Ny stadion
Endelig – første byggetrinn av vår nye stadion
er unnagjort. Det betyr at vi får en helt annen
banekapasitet enn de siste årene. Vi kan igjen
flytte ut av Raufoss Storhall og spille våre kamper
ute kommende sesong. Dette gir oss et stort løft i
Raufoss Fotball !

– et løft for klubben
De siste årene har vi spilt inne i Storhallen og
trent rundt om på en rekke baner i distriktet.
Manglende banekapasitet har hemmet utviklingen i klubben. Nå tar vi et stort steg i riktig
retning. Vår aktivitet kan igjen samles.
Vi i legger også inn betydelige beløp i undervarme – såkalt IR-varme – slik at vi kan
forlenge sesongen både høst og vår. Derimot
kommer vi ikke til å holde banen oppe på
vinterstid. Da har vi vår Storhall. Sluttarbeidet
med undervarmesystemet vil bli gjort kommende år. Da står også topp moderne flomlys
og tribuneanlegg på planen. I første omgang
vil vi flytte opp vårt tribuneanlegg fra gamle
Raufoss stadion. Det er om lag 675 sitteplasser som blir montert på østsiden av stadion –
ned mot Raufoss sentrum.
Med ny stadion vil Raufoss Fotball stå godt
rustet til å ta neste steg. Med 500-600 aktive
spillere har det vært litt av en kabal å få dette
til å gå opp med kamper og treninger. Fra
2014 vil vi stå godt rustet med ny stadion,
kunstgress i Raufoss Storhall og gras på
gamle stadion. Dette betyr at vi får samlet våre
aktiviteter. Det gleder vi oss mye til.
For klubben er dette et stort økonomisk løft.
Anlegget finansieres ved hjelp av spillmidler,
kommunalt tilskudd, stor dugnadsinnsats,
gaver fra næringslivet og ved hjelp avkommunal garanti for eventuelle låneopptak. Det har
vært gledelig å se hvilken dugnadsinnsats
som er lagt ned gjennom høsten for å få dette
realisert.
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Raufoss Fotball kan se tilbake på en sportslig
meget god sesong i 2014. At vi kjemper om
opprykk til 1.divisjon på herresiden er gledelig og sterkt. I tillegg har våre damer på nytt
spilt seg fram til kvalifiseringsspill for 1.divisjon. Dette til tross for en del utfordringer med
unge jenter som grunnet studier har forlatt
klubben foran høstsesongen. Det gror godt på
damesiden.
At 3.divisjonsmannskapet har gjort en solid
sesong , og er forankret midt på tabellen,
viser at vi har god bredde i stallen, samt gode
juniorer som får verdifull matching. I tillegg har
vi et samarbeidslag i 4.div. sammen med våre
gode naboer Redalen. Dette mannskapet vant
4.divisjon , men ser ikke ut til å få rykke opp i
3.div.,dessverre. I tillegg til dette har vi også et
lag i 5.divisjon.
Våre juniorer spilte seg fram til 4.runde i cupen
og tapte for Brann. I den hjemlige eliteserien
har de feid gjennom til en soleklar seier. Neste
sesong er muligheten til spill i Interkrets-serien tilstede.
Det er bare å glede seg over den jobben som
blir lagt ned i junioravdelingen. Kvalitetsmessig opplever vi en fin hevning på vårt arbeid
med de unge, samtidig som kvantiteten er
upåklagelig. En stor takk til dere alle som legger ned en stort arbeid med våre unge.
Finn Arne Børresen
Leder Raufoss Fotball
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