
Årsberetning fotballgruppa 2019 

Fotballgruppa har i 2019 bestått av følgende: Pontus Åkesson, Tore 

Stengrundet, Lisa Wærp, Kim Andre’ Sandbakk og Linda Holmseth Eggen. 

Fotballgruppa har møter en gang i mnd og arbeider etter et årshjul. Vi har 

fordelt følgende ansvarsområder mellom oss: Pontus; yngres og deltatt i 

samarbeidsgruppen i forhold til jente/damefotballen, Tore; Senior hovedsak 

herrelaget, Lisa; Senior hovedsak damelaget, dommere yngres og deltatt i 

samarbeidsgruppen med jente/damefotballen, Kim Andre’; baneplan og 

dommere yngres og Linda leder i fotballgruppa og yngres.  

Denne sesongen har NTI hatt 8 fotball lag: mikro, G9, J9, G11, J12, G13, 

damelag og herrelag.  

Serien startet i mai og ble avsluttet i oktober. 

I yngres fotball har det deltatt 52 fotballunger. Hver mandag har mikro, G9, J9, 

G11, J12 og 

G13 hatt trening og da har det vært yrende liv og glade unger og voksne på 

Jordet stadion. De 

større lagene har også trent flere kvelder i uken. 

Nytt i år for våre minste er at vi har hatt treerfotball. Treerfotball er bedre 

tilpasset for de 

yngste fordi at de er tettere på ballen gjennom hele kampen, føler seg mere 

delaktig og 

opplever ofte bedre mestring enn i femmerfotball. NTI investerte i en bane 

med vant som er 



10*15m. Dette ble en suksess for de minste, men også artig for våre større 

spillere. De har 

blitt avholdt fem treerturneringer på en helgedag, der vi i NTI startet i mai, 

Engerdal og 

Vestre Trysil engang hver og TFK to ganger. På disse dagene har vært salg av 

grillmat, is, 

mye publikum og samtlige klubber har brukt egne ungdommer til å dømme 

kampene.  

 G 9 har spilt sine kamper mot andre jevnaldrende spillere i kommunen. NTI sitt 

J9 var det eneste påmeldte jentelaget i kommunen vår. Så det ble bestemt at 

disse jentene spiller mot andre jentelag i 

Elverum/Hamar område og dermed lengre kjøreturer til og fra kamp. G11 har 

hatt en liten spillerstall og vært avhengig av hospitering fra G9, men kom seg 

gjennom sesongen på en bra måte. J12 vant mange kamper og har hatt en bra 

fotball sesong.  

Det er flere år siden NTI har stilt lag i ungdomsfotballen. G13 har hatt 13 ivrige 

guttespillere. 

Yngres lagene har hatt egen keepertrening, som har vært veldig lærerikt. 

Flere av lagene fra NTI deltok på Fram turneringen i Elverum i mai. På 

Grueturneringen i 

August stilte NTI med fem lag. Der lagene lå samlet på Grue barne- og 

ungdomsskole. Mange 

NTI foreldre hadde tatt turen til Grue og også i år ble NTI lagt merke til med sin 

høylytte, 



positive og støttende heiagjeng. 

Som rekruttering av dommere arrangerte NTI et internt dommerkurs. 8 jenter 

og gutter på 13 år meldte seg på og har dømt flere kamper for de yngste 

lagene. De største yngreslagene har hatt tre eldre dommere, som også har tatt 

oppgaven på stort alvor. 

NTI har hatt to seniorlag; dame og herrelag. Det blir heldigvis 3. divisjon på 

damelaget vårt 

neste år også. Vårsesongen bar preg av et noe dårlig treningsgrunnlag og ble 

avsluttet med 

bare 5 poeng til damene våre, noe som kunne tilsi at videre spill i 3. divisjon 

kunne bli tungt. 

Men som i fjor så det ut til å gjøre godt med sommerferie. Det ble tatt 

betraktelig flere poeng 

gjennom høstsesongen og prestasjonene var generelt mye bedre. Man var 

kanskje ikke like 

heldig med uttellingen hver gang, men sånn er det jo. Fotballen er rund! 

 

Det meldes at ”damegjengen” er ei fin gruppe å være en del av og det er god 

stemning i laget. 

Og det er uansett viktigst! I den forbindelse kan det nevnes at laget i år har 

brukt 6 ulike 

keepere, det er totalt 28 som har fått spille med den blå trøya, den eldste 

spilleren har vært 51 



år mens den yngste har vært 15 år. Mor og datter har spilt seriekamp på 

samme lag, og Nordre 

var bedre enn Elverum sammenlagt i høstsesongen!  

Om ikke damelaget har vært best ute på banen i år, er det ikke noen andre 

steder hvor det er så 

mye liv, engasjement og publikum rundt damefotballen i 3 div, som det er i 

Jordet.  

Det var lenge usikkert om NTI klarte å stille herrelag for årets sesong. Derfor ble 

det ingen 

vintertrening på herrelaget. Herrelag startet med nokså friske bein i 5.divisjon 

med seriestart i 

slutten av april. På grunn av usikkerhet om det var mulig å stille lag foran flere 

kamper, ble 

det inngått samarbeid med TFK. Laget sto med 4 poeng etter vårsesongen og 

laget endte til 

slutt på nest siste plass i tabellen med 13 poeng. Det skaper stemning og 

forbilder for et 

idrettslag som NTI og ha seniorlag, så det diskuteres allerede nå hvordan vi skal 

arbeide frem 

et herrelag for neste sesong. 

NTI tok initiativ for å få til et samarbeid og mere forutsigbar s for fotballen i 

Trysil. Dette skulle gjelde fra ungdomsfotballen, 13år. Terje Hagen fra 

Idrettsrådet har ledet dette samarbeidsprosjektet. Nybergsund IL og Vestre 

Trysil fotballklubb trakk seg tidlig i prosessen ut av samarbeidet, mens Trysil 



fotballklubb og NTI valgte å fortsette men med primært fokus på å få til ett 

samarbeid for jente/damfotballen. Det har vært jevnlige møter med fokus på 

forutsigbarhet, behold fleste mulig, lengst mulig, bredde og å kunne beholde 

damelaget NTI har i 3.divisjon. Ressurspersoner som de ulike klubben har, blir 

også utnyttet på en bedre måte. NTI/Trysil IL har derfor kommende sesong 

2020, disse jentelagene J13, J15, J17 og damelaget. J 13 og J 15 trener sammen 

og J17 og damelaget. Der ansvaret er fordelt 50/50 mellom klubbene.  

 

Alle lag har hatt avslutning og trenere/lagledere har evaluering og dugnadsfest 

i november. 

Det er for mange hektiske tider når sesongen står på. Dugnadsånden er stor i 

NTI og mange 

trenere og lagledere bruker mye av sin fritid for at fotballspillerne våre skal få 

god opplevelser 

med mestring, glede og utvikling. Banemannskapet har som vanlig gjort en 

kjempe jobb og 

sørget for topp forhold på de ulike banene våre. Kiosken blir fylt opp med ulike 

godsaker og 

et stopp det er for mange høydepunktet med å være på banen. Speakere 

skaper liv og er et 

positivt innslag på kamper. Mange deltar også på dugnader for at anlegget skal 

være så 

optimalt vi kan få til. 

 



Nordre kan i år også være stolte av å ha levert kvalitetsspillere til regionens 

beste damelag, 

Fart IL. Både Hedda og Tina har vært faste på laget i 2.divisjon for klubben på 

Hedmarken, og 

det har også blitt spilletid i NM Kvinner. Hedda har også fått debutert i 

Toppserien. Det er etter hvert et hyggelig antall 

jenter/damer som har tatt fotballsteg opp i divisjonene med en bakgrunn fra 

Jordet Stadion. 

  

I NTI gjør små og stor hverandre gode, både på og utenfor banen. Dette skaper 

igjen samhold, 

mestring, muligheter og nye vennskap på tvers av alder og generasjoner. Heia 

Nordre! 

 

 

 


