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Fotballstyrets oppsummering 
I den merkelige 2020-sesongen stilte vi med lag for barn født i 2014 og opp til G19. Klubbens A-lag 

skulle ha spilt i 6. divisjon, men sesongen ble avlyst pga COVID-pandemien 

Det ble en sesong preget av pandemi, smittevern og stor 

usikkerhet. Frem til 12/3 var det full aktivitet og stor 

optimisme på alle lag og alle var klar for seriestart. Vi hadde 

planlagt deltakelse i OBOS cup både for senior og junior, 

samt flere store cuper. 12/3 ble all aktivitet stanset. 

Heldigvis kom vi i gang med trening igjen under ett strengt 

regime og alle trenere måtte følge vår egen veileder for 

fotballaktivitet. 

I august var det endelig lov å trene normal og spille kamper for bra 

og unge under 20år så her fikk vi avviklet seriespill. Også dette 

under strenge smittevernregler, men både kampverter og 

registrering av tilskuere. Det har ikke være smitte i forbindelse 

med aktivitet på Torp og vi i fotballstyret er veldig takknemlige og 

imponert over den jobbe alle de frivillege i gruppa har lagt ned i 

dette spesielle året.  

 

Klubbens A-lag skulle spille i 6. divisjon, og gutta startet opp med friskt mot og 

ny hovedtrener i Terje Jonassen med Kenth Børresen og Roger Thorvaldsen 

som assistenter. Dessverre ble det lite kjemping om opprykk og seiere denne 

sesongen. Alle kamper ble kansellert og det har ikke vært tillatt å trene 

normalt. Det har vært krevende og slitsomt for alle på og rundt laget, men de 

har holdt motet opp. Vi krysser fingrene for at 2021 blir mer normal. En stor 

opptur var seieren i det koronavennlige lokalderbyet mot Selbak i juni 2020. 

Her var det mye prestisje som stod på spill. Takk til alle som bidro! 

Styret i fotballgruppa har bestått av 8 personer. I tillegg til Ole-Jørgen Torp 

som leder, har Jørgen Brostrøm vært nestleder og sekretær. Atle Jansson, 

ungdomsleder, Monica Knudsen har hatt ansvar for eatmovesleep og 

kioskdrift, Odd Arne Lindstrøm ansvar for klubbutvikling, Thomas Vehler er 

trenerkoordinator mens Marius Borsheim er kasserer og Roy Kristoffersen er 

ansvarlig for dommere i klubben. 

I løpet av 2020 har vi hatt 8 styremøter, de fleste digitale, og det har blitt 

behandlet over 30 protokollerte saker. I tillegg har det vært arrangert lagleder- 

og trenermøter flere ganger i løpet av sesongen. Det meste har omhandlet 

hvordan vi skal forholde oss til smitteverntiltak og hvordan vi best kan 

tilrettelegge for aktivitet under de tiltakene som gjelder. 

Dugnadsinnsats fra foreldre og frivillige er helt avgjørende for å drive 

fotballgruppa. I Torp er vi heldig som har veldig mange foreldre som stiller opp 

på dugnader og bidrar rundt lagene våre som trenere og tillitsvalgte. Dette 

arbeidet er meget viktig, og styret er takknemlig overfor for alle som bidrar! 

 



I mars 2020 kunne vi gratulerer Oscar Kjøge Jansson med proffkontrakt 

i FFK! Oscar har spilt fotball i Torp siden han startet som 6-åring og gikk 

til FFK som guttelagsspiller. Vi i Torp er stolte over at en av våre spillere 

tar steget opp og vi gleder oss med Oscar. Vi ser frem til å følge med 

videre i Oscars utvikling. 

Økonomisk går gruppa med overskudd i 2020 grunnet gode 

støtteordninger fra regjeringen som har kompensert vårt bortfall av 

inntekter. I tillegg har gruppa har mindre utgifter enn normalt siden mesteparten av aktiviteten har 

vært satt på pause. 2021 er fortsatt meget usikkert, men vi har god likviditet og kontroll på 

kostnadssiden i økonomien. 

Styret vil takke alle styremedlemmer, trenere, lagledere, medhjelpere og foreldre/supportere som 

stiller og bidrar til at fotballgruppa i Torp har klart å gjennomføre aktivitet også i meget spesielt år. 

Jeg har ikke tall på hvor mange timer som er lagt ned som frivillig innsats gjennom året, men det er i 

alle fall et betydelig antall. I tillegg vil jeg som leder av gruppa takke for meg som leder og det nye 

styret lykke til med arbeidet.  

 

31/5/2021 

 

 

 

 

Ole-Jørgen Torp 

Leder av fotballgruppa 

 

 

  



Trenere i barne- og ungdomsfotball, Torp IF 2020 

2013-2014 

Trenere: Lars Bjørge Thorsen og Kenneth Engen og Rolf Gunnar Hansson 

2011-2012 

Trenere: Jøran Edell Martinsen og Bjørn Vidar Wang 

Lagleder: Anne Mari Edell Martinsen 

2010 

Trenere: Thomas Vehler og Marius Borsheim. 

2009 

Trenere: Ole Herman Andreassen, Kristoffer Gundersen og Audun Paulsen. 

2008 

Trenere: Trond Syversen, Trond Michelsen og Morten Brostrøm. 

2005-2006-2007 

Trenere: Regin Wernersen og Odd Arne Lindstrøm og Chrisse Hansen 

Junior 

Trenere: Jon Arnesen og Glenn Helminsen. 

SENIOR: 

Trener: Terje Jonassen, assistent trenere: Kenth Arne Børrresen og Roger Thorvaldsen 

  



Tillitsvalgte sesongen 2021  

2014 
Rolf Gunnar Hansson, Mathias Fjeld 
 
2013 
Lars Bjørge Thorsen og Kenneth Engen 
 
2012: 
Kim Haglund, Katrine Johansen og Sara Beate Kittilsen 
 
2010/11: 
Thomas Vehler og Marius Borsheim og Bjørn Vidar Wang 
 
2009 
Audun Paulsen, Ole-Herman Andreassen, Kristoffer Gundersen,  
 
2008 
Trond Michalsen, Trond Syversen og Morten Brostrøm 
 
2007/2006 
Chrisse Hansen, Odd-Arne Lindstrøm, Regin Wernersen 
 
Junior: 
Jon Arnesen, Glenn Helminsen, Andreas Jonassen 
 
A-lag og B-lag 
Terje Jonassen, Kenth Børresen, Roger Thorvaldsen, Vidar Solberg, Jørgen Brostrøm og Espen 
Davidsen 
 

Fotballstyret 2021 

Leder: Robin Nyberg 

Nestleder: Jørgen Brostrøm 

Ungdomsleder: Atle Jansson 

Kasserer: Marius Borsheim 

EMS-ansvarlig: Monica Knudsen 

Klubbutvikler: Ole-Jørgen Torp 

Klubbutvikler: Odd-Arne Lindstrøm 

Klubbutvikler og trenerkoordinator: Thomas Vehler 

Dommeransvarlig: Roy Kristoffersen 

 


