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Bødalen IF  

Årsrapport for Allidrett og Fotball 2021 

Styret i Allidrett/fotballgruppa i 2021 
Leder:      Lene Kristiansen-Fox 

Barneidrett/Allidrett/Fotballskole:   Kaja Kjølen 
Dugnad:      Jim Roger Engen 

 

Andre frivillige i Allidrett/fotballgruppa i 2021 
Kiosk:     Anne Beate Tretøy 
Medlemsregister/ Fakturering:  Kjetil Bjerkevoll 
Dommeransvarlig:   Johnny Kjørsvik 
Økonomi:       Sissel Finstad Engen  

 
 
Gruppen har i 2021 bestått av både Allidrettsgrupper og Fotball grupper på ca 100 
barn/ungdom opp til 12 år, i tillegg til Damelaget og Treningsgruppe. 
Det har vært meldt på fotball-lag til seriespill fra og med for de som fylte 7 år, til og med 
de som fylte 12 år, samt damelag. 
 

Trening 
Vinteren 2021 leide vi treningstid på Slemmestad kunstgress til de lagene som ønsket 

det.  

Allidrett og fotball lagene har også trent inne i Flerbrukshallen og Sydskogen 

barneskole. De yngste allidrett gruppene har lagt opp til variert trening. Når det gjelder 

disse gruppene er det mye opp til trenere å lage et opplegg som alle synes er moro. Kaja 

Kjølen har satt økt fokus på dette, og gjør en stor innsats med oppstart lag og 

veiledning. 

Fotballskole 
Dessverre ble den årlige fotballskolen avlyst pga. usikkerhet rundt korona-

restriksjoner, vi valgte istedenfor å avholde en Aktivitetsdag som ble delt i to basert på 

alder, slik at vi var sikre på at vi kunne avholde et arrangement vi ikke måtte avlyse. 
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Anlegget 
Svein gjorde i 2021 som tidligere en kjempejobb for at spillerne skulle få optimale 

forhold hele sommeren og ut i oktober. Vi måtte 

Lag 
Vi har mange ivrige trenere og lag, og det ble spilt seriespill for de født 2015 og opp til 

2009. 

Damelaget 
Damelaget fikk endelig spille seriespill, det ble enkel serie høst 2021. Her kom de inn på 

en 3. plass etter å ha havnet etter to nye lag i serien.  

Treningsgruppe 
Treningsgruppen som Lene har startet for damer i nærområdet har ligget litt brakk pga 

korona og andre helse-relaterte årsaker. Vi satser på å komme sterkere tilbake i 2022. 

Det har vært alt fra 3 til 9 personer på disse treningene, og det er meningen at dette er 

et lavterskeltilbud som kan passe for alle. I første omgang kreves kun medlemskap i 

Bødalen IF. 

Økonomi 
Vi har i vår gruppe en meget stabil økonomi. Kjetil Bjerkevoll gjør en viktig jobb for 

dette.  I forbindelse med pandemien, så avlyste vi Fotballskolen, og kiosken var kun på 

høsten. Pga. gode støtteordninger fra stat og kommune så har vi et godt økonomisk 

resultat. Vi kjøpte en ny gressklipper i 2021, samt gjorde vedlikehold på den 

eksisterende. 

 

Samarbeid med Sport 1 Røyken/Slemmestad 

Samarbeidet med Sport 1 fortsetter, nå via ny butikk i Slemmestad.               

 

Noen ord til slutt 
Vi merker at det er vanskelig å rekruttere frivillige i klubben. Det er desto viktigere å 

berømme de som stiller opp, men også at vi tenker nytt. Det kan være viktig at klubben 

ser på hvordan vi kan fornye oss og gjøre ting annerledes.  
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De som stiller som trenere og lagledere på sine lag gjør en viktig jobb, og det settes stor 

pris på. Vi ser fremover til denne kommende sesongen med optimisme, og håper på 

fullt seriespill både for eldre og yngre. En ny Flerbrukshall og kunstgressbane på 

Torvbråten gir nye muligheter for klubben. 

Vi sier farvel til Jenter født 2009 som nå har forlatt klubben, og gått til Amasone. 

På jentesiden har vi fortsatt samarbeid med SIF og NÅIF og vi stiller 2 samarbeidslag 

sammen nevnte klubber i 2022. Vi har også fortsatt en avtale med Amasone 

Fotballklubb om ungdomsfotball for jenter. 

Husk å følge Bødalen IF Fotball og Allidrett på Facebook! 

 

Bødalen 13. februar 2022 

 

For Allidrett og Fotballgruppen,  

Lene Kristiansen-Fox  

Lene Kristiansen-Fox      

leder for  

Fotball og Allidrett Bødalen IF 

 


