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Årsberetning 2021 for Team Sande 
                                      

1. Styret  
Styret har i 2021 bestått av 
 Leder   Toril Kveine 
 Kasser/sekretær Jan Kveine  
 Styremedlem 1 Andreas Haug 
 Styremedlem 2 Silje Gross 

Trener   Terje Engen 
 

2. Styreaktivitet 
I 2021 har Team Sande hatt 1 styremøte digitalt. 
 

3. Medlemmer 
Team Sande består av 15 utøvere fra 15 til 42 år. Gruppa er fortsatt en stabil og 
sammensveiset gjeng. 
Gruppa har trening hver torsdag fra 17-18 i Selvikhallen i vinterhalvåret, ute på 
kunstgresset Lersbrygga på samme tid om sommeren. 
 

4. Aktiviteter 
Corona pandemien fortsatte fra fjoråret og alt var stengte ned. Både trening og cuper ble 
avlyst til nærmere sommeren. Det ble en liten opptur hvor vi fikk trent ute og inne før 
alt ble stengt ned igjen. Før jul reiste Terje Engen og Toril og Jan Kveine rundt til 
spillerne med en liten oppmerksomhet, nye treningsbukser og sjokolade. 
 

5. Cuper 
01.07.21 spilte Team Sande lokaloppgjør mot Vålerenga/Mjøndalen på Lersbrygga. 
Bortelaget bestod av familien Engen og øvrige støttespillere. Morten Haug var dommer. 
Resultatet ble uavgjort. Etterpå ble det sommeravslutning på Kværntangen med is og 
bading for de tøffeste. 
 
Startet opp på høsten med noen utetreninger. Vi fikk gjennomført noe av Buskerud-
serien. Kamper i Hønefoss, Sande og Mjøndalshallen. Laget kom på 5. plass i sin 
gruppe. Avsluttet cupen med Mjøndalscup i Mjøndalshallen 30.10.21 hvor Team Sande 
vant sin gruppe. Stor stas med utdeling av flott pokal av trener for Mjøndalen, Vegar 
Hansen + deltager premie til alle i Buskerudserien. 
 

6. Norges Fotballforbund – Filming og foto 
NFF Buskerud og Norges Fotballforbunds visjon er fotball for alle – gleder, drømmer 
og felleskap. For å synliggjøre dette og løfte tilrettelagt fotball for flere, ønsket man å ta 
aktivitetsbilder og å lage en promofilm i forbindelsen med sesongavslutningen i 
Mjøndalshallen. Bilder og film skal brukes internt og eksternt, sosiale medier og 
trykksaker. Team Sande var det eneste laget som ble plukket ut til dette. Det ble tatt 
bilder og film og gjort intervjuer under hele cupen. 
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7. Oppvisningskamp 
I forbindelse med Team Sande`s 25 års jubileum i 2020 var det planlagt en 
jubileumskamp mot politikere med ordfører i spissen. Kampen ble avlyst på grunn av 
Corona-epidemien og flyttet til Sande Sportsklubb`s gjenåpningsfest i 2021. Denne ble 
også avlyst pga pandemien.  
  

8. Sponsorer 
I år har vi fått bidrag fra Sande Lions og Sande Sanitetsforening samt diverse 
næringsdrivende i Sande. 

  
9. Kontingent 

Treningsavgiften er for tiden på kr. 400.-. Treningsavgiften ble ikke innkrevd da det var 
minimalt med treninger og cuper i 2021. Treningsavgiften vil bli uforandret i 2022. Hvis 
det ikke skulle bli trening eller cuper i 2022, vil treningsavgiften ikke bli innkrevd. 
 

10. Økonomi 
 Resultatet viser et overskudd på kr. 20.925,-. Egenkapital på kr. 452.474,-. 

 
 
 

For Team Sande 
 

Jan Kveine 
Sekretær 


