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Dagsorden 
 
1. Åpning 

• Godkjenne de stemmeberettigede 
• Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 
• Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

 
 
2. Behandle årsberetninger fra hovedstyret og gruppene. 

 
3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 
 
4. Fastsette medlemskontingent.  
 
5. Vedta foreningen og gruppenes budsjetter 
 
6. Behandle forslag og saker  
 
7. Vedta foreningens organisasjonsplan. 
 
8. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder 
b) Sekretær og kasserer 
c) Leder av turn og fotball 
d) Styremedlemmer 
e) Kontrollkomite 

 
9. Avslutning 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
FORRETNINGSORDEN 

 
Styrets forslag til forretningsorden: 

 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren. De{n) valgte 

sekretæren{e) skriver protokoll. 
 

2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden for 
den som har fremmet et forslag har ikke begrensning ved 
fremleggelse av saken. For videre saksgang vil taletiden begrenses til 
tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs 
innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. 

 
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye 

forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp 
til votering. 
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 



 
 
 
 
 
Hovedstyrets årsberetning 2020 
 
 
RIFs hovedstyre har i 2020 bestått av:  
Kåre Kristiansen, leder 
Else-Karin Andersen, nestleder 
Lucille Benjaminsen Gaare, (gruppeleder turn).  
Merethe Lilleberg, sekretær 
Anne Line Johansson, kasserer 
Bodil Ness Sørensen, styremedlem 
Magne Andre Bjørnstad, styremedlem 
Bjørn Erik Studsrud, styremedlem 
Glenn Jelsnes, styremedlem 
Thor Egil Grønnern, styremedlem 
 
 
Årsberetningen er en redegjørelse for arbeidet som legges ned i hovedstyret, den vil ikke gå  
inn på detaljer rundt drift og aktivitet i undergruppene turn og fotball. Undergruppene har  
sine detaljerte årsberetninger om drift og aktivitet, og vil i hovedsak bli gjennomgått av  
gruppelederne under årsmøte til Rakkestad idrettsforening.  
Det vil være opp til årsmøtet hvor stor del av beretningen som skal leses opp under  
behandlingen. Hvis medlemmene ønsker det kan beretningen leses opp i sin helhet eller at  
deler av beretningen leses opp hvor de mest nødvendige punktene vektlegges.  
 
2020 har vært et spesielt år. Koronaen har påvirket alle deler av driften av organisasjonen. 
Likevel har hovedstyret og undergruppene jobbet godt for å opprettholde aktivitet på tillatt nivå. 
 
Årsmøtet 2019 vedtok å beholde organisasjonsplanen som den er, selv om hovedstyret og 
fotballstyret nesten er identisk. I tillegg til hovedstyret er turn representert ved leder, i 
hovedstyret. 
Fokus i 2020 har vært å bli kjent med regler, rutiner og frister, dvs årshjulet og et ønske om å 
styre mer mot nullpunkt som driftsresultat.  
Regnskapet av 2020 viser at idrettsforeningen til en stor grad har klart målsetningen, noe som 
viser en sunn og god drift.  
Hovedstyret er svært tilfreds med drift og aktivitet i gruppene turn og fotball, samt 
skøytebanen. Dette er velorganiserte og selvdrevne undergrupper.  
 
Styremøter / aktiviteter / økonomi  
 
Hovedstyret har gjennomført 5 styremøter siden årsmøtet i 2020. Aktiviteten i 2020 for 
hovedstyret sin del har vært holdt til det minimumet av hva som kreves for en sunn og god 
drift. Dette skyldes i stor grad koronarestriksjoner. 
 
Samarbeidet med Rakkestadhallene AS, hvor de utfører diverse tjenester for RIF, ble 
videreført. Hovedstyret har som sak i løpet av 2021 å gå gjennom avtalen og vurdere den 
løpende forlengelsen eller se på løsning i egen klubb. 
 
Det avgjørende for løsning som velges er den samme som når avtalen ble inngått; 
arbeidstrykket på de som er i frivillige verv bør ikke være så stort at lysten til å bekle disse 
vervene forsvinner. Tar man bort de tyngste og mest krevende arbeidsoppgavene og setter 



disse til en profesjonell part, som i dette tilfellet er en part hvor RIF er en deleier, er dette 
positivt for begge parter. Det koster noe mer, og her bør man se på økonomien og hva dette vil 
komme til å bety for fremtiden.  
 
Hovedstyret legger til grunn at den økonomiske situasjonen i klubben er stabil og god. 
 
Valgkomite  
 
Det har ikke blitt utnevnt noe valgkomite for året 2020.  
Det er på lik linje her store utfordringer med å få frivillige til å ta disse vervene. Dette er et 
lovkrav ihht NIFs lover og dermed også en del av RIFs lover, slik at dette må være en prioritert 
arbeidsoppgave foran årsmøtet 2022.  
 
Organisering av klubbsekretær  
 
RIF inngikk et samarbeid med Rakkestadhallene AS høsten 2019 hvor de utfører visse 
tjenester for RIF. Denne avtalen ble forlenget i 2020. Dette primært for turn og hovedstyret. 
Fotballgruppen har sin egen ordning.  
 
Rakkestadhallene  
 
Rakkestad Idrettsforening eier 25 prosent av Rakkestadhallene AS. Fredrik Haaby er RIFs  
representant i hallselskapene mens Håvard Larsson er vara. Begge har et år igjen av denne 
valgperioden og er dermed ikke på valg i år. 
Rakkestadhallene AS er ett veldrevet og godt selskap med positiv utvikling, Rif`s turngruppe er 
en av Rakkestadhallens største leietaker. RIFs leder deltar årlig på generalforsamling og to 
eiermøter.  
 
Skøytebanen  
 
Skøytebanen er et fantastisk nærmiljøanlegg og ikke minst et godt helsebringende tiltak for  
hele Rakkestad kommunes innbyggere. Rakkestad idrettsforening er prisgitt ildsjelene Glenn 
og Robert Jelsnes, som årlig legger ned hundretalls av timer på skøytebanen.  
Når det gjelder drift og vedlikehold av skøytebanen, skøytebua og tilhørende pumpe hus, er  
dette en stor og tung kostnadspost for Rakkestad Idrettsforening.  
Skøytebanen fikk kr 40.000, - fra ungdomsrådet til oppussing av bua. Dette arbeidet er 
igangsatt etter nyttår 2021. 
 
Avslutning  
 
Styret som avslutter sitt arbeid på årsmøtet 23.03.20 har i 2020 hatt hovedfokus på god og  
sunn drift av Rakkestad idrettsforening.  
 
 
Rakkestad 13.03.2021  
Kåre Kristiansen  
Leder RIF  
  



Årsberetning for Rakkestad IF`s Turngruppe 2020  

  

  

  
Styret har i 2020 bestått av:  
 
Leder: Lucille Benjaminsen     
Kasserer: Emilie Jensen Messa 
Sekretær: Iselin Messa  
Instruktørkontakt: Ingen 
Styremedlem: Ingunn Steen 
Styremedlem: Fredrik Haaby 
Styremedlem: Marianne Hagen 
Styremedlem: Anne Marit Bjørnstad Gudim 
Ungdomsrepresentant: Sara Schei Studsrud og  
     Karolina Marciniak 
  
  
  
Representasjon:  
Styret i Rakkestadhallen AS/Rakkestadhallen Drift AS – Lucille Benjaminsen 
Styremøter i Rif hovedstyre – Lucille Benjaminsen  
 
 
 



Instruktører og partier våren 2020:  
Foreldre og barn 1-2 år  
Hennika Solbakken, Mathilde Tveten og Celine Salamonsen 
Foreldre og barn 3-4 år 
Charlotte Salamonsen, Karolina Marciniak og Karen Gudim  
Parti 5-6 år 
Linnea Fosser Habel, Karolina Marciniak, Inga Torper og Oda Emilie Teig 
Parti 7-8 år 
Hannah Frøvik, Kristina Holøs og Thea Lindbakk 
Parti 9-10 år  
Mathilde Tveten, Margrethe Kjeve og Charlotte Salamonsen  
Junior 
Anna Nærby og Hennika Solbakken 
Trampett 5-8 år 
Bartosz Zielonka, Hanna Louise Førrisdahl, Bror Marcus Førrisdahl og Sara Schei Studsrud  
Trampett 9-12 år 
Daniel Grønnig, Hanna Louise Førrisdahl, Nathaniel Alme, Renaud Becker og Sara Schei 
Studsrud 
Trampett 13+ 
Daniel Grønnig, Emely Veiby og Andreas Strømberg Olsen 
Morotrimmen: Emilie Martinsen, Madelen Aas Johansen, Synne Syverstad, Åse Smedshaug 
og Emil Vedal Herulf 
Eurogym  
Christine Høie 
Dette var et parti med gymnaster som hadde meldt seg på til Eurogym på Island juli 2020. 
Dette arrangementet ble avlyst på grunn av Covid 19 og partiet utgikk.  
 
Instruktører og partier høsten 2020 
Foreldre og barn 1-2 år  
Hennika Solbakken, Mathilde Tveten 
Foreldre og barn 3-4 år 
Charlotte Salamonsen, Karolina Marciniak og Karen Gudim  
Parti 5-6 år 
Oda Emilie Teig, Celine Salamonsen, Stine-Athene Hegstrøm og Isabell  
Parti 7-8 år  
Karolina Marciniak, Charlotte Salamonsen, Linnea Habel og Thea Lindbakk 
Parti 9-10 år 
Mathilde Tveten, Hannah Frøvik, Krisitna Holøs og Thea Lindbakk 
Junior 
Anna Nærby og Hennika Solbakken 
Mix Turn 
Daniel Grønnig og Linn Aadahl  
(Nytt parti fra høsten 2020 med ungdommer fra 14 +)  
Trampett 5-8 år 
Hanna Louise Førrisdhal, Bror Markus, Sara Schei Studsrud, Nathaniel Alme, Nikolai 
Andersen 
Trampett 13+  
Daniel Grønnig, Linn Aadahl, Andreas Strømberg Olsen og Emly Veiby 
Morotrimmen  
Synne Syverstad, Åse Smedshaug  og Kristine Filtvedt 



Vinterfestivalen  
Vinterfestivalen ble gjennomført 08.februar i Rakkestadhallen. Dette ble et enkelt, men et 
flott arrangement hvor Sarpsborg, Hobøl og Skiptvedt turnforening deltok, i tillegg til våre 
egne partier senior, trampett 13+ og mix. I forkant av arrangementet hadde vi laget en 
oversikt over treningstider og hver forening møtte opp til sin treningstid. Kl.13.00 tok vi en 
generalprøve på hele oppvisningen og oppvisningstart var kl.15.00. Vi valgte å droppe innleid 
lyd og lys, og brukte Rakkestadhallen sitt lydanlegg. Vi gikk også til innkjøp av lyskastere, 
som senere ble solgt til Rakkestadhallen. Dette gjorde vi for å spare kostnader slik at 
gymnastene slapp å betale så mye i deltakeravgift. Vår nye vri på lyd og lys fungerte veldig 
fint og tilbakemeldingene var positive. I kantina solgte vi påsmurte baguetter, brus, vafler og 
pølser hele dagen, og både gymnaster og foreldre handlet jevnt over gjennom hele dagen. Alle 
gymnaster fikk også utdelt en deltakerpin. Konferansierer denne dagen var våre egne 
instruktører Karolina Marciniak og Linnea Habel Fosser som gjorde en strålende jobb.  

 

 

 



Foreldrenes time  
I uke 9 var det duket for årets ”foreldrenes time” et opplegg turngruppa har hatt i mange år. 
Denne uken inviterte vi foreldrene til å se på treningen og styret serverte kaffe til foreldrene, 
og saft og boller til gymnaster og søsken som så på. Arrangementet var for partier fra 5 år og 
opptil 12 år.  
 
Covid-19 
På grunn av koronapandemien som inntraff landet vårt og de restriksjonene som medførte i 
forbindelse med dette måtte turngruppa avslutte årets vårsesong tidlig i mars. Både årsmøtet 
som var planlagt 17.mars, alternativ treningsuke i uke 11, borgertoget 17.mai og 
sommeroppvisningen 27.mai ble avlyst som følge av endt turn sesong i mars. 
Treningskontigenten ble et tema og styret besluttet å tilby medlemmene å få tilbakebetalt 50% 
av innbetalt avgift til de som ønsket det.   
 
Årsmøte 
17.mars var egentlig dagen for årsmøte i Rakkestad turngruppe, men dette ble utsatt og 
gjennomført 19.05.2020. Vi avsluttet vårens korte sesong og planla oppstart av høsten 2020. 
Vi planla datoer for kommende arrangement, fordelte ansvar innad i styret og vi ønsket nye 
styremedlemmer velkommen. Det var fem personer som avsluttet sitt verv i turnstyret etter å 
ha lagt ned en god innsats over flere år.  
 
Hjemmeside 
Gjennom høsten har hjemmesiden vår blitt jobbet med og vårt ønske er at den skal bli tatt 
godt i bruk på nyåret 2021. Vi ønsker at medlemmene kan finne all nødvendig informasjon 
her, og informasjon gjennom facebook etterhvert kan avta.   
 
Støtte / gaver 
Aktivitetsstøtte fra Rakkestad kommune – 18 281 kr 
Lam midler – 87 499 kr 
Sponsor Marker sparebank – 50 000 kr 
Momskompensasjon – 50 695 kr 
Kompensasjon på grunn av Covid19 – 38 542 kr 
 
Turntreninger høsten 2020  
17 august skulle i utgangspunktet sesongens første styremøte gått av stabelen og høsten skulle 
planlegges. Møteinnkallingen var sendt ut og instruktørene var klare til å ta i mot turnere i uke 
35. Dette ble utsatt da Covid19 blomstret opp og styret fikk melding om at Rakkestadhallen 
ble holdt stengt inntil videre. Turnstyret holdt allikevel kontakten og besluttet at det mest 
hensiktsmessige ville være å utsette oppstart frem til smittesituasjonen var mer avklart. Det 
var viktig for styret at forholdene var trygge nok før turngruppa tok i mot turnere i hallen.  
 
19. august ble det avholdt et møte mellom Rakkestadhallen og turngruppa om hvilke covid19 
tiltak som måtte gjelde for at det kunne la seg gjennomføre treninger. Mandag 24. august 
gjennomførte vi sesongens første styremøte med covid19 tiltak som hovedfokus. I uke 37 
startet vi opp med treninger i hallen med følgende retningslinjer å forholde seg til:  

• Oppmøte av alle gymnaster skulle skje ute med fordeling av partier på ulike områder 
• Forhåndspåmelding via appen Spond  
• Ett parti om gangen går inn i hallen og fulgt av sin trener 
• Ingen turnere fikk oppholde seg på tribunen 
• Partiene ble delt inn med 20 personer inkludert trenere per gruppe 



• Stort fokus på avstand og vask av hender, utstyr og håndtak 
• Foreldre stilte opp som toalettvakt og hjalp til med å ordne i stand utstyr i forkant av 

treningene 
• Ved sykdom kunne man ikke møte på trening 

 
01.september inviterte vi instruktørene til et møte i hallen for å gå igjennom retningslinjene 
man må forholde seg til. Instruktørene måtte legge opp treningene på en annerledes måte enn 
tidligere for å ta hensyn til smitteverntiltakene, men de gjorde en utmerket jobb og tok 
utfordringene på strak arm. Styret var tilgjengelig på treningene gjennom høsten og hjalp 
instruktørene, samt svarte på henvendelser fra foreldre.  
 
Turnstyret har hatt stor forståelse for at det har blitt mye og forskjellig informasjon ut til 
medlemmene våre dette året. Styret har fulgt nøye med på på utviklingen av Covid19 og 
forholdt seg til anbefalingene fra både regjeringen og Rakkestad kommune. Det har vært 
viktig å formidle til medlemmene våre at vi har hatt et stort ønske hele veien om å gi bygdas 
barn og ungdommer et turntilbud, men vi har også vært opptatt av at alt må være godt planlagt 
og trygt før vi har kunnet ta i mot turnere. Å holde medlemmene våre oppdatert med 
informasjon gjennom facebooksiden vår har vært viktig for å vise nettopp at turngruppa følger 
nøye med på situasjonen og at vi gjør en jobb for å få til gjennomføring av treninger.  
15. september la turnstyret ut følgende melding til medlemmene: 

Hei alle sammen   
En liten oppdatering fra oss etter første uke med oppstart kommer her! Først vil vi få 
takke for deres forståelse for at ting er litt annerledes denne høsten og at vi har brukt 
litt tid på å få laget rutiner. Dere gir oss positive tilbakemeldinger og det er vi glade 
for   
Fra vår side opplever vi fornøyde turnere som er glade for å endelig komme i gang 
igjen. I går var deler av styret samlet for å evaluere første uke og det jobbes fortsatt 
med å få på plass en del rutiner. Men vi er selv veldig fornøyde og synes at vi har klart 
å legge til rette for trygge og gode treninger. Vi samarbeider godt med hallen og 
trenerne våre gjør en super jobb.  
Fortsett den gode jobben dere allerede gjør, så skal vi fortsette med vårt arbeid. Det 
er hyggelig å se dere alle sammen hver uke igjen! Kontakt oss hvis dere har spørsmål.  

 
I uke 39 ble det gjennomført et nytt instruktørmøte for å høre hvordan trenerne opplevde 
gjennomføringen av treningene sine. På dette tidspunktet opplyste de fleste instruktørene at de 
hadde klart å fått til rutiner på partiene sine hvor de også overholdt smittevernrutinene. De 
største partiene opplevde noen utfordringer og satte pris på noe hjelpe fra styret også i ukene 
etter høstferien.  
 
I uke 41 starter turntreningene opp igjen etter en uke med høstferie. 06.oktober får vi beskjed 
fra både Rakkestad kommune og Rakkestadhallen om at treningene må stoppe umiddelbart på 
grunn av endret smittesituasjon i kommunen. Denne meldingen ble lagt ut på facebooksiden 
vår for å oppdatere medlemmene vår:  

VIKTIG beskjed! Rakkestadhallen ble nå for veldig kort tid siden stengt på grunn av 
smittesituasjonen som nå nylig har oppstått. Vi har nå fått tømt hallen for barn og 
sturet og trenere er til stede frem til alle er hentet. Vi kommer tilbake med mer 
informasjon fortløpende. Alle treninger er avlyst inntil videre. Kontakt oss gjerne om 
dere har spørsmål.  

 
 



12.oktober fikk vi klarsignal til å igjen starte opp med treninger igjen.  
Siste treningsuke før juleferien var i uke 49 og deretter tok turngruppa seg en juleferie etter en 
annerledes turnhøst. Det var ikke anledning for å gjennomføre mange av våre tradisjonelle 
aktiviteter dette året, og fokuset har vært rettet inn mot selve treningene. Til tross for dette 
opplever turnstyret at vi har klart å løse denne tiden på en god måte og vi er fornøyde med å 
ha kunne gi et turntilbud hvor retningslinjene i forhold til Covid19 er fulgt.  
 
For styret 
Iselin Messa 
 
 
 



 
 
 
 
 
Styret i fotballgruppa 2020 har bestått av følgende personer:  
 
Kåre Kristiansen - leder  
Else Karin Andersen - nestleder 
Anne-Line Johansson - kasserer  
Merethe Lilleberg - sekretær  
Bodil Ness Sørensen - ungdomsleder  
Magne Bjørnstad - styremedlem  
Glenn Jelsnes - styremedlem  
Thor Egil Grønnern - styremedlem  
Bjørn Erik Studsrud - styremedlem  
 
Året 2020 har vært spesielt og krevende, noe som også har gitt seg utslag i styrets aktivitet og 
også gruppa som helhet. Koronaen har satt sitt preg på klubben, og gruppa, men vi har likevel 
klart å gjennomføre er ok sesong.  
 
Det er seniorene som har merket pandemien hardest da de ikke har hatt mulighet til å trene 
vanlig treninger, men må holde 1 meters avstand. Hele sesongen 2020 ble avlyst. 
 
Det har vært avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte. Der ble fotballstyret valgt til 
hovedstyre, sammen med en representant for turn.  
 
Av eksterne møter har klubben vært representert på trener- og lagledermøte i NFF  
avd Østfold, terminlistemøter, storsamling ang dommersituasjonen i kretsen og møter  
ang Fair Play. Alle disse er blitt avholdt digitalt 
 
Den årlige Kvalitetsklubbevaluering ble ikke gjennomført på grunn av ressursmangel i kretsen. 
Klubben ga en enkel rapport som beskrev nå-situasjon og satsning fremover.  
 
30 lag påmeldt i serien/minifestivaler i sesongen. 
 
Noen av lagene deltok på turneringer i perioder med lavt smittetrykk. 
 
Styret vedtok å avlyse alle avslutninger for lagene. Den avsatte potten i budsjett ble overført til 
2021. 
 
Alle større turneringer ble avlyst i 2020. 
 
Seriespill for seniorer ble avlyst. 
 
Seriespill for aldersbestemte lag ble i perioder stoppet, og til slutt avsluttet noen runder før 
opprinnelig siste runde. 
 
Alle kretsens tiltak ble avlyst. 
 
Samlinger/møter i regi av kretsen er gjennomført digitalt. 
 
Det ble innført obligatorisk registrering av alle som deltok på treninger og kamper, herunder 
også tilskuere. Fotballgruppa satte opp en bod ved nedgangen til stadion og lagene måtte stille 



med koronavakter som sørget for at alle registrerte seg via tlf og spritet hendene i tillegg til å 
stille med kampverter som tok imot motstanderlagene. 
 
Det ble innført antallsbegrensninger på tilskuere på kamper, og på noen av G16 og G19 sine 
kamper ble taller på 200 gjester utfordret. Vi opplevde at tilskuere, i mangel av seniorfotball 
kom og så på mange av våre lag, men spesielt de eldste guttelagene. 
 
Fotballskolen ble avlyst i tillegg til minifestival som skulle vært avholdt på stadion. 
 
Alle dugnader ble avlyst. 
 
Jenter  
Klubben har i år hatt 3 jente-/ damelag påmeldt til seriespill, Jenter 10/11, Jenter  
07/08 og senior damer samt at J2014 startet opp på høsten.  
Det er svært gledelig og en ønsket utvikling med mange jentespillere i klubben. Jenter er en 
ubetinget ressurs for RIF Fotball og klubben har jobbet hardt og lenge for å få dette på plass.  
 
Viktige roller  
 
Else Karin Andersen i kiosken, har utviklet den til manges glede. Kiosken har dessverre vært 
stengt i 2020. 
  
Vedlikehold/dugnad bane: John Nilsen. 2020 har vært et roligere år for John, men han har 
stadig vært å se på anlegget. John er en kontinuitetsbærer i klubben vi er veldig glad i.  
  
Tor Jarle Lund klipper gress, slodder baner, rydder anlegget og spyler tribunen  
og rydder utstyrsbua, i tillegg til å være materialforvalter. Fantastisk innsats.  
 
Tommy Andersen lager baneoppsett og holder styr på utleia av klubbhuset, i  
tillegg til å være lagleder på damelaget. En imponerende jobb.  
 
Dommerkontakt Jon Gunnar Olsen har dessverre ikke fått bidratt som vanlig i et normalår 
grunnet pandemien, men er en viktig ressurs for fotballgruppa. 
  
Markedskoordinator Ole Jørgen Mathisen har løftet vårt arbeid mot  
sponsorene, økt våre inntekter og knyttet gode bånd mellom klubb og  
bidragsytere.  
  
Klubbsekretær Maren Camilla Glosli. Ny i fjor. Jobber ca 30 %. Hun har jobbet målrettet og 
systematisk og har løftet klubbens mange viktige merkantile funksjoner. 
 
Vintervedlikehold, en svært nødvendig oppgave for i det hele tatt å kunne  
spille fotball når snøen kommer, utføres av Glenn Jelsnes og Halvor Kjeve.  
 
Fotball som valgfag  
RIF betaler og stiller med trener skoleåret 2019/2020. Trener er Svein Lund.  
 
Samfunnsansvar 
RIF Fotball har som Kvalitetsklubb et ønske om å ta et samfunnsansvar. Et av tiltakene er et 
samarbeid med Widar Nersery School, ved Brynjard Rønningen og hans søsken. Klubben gir 
et bidrag på kr 3.000,-i tillegg til utstyr. Midlene gis via WNS til WKM Footbal Soccer Academy 
og kjært tiltrengt utstyr. Midlene i 2019 gjorde også klubben i stand til å melde på lag i den 
regionale serien.  
 



 
Sammen redder vi liv  
RIF Fotball er, som en av over 50 klubber i landet, med på et  
nasjonalt prosjekt hvor trening på hjerte- og lungeredning inngår i årshjulet til  
spillerne. Dette tiltaket ble satt på vent som følge av pandemien, men vil bli iverksatt så fort det 
blir muligheter for det. Det skal også monteres opp et varmeskap med hjertestarter som skal 
være tilgjengelig 24/7. Dette er ankommet, men ikke montert. Vi avventer til det er mulighet for 
å gi opplæring på bruk av hjertestarteren.  
 
 
Takk til sponsorene  
En stor takk til våre sponsorer som er med på å bidra til at vi  
kan holde et høyt aktivitetsnivå. Vi er ydmyke ift den gode mottakelsen vi får i  
markedet, noe som kommer våre snart 400 medlemmer til gode i form av mange og  
gode aktivitetstilbud. I 2020 har alle stått bak oss og videreført sine avtaler. Det er helt 
fantastisk. 
 
Økonomi 
Fotballgruppas resultat viser et stort overskudd. Det er vi veldig godt fornøyd med og viser at vi 
har en stabil og god drift. Det store overskuddet skyldes i all hovedsak spillemidler til 3v3 
banene, kompensasjon for tapte inntekter fra staten og lavere kostnader. 
 
Til slutt noen ord om fotballfamilien 
I alle ledd i gruppa finnes det nesten bare JA-mennesker. Pandemien har stilt oss overfor 
utfordringer, noe vi har håndtert på strak arm. Styret har måttet ta inn over seg nasjonale og 
lokale regler og anbefaling og gjort vedtak som lagene måtte iverksette og overholde. Kun 
positive tilbakemeldinger og klubben har stått sammen i denne nasjonale dugnaden. 
Det er, som en følge av pandemien, blitt påført flere oppgaver til lagene. Full kontroll på hvem 
som er på trening og kamper, godt smittevern av både store og små og utstyr har vært viktig, i 
tillegg til å i perioder trene vanlig og i andre perioder trene med avstand. 
 
Rutiner er laget og publisert og lagene, spillerne, trenerne, lederne og foreldre/foresatte har 
lojalt fulgt dette opp. 
 
Vi har vist at vi tar dette på alvor, snur oss rundt når det er nødvendig og har stilt opp i den 
nasjonale dugnaden koronapandemien har krevd av oss. 
 
Det står det stor respekt av og styret er takknemlig for det gode arbeidet som gjøres og den 
gode holdningen alle viser. 
 
Seniorlagene fortjener en ekstra hyllest. Helt siden landet stengte ned har de ikke kunnet trene 
vanlig eller spille kamper. Likevel stiller de opp på treninger, bidrar sosialt og h 
24 påmeldte lag er et høyt antall  
 
Takk til alle spillere, foreldre, trenere, lagledere, styremedlemmer og alle andre som  
bidrar for RIF fotball. Dere er uunnværlige, hver og en av dere.  
 
Fotballstyret ber årsmøtet ta denne beretningen til etterretning og gi sin tilslutning til  
drift av fotballgruppa.  
 
Rakkestad 13.03.2021  
 
Kåre Kristiansen  
Leder fotball  
 



 
Årsmelding RIF Fotball 2020 
 
Lagets navn: RIF 2015 

Trenere: Erlend Bjordal, Ole Magnus Myhre Kjeve, Simen Gjulem og Knut Berg. 

Lagleder: Caroline Myhre Kjeve 

 

Spillere: Sander Oliver Bjørnstad, Hans Sindre Olavesen Eriksson, Sondre Langø Haugom, 
Sverre Hartmark Simon, Noah Skjelin, Gustav Petrus Brekklund Sæves, Aksel Berg, Jonathan 
Lundsrud Bjordal, William Gjulem, Markus Myhre Kjeve, Jakob Syverstad, Viktor Kulsrud, 
Fredrik Buer. 
 

___________________________________________________________________________
_______ 

Kort om laget: Vi startet opp en liten gjeng i januar 2020, og i Februar 2021 er vi blitt totalt 
13 spillere. På våre treninger er det fokus på lek og mestring med og uten ball. Vi har som 
mål og få prøvd oss i en minicup ila 2021. 

 

Seriespill/kamper: Ingen 

 

Cuper/turneringer: Ingen 

 

Sosiale tiltak: Vi har hatt en sommeravslutning utendørs hjemme på gården til en av 
spillerne. Her ble det servert pølser, is og brus. En vellykket og hyggelig avslutning. Det ble 
utdeling av pokaler på siste trening før jul, og det var stor stas for guttene og få sin aller 
første pokal ���� 

 



 

 
 

 

 
 
 



Gutter og jenter født 2014 
 
Etter en lang ventetid pga korna kom kullet igang med trening etter sommeren 2020. 
Med litt variasjon var det opptil 20 barn til stede. 
Nesten 50/50 jenter og gutter. 
Vi bestemte oss for å trene en gang i uka på 3’r banene. Gruppa ble også etter noen ganger 
delt i jenter og gutter. Vi hadde mange unge trenere innom i starten . Adrian Dalsjø, Eskil 
Kjeve , Adrian Korsvold og meg selv. Vi fikk også med oss jente trener Hedda Fossdal, Marte 
H. Dahl , Oda Brattås og Shurkri Abdulla. Samt Marius Harjo og Nicklas Fosse. 
En ivrig gjeng med barn og unge trenere . 
vi tok jule ferie i November. 
Ingen foreldre meldte seg som lagledere, dette må bli neste fokus for gruppa. 
 
Satser på oppstart etter Vinterferien. 
 
mvh 
Mads Korsvold  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding G2013 Sesong 2020  

  

Laget består av 21 spillere, 4 trenere og 1 lagleder.  
Vi har trent en gang i uka, en time på torsdager hele året.  
Guttene deltok på Minifestival i Hobøl i oktober, etter det har de ikke spilt noen eksterne 
kamper pga. Covid-19.  
Vi har hatt en sosial sammenkomst, hvor vi hadde en sommeravslutning på Haug gård i juni.  
Det ble også delt ut pokaler ved siste trening i desember.  
Vi håper at året 2021 blir mye bedre med mer fotballkamper og mindre Covid-19 
begrensninger.  
  
Mvh Artur Majewski  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lagets navn: RIF 2012 

 

Trenere: Stein Olav Buer, Karl Magnus Andersen, Henrik Brekklund Sæves, Pål Christian 
Vedahl 
Nye i trenerteamet fra 2021 er også Øyvind Stubberud og Erlend Bjordal. 

Lagledere: 
Marita Lundsrud Berg, Robin Damry og Ole Mandt. 

Spillere:  
Martin Evensen, Odin Johannes Gudim, Edvard Martinsen Finpå, Storm Finpå, Gustav Andre 
Fjeld, Gabriel Myhre Kjeve, Lukas Klisauskas, Ender Krasniqi, Fikmet Kuburi, David Mutombo 
Kas Malaba, Dennis Mandt-Leret, Matas Matuskevicius, Signe Dortea Nordberg, Karol 
Stephien, Eirik Stubberud, Tobias Undrum, Nicklas-Alexander Kvendbø Westin, Oliver 
Aastrøm, Erlend Løken Andersen, Benjamin Lundsrud Bjordal, Kristian Stubberud Buer, Alvin 
Damry og Mikkel Matheo Tidemann. 

___________________________________________________________________________
_______ 



Kort om laget:  

RIF 2012 består av en aktiv og sammensveiset gjeng på 22 spillere, 21 gutter og en jente. 
Flere har spilt sammen siden laget ble startet opp for fem år siden. Det er godt oppmøte på 
både treninger og kamper. Vi trener i hovedsak to ganger i uken – mandager og torsdager. 

Seriespill/kamper:  

Dette er første år med seriespill! Som følge av pandemien ble dette naturligvis utsatt, og 
lagene spilte sin første seriekamp 17. august. Vi stilte med tre lag – et i Indre Østfold og to i 
Sarpsborg/Halden som antilag. Underveis i sesongen har vi rotert på lagene slik at flest mulig 
får spille sammen og møte ulik motstand fra ulike steder i fylket. Vi har troa på at dette 
styrker lagfølelsen blant spillerne. 

Cuper/turneringer:  

Vi spilte årets første cup i Skjeberghallen 25. januar, hvor vi stilte med 20 spillere fordelt 
over tre lag. Det var den eneste turneringen vi fikk med oss i løpet av fjoråret. 

Sosiale tiltak:  

Vi hadde en sommeravslutning i tråd med koronarestriksjonene utendørs på Rakkestad 
stadion 1. juli, hvor vi serverte pølser fra pølsebua og delte ut brus. 10. desember tok vi 
juleferie, noe som ble markert med utdeling av en julestrømpe, julebrus og pokaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lagets navn: RIF gutter 2011 

Trenere og ledere:  
Ole Kristian Solberg, Håvard Kvisler, Gunnar Andre Bjerke, Michael Lohne, Hann Sundås (Ga 
seg som lagleder like over nyttår, da sønnen Magnus sluttet) 
Susann Søtorp Solberg og Kaisa Storheier deler på laglederoppgaven i 2021. 

Spillere:  
Albert Bjerke, Asbjørn Holøs, Kasper Leander Hansen, Leon Kuburi, Leon Nathaniel Karlsen, 
Lucas Kokkvoll, Marcus Voldmo Kvisler, Marin Melby, Matheo Lohne, Max Søtorp Solberg, 
Noah William Olsen, Suheb Ayuub Caulqadir og Tom Gyberg 
 

___________________________________________________________________________
_______ 

Kort om laget:  
Laget startet sesongen 2020 med ca. 18-20 aktive spillere. Etter hendelsen i mars har kurven 
dessverre bare pekt nedover, når sesongen 2021 startet var det ca. bare 13 spillere igjen.  
Håper vi klarer å holde på disse videre.  
På treningene som har blitt gjennomført har gått fint for seg, hatt fokus på mye ballberøring, 
øvelser med økende vanskelighetsgrad og spilling. 

 

Seriespill/kamper:  
I seriespillet (etter sommeren) ble det stilt med ett lag i Indre og ett lag i Ytre.  
Det ble noe bytte av spillere mellom lagene, da det varierte mye i deltakelse på kamper.  

 

Cuper/turneringer: 
Laget stilte med 2 lag på innendørscup i Skjeberghallen i januar, utover det har det ikke vært 
noen muligheter for deltakelse. 

 

Sosiale tiltak: Utdeling av pokaler og serving av is på banen etter siste seriekamp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noen bilder fra sesongen: 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

  



RIF Gutt 2010 

 

Som alle andre lag så har også vi hatt en spesiell sesong som har vært preget av Covid-19 
virus og de restriksjoner som har fulgt med dette. Begge lagene våre fikk spilt seks kamper i 
høst. Guttene holder motet oppe tross tunge tider. Vi har en livlig gjeng som behersker dette 
fantastiske lagspillet bedre og bedre. 16 flotte gutter har  i 2020 hatt på seg de blå- hvite 
fargene til RIF og gjort en fantastisk god jobb. Treningene har vært avholdt hver tirsdag og 
torsdag. Trenerne har vært de samme som tidligere Pål Niklas Vestli, Jostein Undrum, og 
Morten Syversen. Anders Morset og Kim Haglund var lagledere dette året.   

 

Vi ser frem imot en ny sesong og gleder oss veldig til at vi kan spille hele sesongen ut med 
masse tilskuere og at tilstanden i samfunnet stabiliserer seg og går tilbake til normalen.  

 

 

RIF G- 2010 takker for et spesielt, men like vel et fantastisk år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Lagets navn: RIF G2009 

 

 

Trenere og ledere: Artur Majewski, Arne Gjulem, Hans-Erik Lund og  

Kenneth Stalsberg 

Lagledere:Tore Flatø og Ida Torp 

 

Spillere: 

Emil M. Sikkeland, Emil Torp, Arne Martinius Gjulem, Edvin B. Gabestad, Nikolai Ø. Nøkleby, 
Hans Petter Grøtvedt, Martin Sørensen, Linus Gravdal, Sari Ali, Wassim Kharboutli, Nikolay 
Solbrekke, Max Stalsberg , William Bjørnstad, Haris Toric, Henrik Flatø, Leander 
Bjørnstad,Magnus Ruggli, Martin Lysaker Graarud,Ola Hystad, Ole Henrik Magnussen, 
Radwan Salsal, Raif Hadziric,  

_____________________________________________________________________ 

 

Kort om laget:  

Sesongen 2020 har vært en annerledes sesong på grunn av covid 19. Laget trenet jevnlig to 
ganger i uken frem til mars, hvor alt ble stengt ned. Laget rakk å være med   på 3 futsall 
turneringer,hvorav vi arrangerte  to turneringer selv i Rakkestad hallen. Vi hadde også 6 



treningskamper i peroden januar- mars. Etter flere uker uten trening i mars og april, startet 
laget opp igjen med litt trening i mai og fikk spilt noen kamper før ferien.Etter sommeren fikk 
laget spilt kampene som var planlagt og var ferdig i slutten av oktober med sesongen.  Det 
har vært godt oppmøte på alle spillere. En ivrig og engasjert gjeng, samt god og fin utvikling 
på alle spillere. Tre spillere ble også tatt ut på trening med Sarspsborg 08 akademiet. På 
grunn av covid 19 har laget ikke fått deltatt på noen cuper denne sesongen, kun 
seriekamper. 

 

 

Seriespill/kamper: 

I år har det vært to faste lag med rullering av spillere på hver kamp. Det har fungert bra med 
å ha to lag i serien, begge lagene i Sarpsborg region. Nivået har vært høyt i serien,og det har 
vært mange jevne kamper og noen tap. 

  

 

Sosiale tiltak:  

Vi har hatt et foreldremøte før sesongen  , og ett i november med informasjon om neste års 
sammenslåing med G 08. Laget har en egen Facebook gruppe hvor all informasjon til 
foresatte blir delt. 

Denne sesongen har det vært lite sosialt pga restriksjoner ifht smittevern. Laget fikk bare 
hatt en samling på klubbhuset i mars med pølser og vafler. Sommeravslutningen ble avholdt  
ved Kolbjørnsvik med pølser, is, bading og lek. Vi fikk dessverre ikke hatt en ordentlig sesong 
avslutning, så pokalene ble utdelt på fotballbanen med en liten julehilsen til guttene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Lagets navn:  Rakkestad J2007 
 
Trenere og ledere:  

Rolle Navn 
Trener Anette Tidemann 
Trener Raid Auni Yousif 
Ass.trener Maitham Mahdi Saleh Al-Jboori 
Kontaktperson Ida Anna Budalen 
Kontaktperson Marie Helene Rognerud Fried 

 
Spillere:  
Spillerstallen i løpet av 2020 sesongen har bestått av 15-17 jenter fordelt på 4 stk f:2008 og 
13 stk f:2007: 

Navn spiller Drakt 
nr 

Eline Eriksen Johansson 8 
Elise Trinborg 6 
Evangelina Sandstø Kjøll 16 

Fahma Khali Abdullahi 
Warzame 

15 

Hermine Tidemann Vedahl 17 
Madelen Støten 5 
Malin Rognerud Fried 14 
Marthe Kristine Halstvedt 9 
Mathilde Stensrud 
Kristiansen 

3 

Natalie Budalen 4 
Oline Lier 2 
Sofie Budalen Bergsta 13 
Selma Sperstad-Mujagic 7 
Hannah Thune 11 
Roland Alhussein 10 
Maiken Lindahl Johansen 18 
Cleopatra Pah Forsther 19 

___________________________________________________________________________
_______ 
Kort om laget:  
Laget er en miks av jenter født 2007 og 2008. Laget spilte sitt andre år med 9’er fotball. Med 
en amputert sesong og færre treninger har jentene brukt litt tid på å finne sine plasser på 
banen og tilpasse seg nye regler. Til tross for færre treninger ila våren har jentene hatt en 
stor utvikling i å ta plass på banen og bli tøffere. Det tekniske spillet har også blitt mye 
bedre, noe de fikk vist ved sesongåpning hjemme mot Tune 19.aug. Det har vært en stabil 
gjeng på minst 13 jenter på hver kamp og samtlige har møtt på treningene. 
I løpet av våren økte vi fra en til to treninger pr uke. Jentene trener hver mandag og onsdag.  



Etter endt sesong var det dessverre flere som ga beskjed om at de sluttet, og antall aktive 
spillere inn i 2021 er 10 stk.  
Lagets storscorer denne sesongen er Elise Trinborg med 16 mål. 
 
Seriespill/kamper:  
Påmeldt serie BDO-serie J13 bredde 9’er 

 

 

Cuper/turneringer:  

Laget var påmeldt cup’en «Alle jenter på banen» med Råde Idrettslag som arrangør i juni. 
Cupen ble flyttet til september, men avlyst. 

Laget var også påmeldt «Indre Østfold cupen «BIG» Futsal 8v8 i Askim i desember, men også 
denne ble avlyst. 

Sosiale tiltak:  

Det har ikke blitt noen sosiale samplinger utenom treningene i år. Vi avsluttet til sommeren 
med en mini-turnering og litt godt å spise på fra kiosken. 

Siste trening høsten 2020 var 9.desember. treningen ble avsluttet med litt gløgg og 
pepperkaker etter trening.  

 

Noen bilder fra sesongen:  

 

Figur 2 Sesongen starter opp og det holdes god avstand på trengingen. 

Figur 1 Med smittevern i fokus! Trenerne vasker baller etter endt trening. 



 

 

Figur 3 Jubel etter seier mot Mysen 25.08.2020, Mysen – Rakkestad: 5 – 9. fra venstre Madelen Støten, Hermine Vedahl, 
Malin Rognerud Fried, Sofie Budalen-Bergsta, Oline Lier, Natalie Budalen, Elise Trinborg, Selma Sperstad-Mujagic, Hannah 
Thune, Marthe Kristine Halstvedt.  

 

Figur 4 Reportasje i RA August 2020 



 

 

Figur 5 Første kamp for sesongen 19.08.2020 mot Tune. Seier til Rakkestad-jentene 7 -1. Fra venstre Hermine Vedahl, Eline 
Eriksen Johansson, Madelen Støten, Fahma Khali Abdullahi Warzame, Selma Sperstad-Mujagic, Sofie Budalen-Bergsta, 
Marthe Kristine Halstvedt, Mathilde Stensrud Kristiansen , Hannah Thune, Elise Trinborg 

 

 

 

 

Figur 6 I aksjon mot Mysen 25.08.2020 

 

 



Årsrapport G2005 (G15) 

Sesongen 2020 
 
 
Årets sesong startet opp i god tro på at dette skulle bli et år med mye artig fotball, og vi så 
fram til å sette i gang, men sånn skulle det ikke bli. Så absolutt ikke... 
 
Det ble etterhvert mulighet for trening, og gutta var ivrige etter å starte.  
Stort oppmøte på alle treninger er noe denne gjengen har vært gode på, også i år.  
Tre spillere med 97,2% oppmøte gjennom hele 2020, og alle er godt over 50% 
 
Da kampene kom i gang utover høsten, hadde vi et lag på 13stk uten keeper. Så med god 
hjelp fra både 06 og 04 spillere fikk vi gjennomført alle kamper.  
Mye sterke motstandere i 15/16 års serien, så vi fikk mange tøffe kamper.  
Gutta har allikevel gjort mange framskritt gjennom denne rare sesongen, som skulle bli den 
siste for et rent 2005lag. Flesteparten av gutta har spilt sammen siden 1kl. Nå er de klare for 
nye utfordringer i både G15/16års serien og G19års serien.  
 
Laget har denne sesongen bestått av: 
 
August Smedshaug 
Oscar Haglund Stenstrøm 
Willy Sebastian Santos 
Erlend Eriksen Johansson 
Mathias Rognerud Fried 
Jens Kristian Rognerud Skare 
Samuel Oustorp 
Bartouz Falkowski 
Joacim Langsholt 
Tom-Andre Skaug 
Attaphan Inthamat 
Lukas Østereng Nøkleby 
Truls Henning Høiden 
William Løwen Glenderød 
 
Trenere: 
 
Ole Marius Gnolden Nilsen (hele sesongen) 
Morten Graarud (vår) 
Eskild Kjeve (høst) 
 
Lagledere: 
June Mikalsen Rognerud 
Elisabeth Langsholt 
 

 



Lagets navn: Rif J2005/2006 

Trenere og ledere: Henriette Jelsnes 

Spillere: Hedda Fossdal, Ingeborg Halstedt, Shukri Abdullah, Frida Rønningen, Anna Lilletorp 
Krosby, Andrea Grav, Oda Elisa Oustorp. 
 

___________________________________________________________________________
_______ 

Kort om laget: En liten fin gjeng med jenter som har spilt sammen i mange år. Gikk til Rif 
denne sesongen grunnet litt få spillere. Spilte i J15 serien, og stilte med 9’er lag i 11’er 
serien.  

 

Seriespill/kamper: Vi rakk å spille første runde i serien, men da A- og B- sluttspillet skulle 
avgjøres ble det bare noen få kamper før serien ble avlyst. Lånte en del spillere fra J13 for å 
stille nok jenter til kamp.  

 

Cuper/turneringer: Ingen cuper grunnet covid-19 

 

Sosiale tiltak: Vi rakk ikke noen samling grunnet covid-19.  

Noen bilder fra sesongen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lagets navn: RIF G2004  

Trenere og ledere: Ole Kristian Solberg, Martin Levernes og Lars Schau  

Spillere: 16 aktive spillere (mistet Sander Hoel til sommeren )  
 

___________________________________________________________________________
_______ 

Kort om laget: Laget var ett rent 2004 lag ( med unntagen av Melvin Fosser som er 2005 )  

 

Seriespill/kamper: Vi rakk å ha treningskamper mot Mysen og Spydeberg før Korona satte 
en stopper for det meste av vårsesongen . Men når det var treninger , så var det bra 
oppmøte gjennom sesongen.  

Høstsesongen fikk vi spilt en del kamper og gutta gjorde bra i fra seg.  

 

Cuper/turneringer: Norway cup skulle være årets høyde punkt og en god «  avslutning «for 
den sammensveisede 2004 gjengen. Men som mye annet , så satte Korona stopper for dette 
også. 

 

Sosiale tiltak: Det har dessverre vært lite sosialt denne sesongen pga korona, men vi sitter 
med penger på bok og skal ha en fin avslutning for 2004 gutta når ting har roet seg litt.  

 

Hyggelig å se att mange av 2004 gutta nå er med på Junior . 

 

Bilde fra sesongen:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Lagets navn: Junior 

Trenere og ledere: Ghafoor Alizada, Totto Rasch og Henning Svanskov 

Spillere:  
Shahi  Ftah 
Nicklas  Johansson 
Erlind  Krasniqi 
Adrian Dalsjø 
Sakarya  Ahmed 
Erik 
Johannes  Bjørnstad 
Niklas  Svanskov 
Eskild  Kjeve 
Henrik  Sæves 
Sahand Ali 
Sakarias Elsnes 
Helge  Gudim 
Marius  Harjo 
Nicklas  Fosse 
Ahmed  Al-Jboori 
Johannses  Paulsrud 
Martin  Evju 
Melvind Fosser 
Wiktor Zagrodski 
Luan  Mushica 
Muhammed Bajrami 
Benjaminas Nebilevicius 
Aksel  Nygård 
Sigurd  Rogstad 
Theodor Kartnes 
Rahmat Kazeme 
Mats Bredholdt 

 
 

___________________________________________________________________________
_______ 

Kort om laget:  

Vi startet sesongen med 6 stk på trening, men dette tok seg opp og vi endte opp med å være 
XX  

Det har vært en utfordrende sesong grunnet Corona, men gutta har vært positive og 
treningsvillige.  

I år fikk vi bruke alle spillerne under 20 år som var tilknyttet seniorstallen, da senior ikke 
spilte noen kamper. 



Seriespill/kamper:  

Det ble i år spilt en halv serie grunnet Corona.  

Vi tapte kun en kamp og endte på 2. plass med lik poengsum som vinneren, men -4 i 
målforskjell. 

Cuper/turneringer:  

Vi har ikke deltatt på noen cuper 

Sosiale tiltak:  

Det har dessverre ikke blitt noen sosiale tiltak i år grunnet Corona. 

 

Noen bilder fra sesongen:  
 



 



Lagets navn: RIF Fotball senior Damer  

Trenere og ledere: Pål Karlsen, Anette Tidemann, Tommy Andersen 

Spillere: Anette Tidemann, Nora Løwen Glenderød, Ingun Løwen Glenderød, Pernille 
Hartmark, Rose-Mari Haugland, Bodil Ness Sørensen, Kaisa Storeheier, Synnøve Hauge, Kaja 
Riis, Nicole Oliversen. 
___________________________________________________________________________
_______ 

Kort om laget: Pål Karslen var trener ved starten av året. Var en del jenter fra J15/16 som 
blei lagt ned som prøvde seg ett par treninger. Var bare Nora, Synnøve og Kaja som 
fortsatte. Nicole sluttet på våren. 1 trening i uka på tirsdager kl 19:30. Ute i mars blei det full 
nedstengning og trening var ikke mulig. Vi kom i gang med trening mot sommeren. De 
gangen Pål ikke hadde mulighet trente Anette Tidemann laget. Pål måtte slutte som trener 
og Anette Tidemann tok over. Når vi startet opp trening i august, så var det fortsatt ett lite 
håp om seriespill, men dette blei avlyst for seniornivå. Vi har hatt en del utfordringer med å 
være mange nok til trening. Har og vært mye usikkerhet rundt laget, og om det kom til å 
være nok spillere til å fortsette i 2021.  

Seriespill/kamper:  

Det har ikke vært seriespill grunnet Covid 19. Planen var å spille i 7’er serie.  

Cuper/turneringer: Ingen deltagelse grunnet Covid 19. 

 

Sosiale tiltak: Hadde pølser og brus ved kiosken på stadion som sommeravslutning. Ikke 
vært mulig å gjennomføre annet grunnet Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIF Fotball A-lag (senior herrer) og Rekruttlag 

 

Lagets Trenere: Mads Korsvold og Ole J Nordal 
Lagleder: Glenn Jelsnes 
Sportsdirektør: Jarle Lund 
 
Senior laget har bestått av A-laget i 4 divisjon og Rekruttlaget som spiller i 6 divisjon. A-laget 
hadde som målsetting om å være blant topp 6 som gir kval plass til NM for 2020 sesongen 
A-laget har igjennom vinteren spilt 3 treningskamper, hvor det ble en seier en uavgjort og ett 
tap. 
 Vi har gode relasjoner til Grebbestad da to av våre RIF gutter har vært en del av laget. Vi var 
heldige og fikk møte et av Sveriges beste 2 div lag. Vi holdt følge med Grebbestad i 40 
minutter. Derifra og kampen ut fikk vi kjørt oss. En god lærekurve på hva som skal til for å 
løfte oss noen knepp. 
RIF – ÅS 1 – 0 Målscorer: Kasper Jelsnes 
SFK – RIF 2 – 2 Målscorer: Sander Løvland og Theodor Kartnes 
Grebbestad – RIF 7 – 0 
 
 
12 MARS, står skrevet i historien hvor landet stengte ned. Ingen treninger ei heller seriespill. 
Så der endte sesongen 2020 for RIF Senior lag 
 
Mvh Glenn Jelsnes 
Lagleder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

VISJON 
 
 
 

 
 

OVERORDNET MÅLSETTING 
 
 

 
Rakkestad Idrettsforenings medlemmer skal være godt informert og delaktig i 
virksomheten slik at de blir personlig engasjert i et fellesskap preget av åpenhet, 
forståelse og respekt. 

 
Rakkestad Idrettsforening skal ta godt vare på ulikhetene for å fremme kvaliteten i 
foreningen og hos den enkelte. 

Rakkestad Idrettsforening skal utvikle medlemmenes potensiale for å sikre at 
nødvendig kompetanse er tilstede på alle nivå i organisasjonen. 

 
Rakkestad Idrettsforening skal stimulere det enkelte medlem til å nå det mål han/hun 
setter seg som utøver, trener eller tillitsvalgt. 

 

 
Rakkestad Idrettsforening skal være en forening for alle der idretten er sentral. 

 
Rakkestad Idrettsforening skal tilrettelegge for å kunne gi et sosialt tilbud til både 
gammel og ung. 

 

 
 

 
EN ALLSIDIG FORENING I STADIG UTVIKLING MED MENNESKER I 

SAMARBEID MOT FELLES MÅL 
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