – Buvik, Buvik – Skaun som ble 
gjennomført. Trenerne på de ulike lagene har vært kreative og sett muligheter både i forhold 
til treningskamper, men også treningssituasjonen generelt når det sto på som verst. Det var 
mye regler, spriting av både kjegler, baller og hender, avstandskrav, ingen tilskuere på kamper 
osv. Noen kjørte en løsning der lagleder live-overførte kamper til foreldre som måtte sitte 
hjemme å se på. Det har vært en utfordrende sesong på alle måter, ingenting blir normalt og 
det sportslige blir også preget av dette. En stor honnør rettes til trenere og støtteapparat som 
legger ned mye tid for at spillerne skal få en best mulig treningshverdag, trygghet og 
utvikling.  
 
Senior: 
40 sekunder unna seriemesterskapet sier det meste – en kjempesesong på senior i sesongen 
2021 . 10 spillere som holder junioralder har fått prøve seg, samt 2 G16 spillere. Dette er vi 
stolte av – og hvis vi sammenligner oss med andre klubber i rundt oss, så tilbyr vi noe som er 
viktig for å ivareta nysgjerrigheten og ønske om å bli gode fotballspillere her i Buvika. Dette er 
en strategi som vi ønsker at klubben viderefører. Det bør være en «uskreven-regel» at vi til 
enhver tid har minst 70-75% Buvikspillere i A-stallen. Resterende kan komme utenfra, men 
bør da være på et slikt nivå at de går inn og gir gruppa viktige referanser. Sesongen 2021 ble 
gjennomført med en halvsesong da vårsesongen ble avlyst grunnet kronasituasjonen. 
Resultatet for sesongen ble som sagt avgjort 40 sekunder før slutt, noe som førte til at vi 
spiller i 4.div også i 2022. Laget stilte også i Trøndersk mesterskap og kom til semifinale. 
 
På ungdomskullene blir det vanskeligere og vanskeligere å opprettholde en god og stabil 
treningsgruppe, noe som igjen tidlig fører til spekulasjoner rundt spillernes fremtid i klubben. 
Dette gjelder spesielt naboklubber, der gresset oppfattes som grønnere på andre siden av 
gjerdet, uten at det i hele tatt trenger å være det. Viktig at vi felles som klubb jobber med å 
skape klubbidentitet og lojalitet internt og sørger for at Buvik er det beste stedet å være. 
Dette er ikke en jobb som kan utøves at de som sitter i styret, men er noe som alle i Buvik IL 
må være en del av. Det å være med å dra lasset er viktig.  
 
 
G19 fikk en noe rotete sesong er gjennomført i 2021, hvor man både har hatt 3 forskjellige 
trenere, samt store utskiftinger i spillergruppa. Dette er mye på grunn av hvordan seniorlaget 
har lidd både under skader og frafall etter covid.  
 
Erfaringer fra 2021 sesongen viser at mange har både ekstra med skolearbeid og jobb, samt at 
vi har en meget sterk link til seniorlaget hvor flere allerede har fått mye spilletid. 
Klubben har helt sikkert kunne gjort ting på en bedre måte på mange områder, men samtidig 
bør særlig spillergruppa ha en annen holdning i forkant av 2022 sesongen – særlig hva angår å 
følge opp prioriteringer – og herunder treningsoppmøte. 
Noteres her også at junior har en meget solid foreldregruppe som bidrar på strålende vis!  
 
 
 
 



                                 
 

 

 

G16 var på Hamar på cup høst og der kom de seg helt til finalen etter flott spill og masse må i 
innledende og sluttspill, hele 22 mål på 4 kamper! I finalen ble det dessverre tap mot Pors 
Grenland, 2-1. 
 

 
 
J14 var vårt eldste jentelag i 2021. De hadde en sesong som naturlig også var preget av korona. 
De også fikk noen kamper innad i Skaun kommune i tillegg til noen kamper i serie. De er en 
forholdsvis tynn stall, men har hatt med seg jenter fra lag under opp på hospitering. Dette er 
viktig for laget, men også viktig for de jentene som får utfordringer på et høyere nivå.  
Bildet fra cup på Orkanger der de fikk en kjempefin 2.plass! 

 
 
 
 
 



                                 
 

 

 

Vi har også lyst til å ta med en tilbakemelding fra Jenter 7:  
Jenter 7 hadde en fin sesong i fjor. Startet med underkant av 20 jenter i starten, så var vi opp i 
nesten 25 stk på et tidspunkt, dette betyr at jentene koser seg og har det bra. Det er gøy å se 
utviklingen og framgangen til jentene. De begynner å bli tryggere med ballen, løfter blikket 
litt mer og prøver å sende pasninger til medspillerne innimellom. Slik framgang er alltid gøy å 
se! De syntes også det var fint å få delta på Krokus cup i mai og sonekveldene falt i smak. Vi 
var også på Melhus cup i oktober. Så de har fått spilt litt mot andre lag. Hadde ei fin 
avslutning med utdeling av premier og kaker i klubbhuset på slutten av sesongen   

 

Fantastisk gjeng!   
 
Generelt så har det for fotball Norge vært vanskelig å holde på spillere under 
coronapandemien. Hos oss så har det vært litt både og, det gikk ganske bra på de eldste 
kullene det første året, men vi har slitt litt mer der nå. Når det gjelder de yngre lagene så har 
flere lag at en oppsving av deltagere noe som vi synes er fantastisk bra! Det vises at det jobbes 
godt i lagene og legges til rette for spillere på ulikt nivå. 
 
Vi var representert med flere jenter og gutter på utviklingsøktene kalt klubb BDO og Team 
BDO i starten av 2021.  I tillegg til at dette er et spillerutviklingstiltak så er det også et 
trenerutviklingstiltak, da alle lag som sender spillere til dette også har nødt til å stille med 
trenere. Dette er positivt når både trenere og spillere kan ta med seg erfaring tilbake til 
spillegruppa slik at disse utviklingsøktene i bunn og grunn påvirker hele spillegruppen. 
 
Vi har også en fin gjeng med dommere som stiller opp for å få kampene gjennomført. Dette er 
kjempebra, og det har jo naturligvis også vært sånn at disse har vært preget av de årene med 
corona. Vi har en stabil gruppe, men det bør også prioriteres å jobbe med aktiviteter for disse 
etter corona, slik at man får økt denne ytterligere. Vi har i flere år nå sluppet å betale for å ha 
for lite dommere, så det må vi sørge for at fortsetter. Viktig å få til et godt miljø slik at disse 
trives og føler de får utvikling i egen klubb.  
 
 
 



                                 
 

 

 

Økonomi 
 
Det har blitt jobbet mye med å begrense utgiftene i klubben og det har helt klart gitt 
resultater på bunnlinjen vår. I og med at situasjoner er som den er med corona, er det litt mer 
utfordrende å få alt til å gå i balanse når vi ikke får gjennomført alle arrangementene våre. I 
tillegg blir det oppfordret til å ikke ha med seg mange tilskuere på kamper, slik at inntektene 
i kiosken preges naturlig av det. Vi må fremdeles jobbe mer med å gjøre alle bevisste på 
bruken av utstyr og at alle føler eierskap til dette. Styrets målsetning er fremdeles å få mest 
mulig sportslig utvikling ut av hver krone som kommer inn i klubben. Styret med leder i 
spissen, har gjort en god jobb på å prøve å holde oversikt over utgiftene og sørge for at 
budsjettet overholdes.  
Vi er avhengig av de store inntektskildene våre som treningsavgift, cupene og sponsorpenger.  
 
Krokus Cup, Buvik Cup, aktivitetsavgift, kiosksalg og sponsorinntekter har vært avdelingens 
viktigste inntektskilder. Når 1 av 2 cuper ble gjennomført, ble det heldigvis tilhørt litt kroner 
og øre gjennom denne. Vi skulle også ha et tilsvarende foredrag som vi hadde før 
nedstengningen i 2020, men dette lot seg ikke gjennomføre med smittevernreglene på det 
tidspunktet. Vi har planlagt for denne aktiviteten i 2022.  
Hovedlaget har i tillegg byttet medlemssystem til Hoopit og det har gitt resultater for 
innkreving av treningsavgift og ført til økt inntekt på den siden. Det har vært gjort et stort 
oppfølgingsarbeid både av avdelingens kasserer og lagledere i forhold til å få krevd inn dette.  
Gjennom kompensasjonsordningene til Lotteritilsynet så har vi også i 2021 fått en del penger 
som vi har mistet, kompensert. Og det har vært uhyre viktig for oss. For selv om vi naturligvis 
får mindre utgifter med mindre aktivitet så er det utgifter som er løpende og som vi må betale 
uavhengig av aktivitet eller ikke.  
 
Det er også gjort et løft på draktsiden som er med på å påvirke 2021 regnskapet ganske mye. 
Det ble bestemt å kjøpe inn nye drakter til hele avdelingen, for vi hadde drakter av veldig ulik 
kvalitet og ikke minst ulik reklame. Tidligere har drakter vært en del av sponsdelen fra 
samarbeidspartner, men ved forrige avtaleinngåelse ble dette ikke videreført. Dette fører til at 
vi må nå ta løftet selv, og dette koster da naturligvis en del kroner når vi kjøper til hele 
avdelingen samtidlig.  
For videre informasjon om avdelingens økonomi vises det til regnskap for 2021.  

 
Utfordringer 2022 

 
Det å få på plass et styre som kan være med å sitte over lengre tid er viktig for de prosjektene 
som er satt i gang i klubben. Hva kreves det av tid av foreldre for å være med på å få 
idrettstilbudet til ‘’våre’’ barn til å gå rundt? Vi er avhengige av at folk er med og tar ansvar. Er 
det arbeidsoppgavene som er for store? Er de for lite interessante? Blir man bunnet opp til 
faste tider?  
Det å ‘’kunne være med å bidra’’ er noe alle kan gjøre, men man trenger til syvende og sist flere 
som må stå opp å ta ansvar for de ulike områdene. Klubben er og blir drevet på dugnad, og det 
er viktig å belyse at dette gjelder også de administrative oppgavene og ikke bare de 
inntektsbringende.  
 
 
Vi må være pådrivere for å få både strategisk og sportslig utvikling i de kommende år og da 
kreves kontinuitet og at flere engasjerer seg. Totaliteten i de daglige arbeidsoppgavene blir 



                                 
 

 

 

bare økende, og arbeidsbelastningen er fremdeles meget stor på enkelte. Det å ha en 
velfungerende cupkomite er meget essensielt og veldig viktig. I tillegg er det viktig å sette seg 
ned og se på mål, visjoner og planer videre.  
 
 
Vi opprettholder vår sterke henstilling fra foregående år til alle foreldre, om å melde seg som 
frivillig på de områder det trengs hjelp. De konkrete arbeidsoppgavene vil bli lagt fram på vår 
facebookside, tatt opp i foreldremøter og trener/lagleder –fora.  
 
Buvika 06.02.22 
Buvik Fotball 
v/ Styret 


