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ÅRSMØTE I NORDSTRAND IF
FOTBALLGRUPPA

24. februar 2015 klokken 20:00
Sted: Kafeteriaen på Niffen

Dagsorden:
 1. Åpning ved Thor Einar Andersen
 2.  Godkjenning av stemmeberettigede
 3.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4.  Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokoll
 5.  Regnskap 2014
 6.  Styrets årsberetning 2014
 7.  Budsjett 2015
 8.  Valg av styre for 2015
 9.  Eventuelt

Niffen, 3. februar 2015
Fotballstyret i Nordstrand IF
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Fotballgruppen har ved utgangen av 2014 ca. 850 aktive 
spillere. Det er totalt 61 lag som har deltatt i seriespill 
denne sesongen. Fotballgruppen har et godt sportslig, 
økonomisk og organisatorisk fundament og er i kontinu-
erlig utvikling på alle områder. Gruppen kan skilte med 
mange gode lag og en rekke gode enkeltspillere Noen 
av disse har kvalifisert seg til spillerutviklingstiltak og 
kretslag. Vi vil særlig fremheve A-laget for herrer som 
rykket opp i 3. divisjon og G15 som kvalifiserte seg til 
Interkretsserien G16 (Oslo, Akershus og Østfold) for se-
songen 2015.  

I slutten av november fikk vi en meget gledelig nyhet. 
Sportssjef og A-lagstrener Per Inge Jacobsen ble hedret 
av Fotballtrenerforeningen som årets unge trener i Norge 
i 2014. Vi er stolte på vegne av Per Inge og gleder oss over 
at Nordstrand IF Fotballgruppen bidrar til å utvikle unge 
trenere som gjør seg bemerket utover egen klubb. 

KLUBBEN har et damelag og et junior jentelag som har 
dannet en treningsgruppe trent av Madeleine Valø. Hun er 
også trenerkoordinator for jentefotballen. Våre 11’er lag 
på jente- og guttesiden har gjort det stort sett veldig bra 
i både seriespill og cuper. Rekrutteringen til guttelagene 
har vært god i flere år, og gutteårgangene teller ca. 50-60 
spillere i hver årgang. Rekrutteringen til de yngste jente-
lagene er i fremgang, og vi mener dette kommer som et 
resultat av at vi de siste par årene har iverksatt tiltak for å 
gjøre det mer attraktivt for jentene å begynne med fotball i 
Nordstrand. Takk spesielt til Elin Bjørk Heidardottir og Ma-
deleine Valø.

A-LAGET vårt (herrer) ble nr. 2 i sin 4. divisjons-avdeling 
og rykket med det opp i 3. divisjon med et meget ungt lag 

bestående av mange spillere utviklet i Nordstrand. I tillegg 
kvalifiserte laget seg til 1. ordinære runde i NM. VIF var 
motstander på Hallager i april med snaut 2000 tilskuere. 
Det ble en fantastisk opplevelse for unge og voksne med 
hjerte i Nordstrand IF. Sportssjef Per Inge Jacobsen har 
trent og ledet laget sammen med assistenttrener Thomas 
Holm. Vi gratulerer med opprykket og gleder oss til 2015 
sesongen med 3. divisjons-kamper på Niffen. 

JUNIOR ELITE har hatt en fantastisk sesong, men tapte 
kampen om opprykk til Interkrets med ett fattig poeng.  
Laget har bestått av mange første års juniorspillere og 
har vært trent av Lars Bache på en utmerket måte. Mål- 
settingen for kommende sesong er det liten tvil om. Den 
er opprykk til Interkrets. Lars viste også sin faglige kom-
petanse som journalist og sine gode lederegenskaper 
tidlig i høst da juniorlaget og hele klubben ble rammet 
av en tragisk hendelse som berørte alle. Takk til Lars, alle 
juniorspillerne, støttespillerne rundt juniorlaget og andre i 
Nordstrand som viste omsorg og sørget for krisehåndter-
ing på en forbilledlig måte.  

GUTTER 15 har hatt en meget god sesong og lykkes med 
å rykke opp til Interkretsserien G16. I tillegg ble det blant 
annet seier i Lillehammer Futsal Cup og tredjeplass i  
Eskilscupen. Andrelaget har også gjort det meget bra i 
både seriespill og cuper. Hovedtrener Kristian Gjerstad-
berget, sportslig koordinator Geir Stenseth og administra-
tiv ansvarlig Kristian Berg, har ledet årgangen på en god 
måte. I tillegg bidrar fortsatt foreldretrenere på lag 2 og 3, 
og ivrige foreldre skaper god stemning på sidelinjen under 
trening og kamper. Per Stenseth har hele sesongen deltatt 
på Oslo kretslag G15, og flere spillere har debutert på jun-
ior elitelaget til Nordstrand. 

STYRETS BERETNING
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FOTBALLGRUPPEN arrangerte også i 2014 treningsleir til 
Fjerritslev i Danmark for klubbens 11’er og 7’er lag. Rundt 
200 spillere tilbragte fem dager med mye fotball, lek og 
læring på grønt gress/kunstgress, i svømmehallen og in-
nendørs baner. Treningsleiren har blitt en fin tradisjon som 
spillerne, trenere/ledere og de mange medreisende forel-
drene setter stor pris på. Her bygger vi klubb-kultur og 
overfører fotball og sosial kunnskap på tvers av årgangene.

SOMMERENS VAKRESTE EVENTYR ble også i år gjennom-
ført på Niffen. Mer enn 256 barn deltok på Tine Fotballskole 
for 5’er og 7’er fotballen. Fotballskolen har utviklet seg for 
hvert år, og var i 2014 nok en gang en stor suksess med re-
korddeltagelse. En fjær i hatten til alle som i år og tidligere 
år har bidratt til dette. Barna får tett og god sportslig opp-
følging av våre dyktige instruktører, sosialt samhold og i 
tillegg to måltider per dag. Ansvarlig for matserveringen 
var også i år vår glimrende kokk Egil Ohm.

SPORTSPLANEN ble presentert første gang høsten 2011. 
Ansvaret for implementering av Sportsplanen ligger hos 
sportssjef Per Inge Jacobsen og Sportslig utvalg under 
ledelse av Gunnar Flaten. Vi mener at Sportsplanen er et 
avgjørende verktøy for å skape langsiktig utvikling i form 
av gode årganger der det sportslige og det sosiale fører 
til glede og trivsel, en oppskrift for å utvikle gode lag og 
enkeltspillere. Videre er trenerutvikling avgjørende for god 
spillerutvikling. Derfor satser vi mye ressurser på at våre 
trenere/foreldretrenere skal forbedre seg og bli best mulig. 
Årets aktiviteter og resultater tyder på at vi stadig utvikler 
oss. Gjennom en god sportslig struktur og gode trenere 
som formidler fotballferdighet og gode holdninger på tren-
ingsfeltet ukentlig, kan vi fortsette utviklingen som klubb. 

AT ANLEGGENE blir ivaretatt hele året rundt er en forut-
setning for god aktivitet. Etter at Kurt Ove Hansen sluttet 
i mars, har vedlikehold av banen blitt ivaretatt av et ek-
sternt firma på en bra måte. Nordstrand har totalt fire 
kunstgressbaner, unikt for en bydelsklubb. Oslo kommune, 
Bymiljøetaten, har bevilget penger til rehabilitering av 
«Store kunsten» på Niffen i 2015. Endelig var det vår tur! 
Styret i Fotballgruppen har lagt planer for å legge under-
varme i forbindelse med rehabiliteringen. I tillegg planleg-
ger vi nye tribuner og rehabilitering av «minikunsten».
 
LAGLEDERHÅNDBOKEN skal gi lagledere bedre oversikt over 
klubbens rutiner og regelverk, samtidig som den skal gi in-
formasjon om det man må ha kjennskap til i jobben som 
lagleder for lagene i Nordstrand Fotballgruppen. Lagleder-
håndboken har vist seg å være et uvurderlig hjelpemid-
del for fotballstyret og for eksisterende og nye frivillige, 
lagledere, trenere og foreldre. Live Smith-Erichsen har på 
en effektiv og fremragende måte ledet arbeidet med opp-
datering og implementering av Laglederhåndboken på alle 
årganger i samarbeid med administrasjonen. 

 
SPONSORGRUPPEN under ledelse av Michael Jacobs har 
gjort en utmerket jobb med å få på plass nye sponsorer 
til drakt, shorts og anlegg. Ny hovedsamarbeidspartner fra 
2014 og minimum to år fremover er DNB. Vi takker DNB 
og andre sponsorer for økonomiske bidrag og langsiktige 
sponsorater som gjør det mulig å gi et godt sportslig og 
sosialt tilbud til våre fotballspillere. Vi håper og tror at  
Nordstrand IF Fotballgruppen har bidratt til å profilere våre 
samarbeidspartnere på en god måte. 

DNB NORDSTRAND CUP ble som vanlig arrangert i oktober. 
Vi arrangerte to cuper, en breddecup for årsklassene 99-
01 en helg og helgen etter den tradisjonelle 5’er og 7’er 
cupen for de yngste. Begge cup-helgene ble en stor suk-
sess både sportslig og økonomisk. Takk til Bjørn Rudjord, 
Nordstrand Cup komiteen og administrativt ansvarlige på 
01-, 00- og 99-årgangene som sørget for god planlegging 
og gjennomføring.

NORDSTRAND DOMMERGRUPPE har hatt nok et år med 
stor aktivitet. Nye klubb- og kretsdommere har blitt god-
kjent. Dommergruppen blir ledet av Tippeligadommer 
Ola Hobber Nilsen som har etablert seg i Tippeligaen og i 
tillegg har hatt en rekke internasjonale dommeroppdrag. 
Vi er stolte over å ha en toppdommer i Nordstrand som 
samtidig bidrar til utviklingen av nye dommere i klubben. 

WEB. I 2014 har vi oppdatert hjemmesiden slik at den 
fremstår visuelt moderne og har bedre funksjonalitet. Takk 
til administrasjon, Janne Osmo Eriksen og web utvalget 
under ledelse av Monica Toften for arbeidet. Vi oppfordrer 
alle med tilknytning til Nordstrand IF om å besøke nett-
sidene jevnlig. Vi har som mål at den skal bli blant de beste 
klubbsidene i landet!
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ADMINISTRASJONEN har hatt noen endringer i 2014. Stig 
Aaserud har fungert som administrativ ansvarlig første 
halvår. Fra august ble Stig Steive ansatt i 50% stilling som 
administrativ leder av Fotballgruppen, mens  Stig Aaserud 
fortsatte i administrasjonen dels med arbeidsoppgaver for 
Fotballgruppen og dels for resten av klubben. Begge har 
gjort en fremragende jobb både i forhold til medlemsover-
sikt, medlemsservice, baneplan, utstyr og fotballskolen. 
Begge har fått god støtte av daglig leder i Nordstrand IF, 
Ole Magnus Skisland. 

DUGNADSINNSATSEN på og rundt anleggene er nødvendig 
og viktig. Anleggene våre er klubbens ansikt utad både for 
våre egne medlemmer og tilreisende lag. Flere foreldre 
enn tidligere år er med og bidrar inn mot sine respektive 
lag enten i funksjon som lagledere, trenere, eller foreldre-
kontakter. I tillegg har mange årganger bidratt til utvendig 
dugnadsarbeid, ledet av Live Smith-Erichsen. 

Styret er svært fornøyd med dugnadsinnsatsen til forel-
drene! Uten den store frivillige innsatsen dere og vi alle 
gjør, hadde det ikke vært mulig å opprettholde dagens ak-
tivitetsnivå for våre unge, aktive spillere. Frivilligheten er 
kjernen i idrettsbevegelsen og er uvurderlig for Nordstrand 
IF og Fotballgruppen. 

MEDLEMMER
Alder 5-12  13-16  17-19  Senior Totalt %andel 

Gutter  413   142    51   105  711   84 %
Jenter    68     44    17     11  140   16 %
Totalt  481   186    68   116  851 100 %

STYRET
Styret har i 2014 bestått av følgende personer med til-
hørende ansvarsområder:

Thor Einar Andersen 
– Leder fotballgruppen. Hovedstyre (HS)-representant.  
– Sitter i arbeidsutvalget i HS

Gunnar Flaten
– Nestleder, Leder Sportslig utvalg 

Paal Jahrmann
– Styremedlem, økonomiansvarlig. Vararepresentant i HS 

Michael Jacobs 
– Styremedlem, Sponsor- og anleggsansvarlig

Elin Bjørk Heidardottir
– Styremedlem, ansvar jentefotball

Live Smith-Erichsen
– Styremedlem, ansvar dugnad og laglederhåndbok

Bjørn Rudjord
– Styremedlem, Leder Nordstrand Cup-komiteen

Ola Hobber Nilsen 
– Styremedlem, dommeransvarlig

Monica Toften
- Styremedlem, web ansvarlig

Styret ble valgt på årsmøte 26. februar 2014. Styret har i 
løpet av 2014 hatt 7 styremøter samt flere arbeidsmøter. 

Følgende styremedlem fratrer styret ved årsmøte 2014:
Live Smith-Erichsen
 

En flott ramme rundt NM-kampen mot Vålerenga på Hallagern i april.
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ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
I 2014 har styret og administrasjon jobbet målrettet med 
inntektssiden i budsjettet og det har vært god kontroll med 
kostnadene.  Dette har resultert i positive økonomiske re-
sultater for fotballgruppen. 

Det føres egne avdelingsregnskaper for fotballaktiviteter 
og for banedrift. Fotballen står ansvarlig for begge disse 
områdene, og kommentarene nedenfor henspeiler seg på 
det samlede resultatet for fotball og banedrift.

Det samlede resultatet i 2014 for Fotball og Bane endte 
med et overskudd på kr 695.834 mot et budsjett på kr 
246.552. Dette gir et positivt budsjettavvik på kr 449.282.  
Sammenliknet med fjoråret er resultatet i 2014 kr 32.495 
bedre enn i 2013. Det hører med til dette bildet at det ble 
inntektsført 475.000 kr. i ekstraordinære inntekter for 
spillersalg i 2013.

De viktigste årsakene til det positive budsjettavviket er la-
vere kostnadsbruk enn forventet til banedrift, høyere spon-
sorinntekter enn forutsatt, inntekter fra NM kamp som ikke 
var budsjettert samt at fotballen har fått et tilskudd fra HS 
på kr 128 000,-.

Administrasjonen har i løpet av året fått på plass enda 
bedre rutiner for fakturering og oppfølging av trenings-
avgiftene parallelt med at medlemstallet har økt. Det så 
lenge ut til at vi ikke kom til å nå inntektsbudsjettet for 
treningsavgifter, men takket være denne positive utviklin-
gen nådde vi våre mål også på dette området i 2014.

Vi har i 2014 endret fra intern drift av banene til at vi nå 
kjøper disse tjenestene eksternt. Dette har resultert i 
reduksjon av kostnadene, og vi er tilfredse med den opp-
levde kvaliteten på arbeidet fra den valgte leverandøren så 
langt.

Fotballgruppen har i 2014 hatt følgende stillinger ansatt i 
administrasjonen:
Stig Steive; 50 % stilling, kontor adm. fra august og ut året
Stig Aaserud; 30 % stilling adm., fra april og ut året
Per Inge Jacobsen; 80 % stilling, sportssjef, hele året

SPORTSLIG UTVALG
Sportslig utvalg (SU) har i 2014 bestått av følgende per-
soner med tilhørende oppgaver:
Gunnar Flaten  – Sportslig leder
Madeleine Valø  – Jenteansvarlig
Elin Björk Heidarsdottir  – Styrerepr. jentefotballen
Ola Hobber Nilsen – Dommeransvarlig
Carl Harald Krystad – 5´er og 7´er fotball
Per Inge Jacobsen  – Sportssjef. Fra adm.

Det har vært en meget god sesong for Nordstrand Fotball. 

Høydepunktet var 1. runde i NM på Hallager, snaut 2000 
tilskuere og gutta klarte seg bra! Kampen var samlende for 
klubben! 
A-laget rykket opp i 3. divisjon, G15 kvalifiserte seg for in-
terkrets G16, Jr. laget var ett poeng unna opprykk til inter-
krets G19, G13 var i finalen i Norway Cup, G12 vant uoff-
isielt NM på Hamar, vi har store kull og øker på jentesiden.
Dommergruppen fungerer også veldig bra.
Alt dette er vi i Sportslig utvalg stolte av. 

Neste sesong, 2015, er SU styrket med flere  som bidrar i 
mer spissede oppgaver, og det kommer til å bringe klubben 
enda ett hakk fremover.

SU har i løpet av 2014 hatt tre fellesmøter i tillegg til hyp-
pige møter på de ulike ansvarsområdene. Arbeidsoppgav-
er er fordelt medlemmene imellom, slik at SU skal være 
mest mulig operativt. SU fungerer som støtte for klubbens 
sportssjef og jenteansvarlig Madeleine Valø. 

Det er avholdt dommerkurs, trenerseminarer og årgangs-
samtaler med trenerteam 11´er lag. Sportsplanen er den 
”blå-hvite tråden” i hva som skal formidles ut til trenere. 
Det er avholdt tre trenerforum med forskjellige temaer. SU 
er også involvert i dialoger med årganger ved behov for råd 
om differensiering, hospitering, treningsplan og samarbeid 
innad i teamene.
 
DOMMERGRUPPA
Alle våre aktive dommere har representert klubben på en 
flott måte både ovenfor krets og forbund. Dommergruppa 
har i 2014 rekruttert nye klubbdommere og nye kretsdom-
mere har kommet til.  Under årets klubbdommerkurs deltok 
flere hospitanter fra nærliggende klubber. Dette tyder på at 
arbeidet som blir gjort blir lagt merke til. NIF har over flere 
år lagt til rette for dommerutvikling, og ivaretatt og inves-
tert i dommermiljøet i klubben. Dommerne har også vært 
gode veiledere for hverandre, og flere gjorde også en solid 
innsats under Nordstrand Breddecup og DNB Nordstrand 
Cup. Som et resultat av gode og stabile prestasjoner på 
banen ble Ola Hobber Nilsen nominert og autorisert som 
FIFA-dommer i 2014. Samtidig har nye dommere vokst 
frem som er et bevis på den naturlige veksten i klubben.   

                              NORDSTRAND CUP 2014

17. til 19. oktober 2014 ble det arrangert;
DNB Nordstrand  cup (5’er fotball) for årskullene  2005, 
2006, 2007 og 2008 på Niffen.

DNB Nordstrand cup (7’er fotball) for årskullene 2003 og 
2004 på Niffen.

DNB Nordstrand cup (9’er fotball) for årskullet 2002 på 
Hallagerbanen.
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DNB Nordstrand cup gjennomført på fantastisk vis nok en gang. En stor takk til alle som deltar i dugnadsarbeidet denne høst-helgen.
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Totalt ca 130 lag deltok i DNB Nordstrand Cup i 2014. Cu-
pen var ikke helt fullbooket i år. Ekstra gledelig var at det 
var flere påmeldte jentelag enn noen gang tidligere.

Cup-komiteen besto i 2014 av åtte medlemmer:
Øystein Bu, Ingvar Hagen, Finn Lundstedt, Svein Lyngroth, 
Katrine Johnsen, Knut Pankaj og Bjørn Rudjord (leder). 
Cupen på Niffen ble gjennomført med stor grad av forel-
dre-innsats fra årskullene  2005 og 2006.

Helgen før, altså 10.-12. oktober 2014, arrangerte vi bred-
de-cup for 1999, 2000 og 2001  Årgangene ordnet selv 
med invitasjonene og turneringen ble fullbooket. Det ble 
en fantastisk flott bredde-cup.

Helhetsvurdering
Totalinntrykket er at dette er en viktig cup for Nordstrand 
Fotball både sportslig og økonomisk. Vi får vist frem klub-
ben og anleggene våre fra en positiv side. Alle frivillige 
gjorde en flott innsats, og cupen er avhengig av alle de 
frivillige, for å få til et bra arrangement.

AKADEMIET
Det ble i 2014 arrangert to akademier i regi av NIF, ett på 
Niffen på våren og ett i Manglerudhallen på høsten. To-
talt var det 131 deltagere på akademiene våre. Trenerne 
som trente spillerne var Per Inge Jacobsen (Hovedtrener 
A-laget), Thomas Holm (Assistant A-laget), Ola Nyhus 
(Junior 2 trener), Henrik Wøhni (A-spiller), Fredrik Fladby 
(A-spiller), Remi Memsihi (A-spiller), Fredrik Akselsen (A-
spiller), Ivan Rodriguez (A-spiller), Andreas Madsen Holm 
(A-spiller), Madeleine Valø (Jentefotballsansvarlig) og Lars 
Martin Tyldum (Jr. spiller). 

FOTBALLSKOLEN 2014
Fotballskolen ble i 2014 gjennomført over 2 uker, med 257 
deltakere totalt, noe som er “all time high” i NIF sammen-
heng. Nordstrand IF er opptatt av å ivareta sine medlem-
mer på en best mulig måte, både når det gjelder fotball 
i seg selv, men også det omkringliggende. Fotballskolen i 
Nordstrand IF skal være en arena hvor barna skal få lov til 
å jobbe med grunnleggende fotballferdigheter; pasninger, 
mottak, headinger, avslutninger og ikke minst fair play. 

«Fotballskolen i Nordstrand; 
Det vi snakker om rundt middagsbordet!»

Vi er opptatt av at “våre barn” skal lære fotball på lik linje 
som de lærer matematikk og norsk på skolen. Det skal være 
lov til å sette krav, men det er ingen tvil om at trygghet og 
trivsel er det viktigste på fotballbanen, og med trygghet og 
trivsel vil man føle mestring. Dette er prinsipper som står i 
førersetet ved Nordstrand Fotballskole. Vi er opptatt av at 
fotballen skal være morsom og at det skal være gøy å spille 
fotball. Man skal ikke mases eller tvinges til å spille fotball, 

det skal komme av egen fri vilje og basere seg på den indre 
motivasjonen som skaper selvdrevne fotballspillere. Moti-
vasjonen vi ikke ønsker er den som kommer av penger, ut-
styr eller berømmelse, hvor fokuset er knyttet til helt andre 
ting en fotballen i seg selv.

Alle dager startet med frokost. Deretter oppvarming og 
fotballaktiviteter. I løpet av uken fikk deltakerne brynt seg 
på følgende ferdigheter; pasning, mottak, føring, finter, 
vendinger, avslutninger, headinger, koordinasjon, styrke, 
hurtighet, smidighet og spill. Ukene på Niffen og Hallager 
kunstgress inneholdt også mange spillsekvenser, hvor del-
takerne fikk prøve seg på pasningsspill, kombinasjoner og 
avslutninger i spillsituasjoner. 

Vi vil rette en stor takk til alle instruktørene som bidro un-
der Fotballskolen i 2014. 

ANLEGGENE
At anleggene blir ivaretatt hele året rundt er en annen vik-
tig forutsetning for god aktivitet. På vinterstid har vi satt 
bort denne oppgaven til Skandinavisk Utemiljø Oslo, og 
de har utført dette på best mulig måte slik at banene på 
Niffen regnes for å være blant Oslos beste baner på denne 
årstiden. Vi har totalt 4 kunstgressbaner, noe som er unikt 
for en bydelsklubb. Takk også til anleggsgruppen som 
følger opp anleggene og maskinpark til beste for alle aktive 
fotballspillere. 

Vi har gleden av å informere at vi har fått bevilget midler 
til nytt kunstgress på «store kunsten» på Niffen.  Dette 
er meget gode nyheter da banen virkelig har behov for en  
oppgradering. I den forbindelse jobber vi med konkrete 
tiltak for ytterligere å forbedre anlegget; 

• Planen er samtidig å legge undervarme på banen, som vil 
gjøre at spilleforholdene blir enda bedre på vinterstid. 

• Vi vil også utvide «mini kunsten», forbedre underlaget og 
bruke kunstgresset fra den store banen eller nytt dekke.  

• Det jobbes også med planer om å bygge tribuner for at 
det skal bli enda bedre forhold for tilskuerne.

Alt arbeidet er planlagt gjennomført samtidig i sommer-
ferien og at det nye anlegget står klart til august.

Det er også søkt om midler for oppgradering av kunstgres-
set på «Hallagern» og vi venter spent på svar.

Vi ser frem til å få gjennomført oppgraderingen og ha et 
nytt anlegg klart for enda mere sportslig moro og suksess.

SPONSORGRUPPEN
Sponsorgruppen, under ledelse av Michael Jacobs, sørget 
for verdifulle inntekter og synlige reklameplakater på Niff-
en.  Vi fortsetter arbeidet med å selge skilt rundt banene, 
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så hvis man ønsker å støtte klubben og få god eksponering 
for sin bedrift, vennligst ta kontakt. Det er plass til flere!
Vi har også skaffet nye sponsorer på de nye draktene og 
retter en stor takk til DNB, Arctic, Atea, Microsoft, Nord-
strand senter, Verisure, Statoil Nordstrand og 6. SANS. 
for støtten til klubben. Vi anbefaler alle våre medlemmer å 
støtte våre sponsorer når de kan. 
 
Ved skiltsalg rundt banen skaffet av det enkelte lag gikk 
50% av sponsorinntektene direkte til laget. Resten gikk til 
fotballen og kommer lagene til gode. 

LAGLEDERHÅNDBOKEN
Laglederhåndboken er et levende dokument som blir opp-
datert fortløpende. Denne skal gi lagledere bedre oversikt 
over klubbens rutiner og regelverk, samtidig som den skal 
gi informasjon om det man må ha kjennskap til i jobben 
som lagleder i Nordstrand Fotballgruppe. Laglederhånd-
boken har vist seg å være et uvurderlig hjelpemiddel for 
fotballstyret og for eksisterende og nye frivillige lagledere. 
Oppdatert versjon vil til enhver tid ligge på hjemmesiden 
under Lagleder- /trenerinfo. I tillegg blir oppdatert versjon 
sendt ut til lagledelse på mail.

DUGNADSINNSATSEN
Dugnadsinnsatsen på og rundt anleggene har vært et 
meget positivt bidrag for å holde anleggene våre i god og 
pen stand. Svært mange foreldre bidro også i 2014 inn 
mot sine lag som lagledere, trenere, eller foreldrekontak-
ter. Mange stiller også opp og bidrar på banedugnader, i 
kioskene og til diverse oppgaver ved ulike arrangementer i 
klubbens regi. Styret er svært fornøyd med dugnadsinnsat-
sen. Uten den frivillige innsatsen i klubben hadde det ikke 

vært mulig å opprettholde dagens aktivitetsnivå for alle 
våre unge og håpefulle aktive spillere. Det er vårt håp og 
ønske at den frivillige innsatsen vil fortsette i takt med fot-
ballgruppens øvrige vekst. Frivilligheten er og blir uvurder-
lig for klubben. Den er grunnmuren i all videreutvikling av 
Fotballgruppen i Nordstrand. Takk til alle som bidrar!
 
NORDSTRAND WEB
Det var i 2014 nødvendig å gjøre en oppgradering av klub-
bens hjemmeside. Teknisk var den ikke lenger optimalt til-
rettelagt for de ulike digitale flatene og til oppdaterte nett-
lesere. Størstedelen av brukerne av siden benytter mobil 
og nettbrett, og siden er nå responsiv og dermed mere 
brukervennlig for alle. Netlab gjorde en generell overføring 
av alt innhold i sommer og en siste overføring av alle ny-
hetssaker rett før lanseringen 14. oktober. Lagene har selv 
oppdatert innholdet i menyene og kvalitetssikret nyhetene, 
mens innholdet på alle hovedsider er oppdatert av Janne 
Eriksen i samarbeid med de ulike gruppene.
 
Det ble avholdt web-kurs 11. november med stort opp-
møte, pluss et minikurs 7. januar. Flere blir gjennomført 
ved behov. Det vil også bli utarbeidet en ny web-håndbok. 
 
Utvikling av treff på siden:
2010: 47.324
2011: 76.103
2012: 73.606
2013: 78.716
2014: 97.624

www.nordstrand-if.no

Litt taktikk i pausen under DNB Nordstrand cup. Gutta i nye flotte NIF-drakter.



10

JENTER
Jenter 2005/2006
Hovedtrenere: Kim Erik Oppheim og Severin Roald
Trenerkoordinator og web: Anders Bakken
Hjelpetrenere: Lars Ødegård, Even Lindahl, Åge Norman 
Hansen
Årgangsansvarlig/økonomi: Lene Elisabeth Bjerkan
Sosialt: Anette Lia
Cup: Vegard Aaløkken

Jenter 2005/06 har hatt en fantastisk utvikling i 2014. Ved 
årets oppstart besto laget av 7-8 spillere. I løpet av året 
har det kommet veldig mange nye jenter som er interes-
sert i å spille fotball. Ved utgangen av året kunne vi telle 35 
jenter – en økning på fantastiske 500 prosent! Det er over-
vekt av jenter født i 2005, men det blir stadig flere jenter 
fra 2006-årgangen.

I 2014 har vi hatt to lag i serien og deltatt i fem cuper. La-
get har både vunnet og tapt, og jentene har det like gøy 
hver gang. Vi har gode erfaringer med cupene, og jentene 
er veldig godt fornøyde med å få diplom/pokal. Vi har som 
mål å bygge lagfølelse, og at alle jentene på laget skal opp-
leve mestring og utvikling. Sommerfest med grilling og 
sesongavslutning med nær 100 deltakere på Niffen med 
diplom til alle jentene gjorde det ekstra gøy å være med på 
fotballaget.

Vi trener to ganger i uka. Etter stor pågang med mange nye 
spillere har vi fått et godt og stabilt trenerteam på plass 
som samarbeider om treningsopplegget med koordinator 
for jentefotballen, Madeleine Valø. Madeleine har hatt noen 
treninger, og har vært en god støtte for trenerteamet.

Jenter 2003/2004
Etter oppstart helt fra begynnelsen, høsten 2012 er vi nå 
23 ivrige og motiverte jenter som møter opp på trening 
torsdager og søndager på Niffen. I skrivende stund er vi 16 
jenter fra 2003 og 7 jenter fra 2004 årgangen. Jentene har 
hatt en bratt utviklingskurve, og med fokus på trening hvor 
balansen mellom å ha det gøy samt seriøsitet er god, så 
går det kun en vei, nemmelig oppover. Og det kan merkes 
god fra trening til trening. Vi har deltatt i flere cuper og 
gjennomførte serien med mange fine kamper i sesongen 
2014.

Etter at Marthe Borchgrevik og Olivia Jansen måtte gi seg 
som trener for laget fikk vi inn 4 foreldre som trenere. 
Den erfarne Lars Bakken sammen med Sigbjørn Hoen har 
hovedtreneransvaret. I tillegg har vi Mikkel og Gustav som 
hjelpetrenere. Eline tar seg av det sosiale og pengekassen 
mens Lars Ø. forsøker å ta seg av det praktiske som lag-
leder. 

Jenter 2001/2002
Hovedtrener: Madeleine Valø
Lagledere/Adm.: Sølvi Tafjord Elle og Kaare Flatner
Oppmann: Frank Jensrud
Hjelpetrenere: Frank Jensrud og Kaare Flatner
Antall spillere: 23 (9 stk 2002, resten 2001) (Noen har 
slutta, noen har kommet til underveis)
2 treninger pr. uke, 3 treninger etter sesongslutt.

Nok en tung sesong for jentene. Vi har hatt ett 7´er lag og 
ett 11´er lag i J13-serien.

7-er: 12 kamper - 3 seire, 9 tap. Målforskjell 23-63 
11-er: 13 kamper – 1 uavgjort, 12 tap. Målforskjell 9-81
Totalt 4 seire, 21 tap, målforskjell 32-144

Cuper 
Arvika: Deltok med ett 11´er lag i 2001-pulja. En uavgjort, 
resten tap. Sosialt fin tur for laget..
Norway Cup: Ett 7´er lag i 2001,  ett 7´er lag  i 2002. J2002 
gjorde en strålende innsats på sletta med ett tap, tre uav-
gjort og fire seire. 2001 hadde en tyngre opplevelse.
NIF-cup: 9´er 2002 . Tapte kvartfinalen på myntkast.

Jenter 1999/2000 
Hovedtrener: Lise Flægstad, 
fra nov. 2014: Matteo Pippo Martinez
Trenere: Said Omar, Einar Berdal
Adm./foreldrekontakt: Kirsten Morris
Økonomi: Tove Eitrheim
Sosialt: Hege Bondevik
Sjåfører/supportere: Engasjerte og positive foreldre vi ikke 
kan unnvære!

Antall spillere: 31 ved sammenslåing av J99 og J00 januar
Vinterserie: Et 11’er lag i Fjellhamar’s Vinterserie, J14
Seriespill: Et 11’er lag i J14 og et 11’er lag i J15
Cuper: Norway Cup, Sandarcupen, Ski Storsenter cup
Sosiale aktiviteter: Idrettsgallaen, Cageball, Tryvann 
klatrepark, Bowling & pizza, Megazone.

Det har vært en bra sesong på mange måter.  Sam-
menslåingen av J99 og J00 utviklet seg veldig positivt.  Vi 
har blitt en fin gjeng som har det moro både sportslig og 
sosialt.

Vi spilte med to 11´er lag i henholdsvis J14 og J15. Det 
ble byttet rundt med spillere på begge lag uten topping av 
noen av lagene. J14 vant 2 kamper og fikk 1 uavgjort i løpet 
av sesongen. Det holdt til nest sisteplass i serien. 

J15 vant 6 kamper og spilte 2 uavgjort og havnet midt på 
tabellen. Spilte fullt på høyde med nesten samtlige av lag-
ene, og avsluttet med en thrillerseier 1-0 over Høybråten/
Stovner som kom på 3. plass i serien.

AKTIVITETEN I LAGENE
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Trivsel, mestring og idrettsglede gir sportslig utvikling. Foto: Solfrid Therese Nordbakk
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Jentene begynner å bli mer voksne, og mer seriøse i det 
de holder på med.  Samtlige av jentene har i løpet av 
denne sesongen utviklet seg både fotballteknisk, fysisk og 
lagmessig.  Dette er det viktigste med tanke på kommende 
sesong og nye friske ambisjoner. 
Alle som har fulgt med jentene på kamper har fått se en 
bratt stigende ferdighetskurve. Det er og har vært moro å 
se hvordan hver enkelt har utviklet seg individuelt og som 
lagspiller. Støttepasninger og innimellom smarte gjen-
nombruddspasninger, har det blitt stadig mer av. 
Jentene er utrolige når de bestemmer seg for å trå til, og 
de har både vilje, kraft og ferdigheter til å hamle opp med 
gode lag.

På tampen av året fikk vi ny trener. Pippo er en kunnskapsrik 
og dyktig italiener som kommer til å få til mye bra. I tillegg 
har vi fått hjelpetrener Petter. Sammen er de et kanonbra 
team og vi gleder oss til ny spennende sesong.

Jenter 19 og Damer 
2014 begynte som året før med futsal, 1. divisjon damer i 
Oslo FK. Dette er mest for å kunne spille og trene inne om 
vinteren.  Vi hadde med ett lag som til slutt ble nr 4 av 5 lag, 
det ble spilt i alt 4 kamper mot hver motstander så det ble 
nok kamper, men liten variasjon.
 
Før sesongen reiste vi med klubben på treningsleir i Fjerrits-
lev, dette for at jentene skulle bli bedre kjent innad i laget 
og med resten av lagene i klubben, dessverre var det bare 
jentene som spiller for junior og damelaget som var med.
 
Vi hadde forholdsvis god tilgang på spillere på vårparten 
og valgte derfor å melde på et J19 lag i 1. divisjon og et 
damelag i 4. divisjon. Det ble forholdsvis stor belastning på 
noen av spillerne og etter noen kamper i våres sto vi med 
en skadet keeper og en del av resultatene utover høsten 
bar dessverre litt preg av dette.
 
OBOS Cup ble spilt både med junior- og damelag, dess-
verre nådd ingen av lagene til finalene i høst.
 
Før sesongen begynte Kim Westrum som trener, dessverre 
valgte han å slutte da sesongen var slutt, men nye trenere 
er nå på plass og vi håper på nye gode resultater.
 
I dag utgjør spillergruppen litt over 20 spillere som er mer 
eller mindre aktive, det merkes at de har mer fokus på 
skole i 10. klasse og 3. året på vgs. I de årskullene denne 
spillergruppen består av er det alltid spennende å se hvem 
som velger skole/reise/studier ander steder og dermed 
forsvinner ut av lagene.
 
Sesongen 2015 spiller vi, som i 2013, med et damelag i 4. 
divisjon og 7’er juniorlag, minner om at vi ble kretsmestere 
i 2013 med juniorlaget.

Vi ser fremover til sesongen 2015 med nye trener, og pås-
ketur til Danmark.
 
Jeg takker spillere og supporterne for sesongen som gikk 
og håper vi ser flere fotballinteresserte foreldre, familie-
medlemmer og andre ”Niffere” på Niffen utover i sesongen.
 
Øystein Siggerud, lagleder

GUTTER
Gutter 2009
Fotball for gutter og jenter født 2009 teller i skrivende 
stund 12-14 fotballglade barn. Vi trener hver torsdag på 
Niffen. Barna begynte å trene sammen i september 2014 
og vi merker at spillet blir bedre for hver trening. Vi fokuser-
er mye på lagspill, spille ball med hverandre, at alle skal få 
score mål og ikke minst masse gøy.

5 aktive fedre hjelper til som trenere og sørger for at alle er 
med på spillet, knyter skolisser og trøster hvis det trengs.
 
Hovedtrener Atle Thorsell  
Lagleder Lars Erik Østgaard  

Gutter 2008 
Årgangsansvarlig adm.: Aslak Steinsvik
Hovedtrenerteam: Thomas Gustavson og 
Andreas Thalund-Fossen
Trenere aktive på feltet: Frode Aass, Henning Leo Knudsen, 
Marte Åril, Hans-Christian Hansen, Stig Nordsveen, Morten 
Hagen, Svein Rønneberg, Bjarne Brudeli, Truls Horgen, 
Anders Almstrøm, Ole Morten Skaugseth, Fabien Vidalon, 
Bjørn Rudjord, Marius Bollingmo, Stian Farmen med flere.  
Arrangementsansvarlig: Bjarne Brudeli
 
2014 har bestått av progresjon, vekst og ny progresjon (og 
justering/omstilling av treningsstruktur)! Frem til som-
meren 2014 talte vi om lag 30 gutter med betydelig frem-
gang hva angår ballmestring så vel som å spille med og 
mot hverandre. Fokus på spilleforståelse og samspill sam-
men med kontinuitet på treningene har fungert godt, samt 
bidratt til lek og glede gjennom å variere øvelsene gradvis. 

Tidlig sommer startet vi med søndagstreninger for de som 
har lyst/anledning som supplement til onsdagstreninger.
Første trening etter skolestart talte vi om lag 65 gutter 
på treningsfeltet! Med hensikt å utjevne ulikhetene i ball-
mestring benyttet vi oppvarming til å dele inn i to ulike 
hovedgrupper, og gjennomførte tilnærmet like aktiviteter 
for begge hovedgruppene. Fokus på å føre ball, spille med, 
spille mot, skuddtrening og kamptrening. Nye spillere fra 
sommeren av viste betydelig progresjon og lærte mye av 
de som allerede har vært med ett års tid. I løpet av høsten 
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er alle også blitt mer kjent med struktur og regler på feltet 
og begrepet FairPlay, og spillergruppen teller i underkant 
av 60 spillere totalt. Trenerteamet teller om lag 16 ivrige 
ildsjeler. Vi kan melde om god stemning blant både spillere 
og trenere på treningsfeltet (for øvrig også god stemning 
på sosiale events utenfor treningsfeltet).
 
I oktober stilte vi fem lag til DNB Nordstrand Cup til stor 
glede blant deltakerne! Det er planlagt å gjennomføre flere 
Cup’er og miniturneringer i 2015. 

Gutter 2007
Vi teller ved utgangen av 2014 78 gutter og jenter. 
Vi har gjennom året trent fast på tirsdager og søndager. 
På tirsdagstreningene har det stort sett vært om lag 70 
stykker mens det på søndagstreningene er noe færre.
Vi har i 2014 deltatt i Micro-serien på Haraløkka med hele 
8 lag. Det har vært stor spilleglede og en enorm utvikling 
i fotballferdigheter. Vi har også deltatt i to eksterne tur-
neringer (LSK og BSK) i tillegg til vår egen Nordstrand cup. 

Siste trening før jul ble tradisjonen tro avsluttet med pep-
perkaker og varm drikke. Litt ekstra kos måtte vi feire oss 
selv med. 

Vi har et flott og stabilt team rundt laget, og vi som er med 
har det også gøy sammen både på og utenfor banen. 
En stor takk til alle som bidrar til årgangen!

Gutter 2006
I 2014 har 15 trenere og 60 barn hatt det mye moro med 
fotball. I tradisjonen tro tyvstartet vi sesongen med nyt-
tårscup på Langhus første helgen i januar og fulgte opp 
med DNB Cup i Valhall i mars etter en velfortjent vinterferie.
Vi har stilt med 8 lag i seriespill og har til sammen spilt 
over 100 seriekamper med de oppturene og nedturene 
som hører med. Vi har i tillegg trent to ganger i uken og har 
med et stabilt og dedikert trenerteam klart å gi gutta et 
godt treningstilbud gjennom hele året.

Årets siste turnering var vår egen DNB Nordstrand Cup og 
vi har med glede fulgt utviklingen fra fjorårssesongen og 
ser stor fremgang på alle guttene.

Årgangsansvarlige trenere: Jan Engeby, Marius Bollingmo 
og Arne Asphjell
Årgangsansvarlig admin: Øystein Berg og Erik Borse
Trenere: Martin Andresen, Anders Nilsson, Jan Thore 
Løchen, Kim Arnesen, Robert Ganz, Tomas Bjerke, Rudi 
Romsaas, Øystein Werner, Dan Fischer, Sven Ove Oksvik og 
Arve Øverli

Gutter 2005
Årgangsansvarlig/sportslig leder: Børre Sunde
Admin: Ingvar Hagen
Hovedtrenere; Eystein Lund og Ingvar Grøthe.
Hjelpetrenere: Morten Bakken, Runde Nilssen, Andreas 
Christensen, Henning Leo Knudsen, Johan Hjerkinn, Lars 
Holth, Håkon Tønneberg Mathisen, Jan Tore Andresen, 
Julian Lynghjem, Terje Kaasa, Kim Dahl, Kristian Mjølnerud 
og Thomas Aas.
Administrativt personell: Ingvar Hagen (leder), Jørn Løken 
(Web), Ola Nordsletten (Sosialt/dugnad) og Kristi Flo 
Mohagen (Materiell). 

Det skjer skifte i 2015 med trenere som kommer til og 
trenere som ikke lenger har anledning til samme aktivi-
tetsnivå. I tillegg kommer det endringer i årgangsansvarlig 
og dermed sportslig leder. Vi regner med at vi likevel kan 
opprettholde samme aktivitetsnivå for gutta i 2015.

Spillergruppen vår har i 2014 bestått av mellom 50-60 
gutter, som har stilt opp med kjempeiver og positive hold-
ninger. Det har vært utmeldinger i løpet av 2014, men antall 
nyinnmeldinger har oppveiet frafallet. Vi starter 2015 med 
mer enn 60 spillere.

2014 har vært et aktivt år. Vi har hatt åtte lag med i se-
rien. Lagene ble forsøkt balansert best mulig for å oppnå 
en god spillefølelse og mestring for alle. Vi meldte alle lag 
på i øverste nivå, noe som ga en rekke utfordringer for alle 
våre lag. I 2015 tenker vi at alle våre lag stiller på nivå 2 og 
da med 9 lag hvor profilen er best mulig balanse i hvert lag.

Gjennomgående har vi hatt mange flotte opplevelser selv 
om resultatene innledningsvis bikket litt i mot. Spesielt i 
første halvdel av seriesesongen. Etter sommerferien klarte 
flere lag å heve seg både spill- og resultatmessig.  Erfar-
ingen fra 2014 tilsier at vi for 2015 - med litt justering - 
prøver omtrentlig samme kjøreplan.

Vi har deltatt i flere Cup’er – og som oftest med flere lag. 
Alle lag er forsøkt balansert. Opplevelsene har vært gode. I 
2015 viderefører vi vår Cup deltakelse samtidig som vi øker 
vår deltakelse i Cuper med ulike nivå for mestring og med 
differensierte lagoppsettinger

Vi har treninger hver tirsdag og på søndag med systema-
tisk gjennomføring, som ivaretar tekniske ferdigheter og 
utvikling samt praktisk spilling. Spillerne har vært delt inn 
i tre «nivåer» og plassering i ulike nivå har skjedd etter 
en årlig vurdering av ferdighetsnivå, modenhet og sosial 
tilpasning. Dette tenkes videreført i 2015. 

Vi har gjennom 2014 hatt godt oppmøte, spesielt på tirs-
dager. I 2015 opprettholder vi de fastsatte treningsdagene. 
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Team 2005 er heldige fordi vi har med mange aktive og 
dyktige foreldre. Foreldrene stiller ikke opp bare som tre-
nere og i administrativ gruppe, men deltar også aktivt ved 
alle andre behov vi måtte ha. For eksempel arrangerer 
Team 2005 en skikkelig juleavslutning med tilhørende pre-
mieutdeling til gutta, som en takk for god innsats og hold-
ninger i året som er gått. Her er flere foreldre tilnærmet 
unike med å stille opp.

Gutter 2004
Årgangsansvarlig : Kristian Aasheim Berg / Klemet Gaski
Ansvarlig adm.: Aslak Steinsvik

Gutter 2004 har hatt 6 (5’er) lag i serien og et hospiterings-
lag i 2003-serien. Høsten 2013 la vi om til tre treninger 
pr. uke, noe som har gitt gode resultater. Samlet sett har 
fjorårets sesong vært preget av stor spillemessig utvikling 
for samtlige spillere, i tillegg til at vi synes å nå ett av hoved-
målene våre - å lage en kjempestor kompisgjeng på tvers 
av skoler, klasser og de vanlige rammene barna har!!! Dette 
tror vi også er en medvirkende årsak til at vi har et tilsig av 
spillere til årgangen fra barn på Nordstrand som har lyst til 
å begynne å spille fotball fordi de hører at det er gøy. Tren-
ingsmessig  har det vært og vil også fremover være stort 
fokus på fortsatt utvikling av tekniske ferdigheter samt det 
å lære barna å ta riktige valg i spillsituasjoner. Utrolig gøy 
for både trenere og foreldre å se utviklingen.

I tillegg til seriespillet har vi deltatt på flere cuper, noe som 
alltid er moro. I kjent stil har vi ommøblert på lagene til 
hver nye cup, slik at spillerne blir enda bedre kjent med 
hverandre og skaper nye relasjoner. Resultatmessig har 
vi også prestert meget godt i cupene, med bla. første og 
tredjeplass i Arvikacup 2014. Vi må nok innrømme at det 
var en tåre eller to å se i øyekroken på sidelinjen da. Resul-
tatene i Norwaycup var også overaskende gode til tross for 
at vi spilte ett år opp og med blandede lag også der. Det 
er utrolig hvilke læringskurve barna får av litt utfordringer 
ut over det vanlige. Vi gleder oss veldig til 2015-sesongen, 
med treningsleir i Danmark, treningskamper, Arvikacup, 
Norwaycup og mye mye mer. 

Gutter 2003
Gutter 2003 har hatt et meget aktivt 2014. Vi er ca 45 gut-
ter og 9 trenere, velferdskomité og web redaktør. Vi har 
deltatt i serien med 5 lag i serien på beste nivå. Våre jevne 
lag slet mot mange mer «toppede lag», men guttene er 
gode til å holde motet oppe. Vi har gjennom hele året del-
tatt på en rekke turneringer og Oppegård sin vinterserie. 
Vi deltok i Norway cup med 3 lag.  Vi var også i Arvika med 
4 lag for første gang, det var meget vellykket. Vi har også 
hatt sosiale tilstelninger med “mammakamper” og pizza 
etterpå. Det er en flott gruppe med fine gutter og bra forel-
dreengasjement.

Gutter 2002
Treningsdager: Mandag, Torsdag og Lørdag. 
Vi har gjennom sesongen vært i overkant av 70 spillere. 
I 7´er serie har vi deltatt med seks – 6 – jevne lag. 
2-3 trenere. Flest seire, noen uavgjort og også tap.
Høydepunktet var da laget som stilte på Talentcupen i 
Hamar sørget for Nordstrands-seier for første gang i his-
torien.

Hospitering: Vi har hatt ett lag som har spilt 11´er fotball 
gjennom året i årsklassen over, og her har mer enn 25 
spillere fått lov til å prøve seg. Det var en bratt lærings-
kurve, og laget gikk på mange tøffe utfordringer i starten, 
men leverte gode resultater og innsats totalt. Vi har også 
hatt 5-6 spillere som har trent med nivå 1 gruppen til 2001 
i andre halvdel av sesongen.

Nivåbasert kamptilbud: Vi har også vært flinke til å arran-
gere kamper for alle våre nivåer på kullet, altså etter jevn-
byrdighetsprinsippet.

SUP: Vi sendte fire gutter til SUP-uttak; Jacob Flaten, 
David Kværner-Andersen, Edward Kling og Oliver Bøifot. 
Av disse ble de to første tatt ut, og har trent søndager med 
andre spillere fra kretsen på Greverud i Oppegård.

Vi har gjennom store deler av sesongen fått dele en keep-
ertrener, “Johnny”, sammen med 2001 – og det har vært 
en stor suksess for våre (mange) keepere.

Fokusområder (trening og i kamp):
Bedre teknikk, pasninger og mottak/medtak, bevegelse, 
orientering, valg, innsats, holdninger m.m

Trenerteam (12):
Thor Einar Andersen (Hovedtrener), Admin Team (6),
Morten Harsem (leder) 

Cuper 2014:
Arvika Cup, Norway Cup, Gjelleråsen Cup, Hamar Talentcup, 
DNB Nordstrands Cup, NIF2002 egen cup

Gutter 2001
Gutter 2001 har i sesongen 2014 hatt med to 11’er lag i 
serien, pluss ett lag i 7’er. Lagene i 11’er serien klarte seg 
stort sett bra og havnet høyt på tabellen. Dessverre ble det 
ofte litt for tøff motstand for laget i 7`er serien.
Kullet har også deltatt på OBOS cup, Adidas cup, Notod-
den cup, Storhamar cup, Halden cup, Arvika cup, Norway 
Cup, DNB Nordstrand Cup, Nesodden cup og Ham Kam cup. 
Vi spilte også inneturnering med 2 lag i romjulen. I tillegg 
har vi gjennomført en god del treningskamper fordelt på 
de ulike lagene. Veldig mange av spillerne fra alle nivåer på 
kullet har også fått hospitert i seriekamper for ulike Nord-
strand lag i 2000 serien.
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Vi var også i 2014 med til Fjerritslev på klubbens trenings-
leir i Danmark. Dette ble en stor suksess både sosialt, tren-
ingsmessig og sportslig. 

Kullet klarer fortsatt å ta godt vare på topp og bredde, og vi 
trener alltid samtidig. Vi har lite avgang og tilsiget er langt 
større enn frafallet. 
Guttene har generelt hatt en fin utvikling med tanke på fer-
digheter. Vi har stort sett opprettholdt 3 faste treninger i 
uken gjennom hele sesongen. I tillegg har mange deltatt 
på den frivillige treningen på fredager på Niffen. 
Treningsoppmøtet har generelt vært veldig bra. 
 
Resultater som kan nevnes:
• Gull Halden Elitecup
• Gull Halden breddecup
• Sølv Nordea Elitecup Nesodden
• Sølv Norway Cup
• Sølv Hamar breddecup
• Bronse Legea Elitecup Notodden
• Gull Arvika cup med blandet lag
• Gull i begge inneturneringene vi deltok i
• Sølv i 1. divisjon Oslo seriespill
• Kjempeinnsats av 3.laget i Halden cup
 
Hovedtrener: Gunnar Flaten. Adm. ansvalig: Kjersti Holm.
Trenere: Roger Mikkelborg, Klemet Gaski, Paal Jahrmann, 
Jan Lidvar Nystøyl, Torgeir Nerland, Ole Martin Hexeberg, 
Jan Linnerud og Halvor Søreide. 
I tillegg har vi fått god støtte av keepertrener Johnny Hall-
gren. Klemet Gaski har varslet at han gir seg etter 2014 
sesongen.

Gutter 2000
Team2000 er 49 flotte spillere som i sesongen 2014 har 
hatt en fin sportslig utvikling og opplevd mye flott fotball-
glede. I snitt har gutta vokst et halvt hode og 3 skostør-
relser. I tillegg har de nødvendige pubertets-hormonene 
satt sitt preg på treninger, kamper og på turer. Team2000 
har vært så heldige å ha 3 A-lagsspillere med som trenere. 
Jarle Kràmer har hatt ansvar for NIF 1 (1.divisjon 11’er) 
og vært sportslig ansvarlig for teamet. Petter Nyhus, goal 
getter`n på A-laget, har hatt ansvar for NIF 2 (2.divisjon 
11’er og Erlend Eikeland, forsvarskjempen på A-laget, har 
hatt ansvar for NIF 3 (3.divisjon 11’er). De tre trenerne har 
fått en flott tone med spillerne og bidratt til å løfte teamet 
sportslig og sosialt. 

I serien har NIF 1 vunnet eller spilt uavgjort mot sine mot-
standere i 1.divisjon, inklusive akademilagene til Vålerenga 
og Follo. Den flotte utviklingen til NIF 1 er resultat av mye 
riktig trening og innsats fra gutta, tross mye skader. NIF 2 
har vunnet minst en kamp mot de andre 2.lagene i divis-
jonen. NIF 3 vant mange kamper og endte godt mot toppen 
i seriespillet, tross stort sette 2.lag som motstandere. 

Teamet har deltatt på den årlige treningsleiren i Danmark, 
Per Bredesen FutsalCup, Arvika Cup (A-sluttspill NIF1),  
NorwayCup (A-sluttspill NIF1), OBOS-Cup (NIF1, slått 
ut i kvarten), arrangert Nordstrand BreddeCup (2. plass 
NIF2, 3. plass NIF3), samt gjennomført en rekke trenings-
kamper. Team2000 samarbeider godt med årgangen over 
(G99) og under (G01) rundt hospitering av spillere (1.lag) 
og lån av spillere mellom årgangene (2. og 3. lagene). En 
av spillerene til Team 2000 hospiterer fast med G99. Vårt 
3.lag var avhengig av å låne spillere fra G01 for å gjen-
nomføre seriekamper. Etter sommeren fikk vi inn 7 «nye» 
spillere, noe vi ser på som et sunnhetstegn for årgangen.  
Også i år fikk vi med spillere på SUP. Fantastisk å få med en 
utespiller og at begge våre førstelags-keepere kom med, 
der kun drøye 20 utespillere og 7 keepere fikk denne mu-
ligheten i 2000 årgangen.  Grattis til gutta, vel fortjent!

Årgangen har jobbet bra med å arrangere ulike dugnader 
og sponsoraktiviteter, slik at den sårt tiltrengte lagkassa 
har gått i pluss. Sportslig og Administrativt team har lagt 
til rette for cuper, deltatt på treninger, treningsleir, tren-
ingskamper, økonomi, web oppdatering, sosiale aktiviteter 
og en rekke andre aktiviteter.Her har vi vært helt avhenige 
av aktive foreldre og flere som har påtatt seg «primus-
motor» rolle på en rekke aktiviteter. 

PS! Som følge av at vårt A-lag rykket opp til 3. divisjon, 
kreves ennå mer treninger for våre aktive trenere. 
Vi har derfor vært så heldige å få inn Ola Nyhus som ny 
hovedtrener og ansvar for NIF 1, Marius Nicolaysen og 
Andreas Tangstrøm (trener og kampansvar for NIF 2 og 
kampansvar for NIF 3). Denne trioen har årevis med fot-
ballerfaring bla fra Team97 og vi ønsker de hjertlig velkom-
men til Team2000. 

Tusen takk til alle spillere, trenere og foreldre for en flott 
2014 sesong!

Gutter 99
Sesongen (som for oss er hele året) ble gjennomført 
med godt treningsoppmøte, gode resultater men først og 
fremst fokus på utvikling, idrettsglede og mestring for den 
enkelte og som lag. Vi holder også stort fokus på andre 
verdier i vårt felleskap og begrepene: vis respekt, ta alltid 
ansvar og vær en lagspiller - står høyt hos oss. 
Tre team i drift, og som vi har gjort i flere år – trener sam-
tidig og mye av treningen felles. Fortsatt ca 45 spillere, 
fordelt på lagene som utkjempet sine kamper i 1., 2. og 3. 
divisjon. 

Lag 3, ledet av Trond Andersen opplevde i 2014 fortsatt 
god fremgang både på treningsfeltet og resultatmessig på 
banen. Laget endte på 5. plass – godt plassert midt på ta-
bellen. Sesongen ble avsluttet med en sterk 7-1 seier over 
Fagerstrand en sen septemberkveld. Laget er godt preget 
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av samhold og godt sosialt miljø – noe som har gjort det 
enkelt for mange gode spillere fra 2000 årgangen å skli inn 
i gruppa og bidra i kamper gjennom hele sesongen. Laget 
deltok i flere turneringer, og flere av spillerne var med på 
Teamets treningsleir i Fjerritslev i Påsken. 

Lag 2, ledet av Kjell Erik W. (vinter/vår) og Eirik G. (sesong/
høst) ble nummer 2 i 2. div. på vårparten, og nummer 5 i 
høstsesongen. Laget (som enhet/lag) har vært litt preget 
av og både bidra med spillere opp – og ned. Vi bør nok vur-
dere det til neste sesong og forsøke å holde en «kjerne» 
samlet i større grad. Allikevel, selv med litt forskjellig lag 
på banen i de forskjellige kamper, skal gutta ha all ære av å 
holde godt sammen og ikke minst levere gode kamper og 
maks innsats. Dette er en av de gode effektene man får ved 
å være et team – med flere lag. I tillegg til seriespill deltok 
laget i flere turneringer og «høydepunktet var nok turen til 
Eskilscup i sommerferien, og ikke minst var treningsleir i 
Påsken i Fjerritslev «som alltid» bra.

Lag 1, ledet av Kristian G, har hatt en svært travel sesong. 
Fortsatt blir vi invitert til Elitecuper og det er hyggelig, og 
ikke minst en bekreftelse for at det nytter å jobbe både 
målrettet, bredt og langsiktig, (Flest, Lengst, Best) slik 
team 99 har gjort. I over 10 år har Geir Stenseth og Kristian 
Berg, og mange andre suverene bidragsytere stått på tidlig 
og sent.  Det å trone det hele med å kvalifisere Teamet ved 
lag 1 til Interkrets er svært sterkt for en «stor kamerat-
gjeng» på Nordstrand. Gratulerer til alle og hele teamet – 
det er en kjempeprestasjon. I cupene laget stilte opp i var vi 
ikke beskjedne – var på pallen i samtlige. Det ble i overkant 
travelt i vårsesongen (NM G16, Adidas cup og serie paral-
lelt) og det bar resultatene da litt preg av – men etter en 
gedigen snuoperasjon midt i en kamp i Eskilscup i sommer, 
fant laget en «løsning» på det meste – alt stemte plutselig 
og etter det har det kun gått i rett retning.

Foruten de som står oppført som ledere for lagene er Team 
99 bestående av mange trofaste trenere/hjelpere som 
stiller opp for lagene og gutta – og de skal ha en stor takk. 
Geir S, Kristian B, Tommy H, og Terje R. – og fler.

Vi gleder oss til neste sesong og ønsker spesielt velkom-
men til Andreas Holm, Herman Jacobs og Wilhelm Bjark 
inn i trener «stallen» - og ønsker selvsagt fortsatt full 
støtte fra en fantastisk foreldregruppe både under trening 
og kamp.

Junior
Jr1
Hovedtrener: Lars Richard Bache.
Junior 1 økte treningsmengden til fem ganger i uka og 
hadde et hårete mål om å vinne 1. divisjon og rykke opp 
til interkretsserien for juniorer, tross en meget ung spill-
ergruppe hovedsaklig basert på klubbens 97-årgang. Med 

ingen sisteårsgutter og få gutter født 96 ble man stadig 
bedre, utviklet både lag og enkeltspillere, forsøkte å spille 
mer fotball langs bakken, og gjorde en svært god sesong 
som mange i klubben fulgte spent med på. På 30 obliga-
toriske kamper, tapte juniorgutta 2. Det var akkurat en for 
mye, og laget endte opp ett fattig poeng bak hardtsatsende 
Lyn Toppfotball - som i de avgjørende kampene hadde mu-
ligheten til og benyttet et stort antall 2. divisjonsspillere 
(senior) født 95 og snøt oss for den store feiringen. Skuffet 
over at det store målet ikke ble nådd, satt gutter, trenere 
og klubb likevel igjen med følelsen av å ha gjort en meget 
god sesong. Samtlige spillere på junior 1 har bestemt seg 
for å prøve en gang til selv om 11 og en halv måned med 
hardt arbeid måtte fordøyes.

Parallellt med resultatmålene oppnådde laget klart mål-
setningen om at gutta skulle bedre fotballferdighetene. 
Profesjonalisering både på og utenfor banen har også 
vært et område der det er klar utvikling. Alle disse tre ele-
mentene må være på plass om Nordstrand skal ha noe på 
interkretsnivå å gjøre, og motstanderne heter Vålerenga, 
Lillestrøm, Stabæk, Fredrikstad og Sarpsborg.

Utenfor banen har laget opplevd og taklet ulike hendelser 
som viser at også samhold, fellesskap og lagånd er på topp 
i denne gruppa. Juniorlaget går inn i en ny sesong med de 
samme høye ambisjonene.

Jr2 
Laget har vært ledet av Ola Nyhus. Laget har lidd resul-
tatmessig av at Jr1- og Jr2-kamper ble spilt på samme 
tidspunkt torsdag kveld, og laget fikk derfor mindre hjelp 
fra Jr1 enn planlagt. Veldig moro at de likevel maktet - som 
året før - å avgjøre sin egen eksistens i 2. divisjon for egen 
maskin i siste kamp mens Jr1-spillerne var opptatt med 
opprykkskamp.

Jr3 / Gutter 17
Laget har vært ledet av Harald Krystad. Laget har bestått 
av G98 (G16-spillere), supplert med spillere fra Jr2. Laget 
utgjorde den yngste delen av “team junior” og spilte i G17- 
serien. Laget viste god utvikling gjennom sesongen og var 
fullt på høyde med andre G17-lag i serien. Alle G98 gut-
tene som var med gjennom sesongen, hadde meget god 
individuell utvikling og hevdet seg på en utmerket måte i 
G17 serien.

A-laget
Sesongen 2014 var en eneste stor opptur for A-laget, det 
startet i mars med sølv i vinterserien som bestod av 3.- og 
4. divisjonslag fra Oslo. Senere samme måned ble Røa (2-
1) og Nesodden (1-0) slått ut av NM, noe som resulterte 
i at vi fikk Vålerenga på hjemmebane i 1. offisielle runde 
av cupen, kampen ble spilt på Hallagerbanen foran drøyt 
2000 tilskuere. 
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To dager før den nevnte NM kamp spilte A-laget sin første 
seriekamp, lokalderby mot Bækkelaget, en duell som NIF 
gikk seirende ut av. Disse tre poengene var gode å ha med 
seg når man til slutt skulle telle opp antall poeng, det endte 
med en 2. plass i serien dermed opprykk som nest beste 
toer i 4. divisjon.

Etter å ha sikret opprykket sørget NIF gutta også for seier 
i Oslomesterskapet, eller OBOS Cup som det kommersielle 
navnet egentlig er, etter å ha slått Rilindja etter ekstraom-
ganger inne i Vallhall Arena. Unggutten Markus Woldsund 
ble den store helten med sin scoring tidlig i 2. ekstraom-
gang.     

Cato Vonheim rundet 100 offisielle A-kamper for NIF i 2014, 
mens Fredrik Fladby, Gustav Gruen Österström, Yngvar 
Bonde, Kristian Tveitstøl, Jørgen Skagen, Henrik Syversen, 
Magnus Aaløkken, Simen Strøm, Per Stenseth, Jon Øst-

gård, Odim Aam, Henrik Solbakke, Julian Løkken og Lars 
Sønsterud fikk sin offisielle A-lagsdebut for Nordstrand IF. 

Trener Per Inge Jacobsen ble av kollegaer i Norsk Trener-
forening kåret til årets unge trener i Norge på bakgrunn av 
lagets resultater denne sesongen. 

Det øvrige støtteapparatet i 2014 sesongen bestod av 
Thomas Holm (medtrener), Gunnar Ingebretsen (lagleder) 
og Steinar Jørgensen (lagleder).

Cato Vonheim ble lagets toppscorer med 14 scoringer, 
same mann hadde også flest målgivende pasninger med 
sine 12. Henrik Wøhni havnet flest ganger i dommerens 
blokk med 6 gule kort, mens Fredrik Fladby spilte flest 
kamper denne sesongen med sine 26 offisielle opptre-
dener.

Stolte G2002-gutter som stod for klubbens første seier i Hamar Talentcup.
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Resultat 2013 Budsjett 2014 Resultat 2014 Budsjett 2015
3010 Reklame, sponsor klubb m/mva ‐60 000,00kr          ‐400 000,00kr       ‐525 000,00kr       ‐500 000,00kr       
3011 Reklame, sponsor lag/lagskasser m/ mva ‐118 299,00kr        ‐kr                       ‐191 813,00kr       ‐kr                      
3012 Salg av utstyr ‐kr                        ‐kr                       ‐kr                      
3600 Leieinntekter ‐13 600,00kr          ‐kr                       ‐8 100,00kr             ‐kr                      
3800 Kioskinntekter foreldredrevet ‐54 513,00kr          ‐55 000,00kr         ‐70 845,00kr         ‐55 000,00kr         
3900 Medlemskontingent 1 000,00kr              ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
3950 Treningsavgift ‐2 852 386,00kr    ‐2 950 000,00kr    ‐2 993 400,00kr    ‐3 150 000,00kr    
3960 Egenand. utøvere/lag ved aktivit.  ‐6 000,00kr            ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
3964 Inntekter NIF Cup Fotball ‐330 675,00kr        ‐350 000,00kr       ‐288 771,00kr       ‐280 000,00kr       
3966 Inntekter Håndball‐/Fotballskole ‐490 000,00kr        ‐570 000,00kr       ‐638 200,00kr       ‐590 000,00kr       
3990 Offentlige tilskudd ‐kr                        ‐kr                       ‐kr                      
3995 Andre inntekter ‐509 700,00kr        ‐kr                       ‐364 001,00kr       ‐kr                      

Sum driftsinntekter ‐4 434 173,00kr    ‐4 325 000,00kr    ‐5 080 130,00kr    ‐4 575 000,00kr    

4010 Kostnader til reklame, sponsor m/ mva 33 518,00kr           40 000,00kr           1 620,00kr              10 000,00kr          
4212 Lagskasse 193 999,00kr         ‐kr                       191 813,00kr         ‐kr                      
4500 Fremmedytelse og underentreprise 72 598,00kr           50 000,00kr           26 450,00kr           ‐kr                      
4800 Innkjøp kiosk foreldredrevet 29 277,00kr           30 000,00kr           69 842,00kr           30 000,00kr          
4950 Kost/ref. trenere,dugnad,trenavg 1 050,00kr              ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
4960 Kostnader utøvere/lag ved aktivit.  110 990,00kr         204 000,00kr         306 680,00kr         250 000,00kr         
4964 Kostnader NIF Cup Fotball 134 405,00kr         150 000,00kr         153 180,00kr         80 000,00kr          
4965 Kostnader arrangement; NM, Serie,, etv 77 504,00kr           70 000,00kr           130 366,00kr         80 000,00kr          
4966 Kostander Håndball‐/Fotballskole 80 921,00kr           80 000,00kr           83 039,00kr           100 000,00kr         
4967 Andre Kostnader lag/lagskasser 21 579,00kr           ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
4970 Kostnader utstyr utøvere/lag 50 630,00kr           50 000,00kr           335 301,00kr         185 000,00kr         
4972 Overganger, bøte, etc,utøvere/lag 66 300,00kr           60 000,00kr           33 400,00kr           30 000,00kr          
4975 Andre kostnader trenere/hjelpeapp 27 200,00kr           30 000,00kr           ‐kr                        20 000,00kr          
4982 Andre dommerkostnader 15 857,00kr           20 000,00kr           38 115,00kr           45 000,00kr          
4990 Støtte utøvere/lag/ elite 74 783,00kr           30 000,00kr           46 982,00kr           30 000,00kr          

Sum varekostnad 990 611,00kr         814 000,00kr         1 416 788,00kr     860 000,00kr         

5000 Lønn 573 651,00kr         669 000,00kr         947 458,00kr         790 000,00kr         
5011 Lønn u feriepenge, timebasert 309 461,00kr         560 000,00kr         133 275,00kr         545 000,00kr         
5040 Bonus ‐kr                        ‐kr                       15 063,00kr           ‐kr                      
5090 Feriepenger 66 813,00kr           80 280,00kr           117 760,00kr         160 200,00kr         
5092 Avtalefestede feriepenger 2 025,00kr              ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
5220 Fri telefon 6 997,00kr              ‐kr                       8 663,00kr              ‐kr                      
5291 Motkonto for gruppe 52 ‐6 997,00kr            ‐kr                       ‐8 663,00kr             ‐kr                      
5350 Godtgjørelse til dommere 184 519,00kr         195 000,00kr         147 146,00kr         220 000,00kr         
5410 Arbeidsgiveravgift 125 604,00kr         94 329,00kr           170 528,00kr         188 235,00kr         
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 9 706,00kr              11 319,48kr           16 604,00kr           22 588,20kr          
5520 Lunsj, Overtid, møtemat 326,00kr                 1 500,00kr             9 947,00kr              ‐kr                      
5900 Sosiale kostnader 8 072,00kr              10 000,00kr           7 039,00kr              ‐kr                      

Sum personalkostnader 1 280 177,00kr      1 621 428,48kr     1 564 820,00kr     1 926 023,20kr     

6300 Leie hall, bane, etc. 997 000,00kr         960 000,00kr         960 000,00kr         983 500,00kr         
6340 Lys, varme 38 899,00kr           40 000,00kr           12 269,00kr           20 000,00kr          
6500 Alarm og vakt, overvåkning 1 313,00kr              ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
6600 Innkjøp reparasjoner småanskaffelser 3 769,00kr              10 000,00kr           13 723,00kr           10 000,00kr          
6631 Leasing traktor 30 100,00kr           ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
6810 Data/TV, hardware, software, konsulent 40 139,00kr           40 000,00kr           25 085,00kr           40 000,00kr          
6850 Leasing‐/leie kontor‐/ andre maskiner 313,00kr                 ‐kr                       22 219,00kr           ‐kr                      
6860 Møter, kurs, oppdatering, mv. 98 637,00kr           50 000,00kr           49 522,00kr           60 000,00kr          
6870 Medlemsmøter, utmerkelser, etc. 2 438,00kr              3 000,00kr             2 337,00kr              3 000,00kr            
6900 Telefon, internet, fiber, etc 9 484,00kr              10 000,00kr           17 356,00kr           20 000,00kr          
6940 Porto 760,00kr                 ‐kr                       15,00kr                    ‐kr                      
7000 Drivstoff 4 068,00kr              5 000,00kr             4 437,00kr              5 000,00kr            

REGNSKAP/BUDSJETT
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Resultat 2013 Budsjett 2014 Resultat 2014 Budsjett 2015
3010 Reklame, sponsor klubb m/mva ‐60 000,00kr          ‐400 000,00kr       ‐525 000,00kr       ‐500 000,00kr       
3011 Reklame, sponsor lag/lagskasser m/ mva ‐118 299,00kr        ‐kr                       ‐191 813,00kr       ‐kr                      
3012 Salg av utstyr ‐kr                        ‐kr                       ‐kr                      
3600 Leieinntekter ‐13 600,00kr          ‐kr                       ‐8 100,00kr             ‐kr                      
3800 Kioskinntekter foreldredrevet ‐54 513,00kr          ‐55 000,00kr         ‐70 845,00kr         ‐55 000,00kr         
3900 Medlemskontingent 1 000,00kr              ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
3950 Treningsavgift ‐2 852 386,00kr    ‐2 950 000,00kr    ‐2 993 400,00kr    ‐3 150 000,00kr    
3960 Egenand. utøvere/lag ved aktivit.  ‐6 000,00kr            ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
3964 Inntekter NIF Cup Fotball ‐330 675,00kr        ‐350 000,00kr       ‐288 771,00kr       ‐280 000,00kr       
3966 Inntekter Håndball‐/Fotballskole ‐490 000,00kr        ‐570 000,00kr       ‐638 200,00kr       ‐590 000,00kr       
3990 Offentlige tilskudd ‐kr                        ‐kr                       ‐kr                      
3995 Andre inntekter ‐509 700,00kr        ‐kr                       ‐364 001,00kr       ‐kr                      

Sum driftsinntekter ‐4 434 173,00kr    ‐4 325 000,00kr    ‐5 080 130,00kr    ‐4 575 000,00kr    

4010 Kostnader til reklame, sponsor m/ mva 33 518,00kr           40 000,00kr           1 620,00kr              10 000,00kr          
4212 Lagskasse 193 999,00kr         ‐kr                       191 813,00kr         ‐kr                      
4500 Fremmedytelse og underentreprise 72 598,00kr           50 000,00kr           26 450,00kr           ‐kr                      
4800 Innkjøp kiosk foreldredrevet 29 277,00kr           30 000,00kr           69 842,00kr           30 000,00kr          
4950 Kost/ref. trenere,dugnad,trenavg 1 050,00kr              ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
4960 Kostnader utøvere/lag ved aktivit.  110 990,00kr         204 000,00kr         306 680,00kr         250 000,00kr         
4964 Kostnader NIF Cup Fotball 134 405,00kr         150 000,00kr         153 180,00kr         80 000,00kr          
4965 Kostnader arrangement; NM, Serie,, etv 77 504,00kr           70 000,00kr           130 366,00kr         80 000,00kr          
4966 Kostander Håndball‐/Fotballskole 80 921,00kr           80 000,00kr           83 039,00kr           100 000,00kr         
4967 Andre Kostnader lag/lagskasser 21 579,00kr           ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
4970 Kostnader utstyr utøvere/lag 50 630,00kr           50 000,00kr           335 301,00kr         185 000,00kr         
4972 Overganger, bøte, etc,utøvere/lag 66 300,00kr           60 000,00kr           33 400,00kr           30 000,00kr          
4975 Andre kostnader trenere/hjelpeapp 27 200,00kr           30 000,00kr           ‐kr                        20 000,00kr          
4982 Andre dommerkostnader 15 857,00kr           20 000,00kr           38 115,00kr           45 000,00kr          
4990 Støtte utøvere/lag/ elite 74 783,00kr           30 000,00kr           46 982,00kr           30 000,00kr          

Sum varekostnad 990 611,00kr         814 000,00kr         1 416 788,00kr     860 000,00kr         

5000 Lønn 573 651,00kr         669 000,00kr         947 458,00kr         790 000,00kr         
5011 Lønn u feriepenge, timebasert 309 461,00kr         560 000,00kr         133 275,00kr         545 000,00kr         
5040 Bonus ‐kr                        ‐kr                       15 063,00kr           ‐kr                      
5090 Feriepenger 66 813,00kr           80 280,00kr           117 760,00kr         160 200,00kr         
5092 Avtalefestede feriepenger 2 025,00kr              ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
5220 Fri telefon 6 997,00kr              ‐kr                       8 663,00kr              ‐kr                      
5291 Motkonto for gruppe 52 ‐6 997,00kr            ‐kr                       ‐8 663,00kr             ‐kr                      
5350 Godtgjørelse til dommere 184 519,00kr         195 000,00kr         147 146,00kr         220 000,00kr         
5410 Arbeidsgiveravgift 125 604,00kr         94 329,00kr           170 528,00kr         188 235,00kr         
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 9 706,00kr              11 319,48kr           16 604,00kr           22 588,20kr          
5520 Lunsj, Overtid, møtemat 326,00kr                 1 500,00kr             9 947,00kr              ‐kr                      
5900 Sosiale kostnader 8 072,00kr              10 000,00kr           7 039,00kr              ‐kr                      

Sum personalkostnader 1 280 177,00kr      1 621 428,48kr     1 564 820,00kr     1 926 023,20kr     

6300 Leie hall, bane, etc. 997 000,00kr         960 000,00kr         960 000,00kr         983 500,00kr         
6340 Lys, varme 38 899,00kr           40 000,00kr           12 269,00kr           20 000,00kr          
6500 Alarm og vakt, overvåkning 1 313,00kr              ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
6600 Innkjøp reparasjoner småanskaffelser 3 769,00kr              10 000,00kr           13 723,00kr           10 000,00kr          
6631 Leasing traktor 30 100,00kr           ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
6810 Data/TV, hardware, software, konsulent 40 139,00kr           40 000,00kr           25 085,00kr           40 000,00kr          
6850 Leasing‐/leie kontor‐/ andre maskiner 313,00kr                 ‐kr                       22 219,00kr           ‐kr                      
6860 Møter, kurs, oppdatering, mv. 98 637,00kr           50 000,00kr           49 522,00kr           60 000,00kr          
6870 Medlemsmøter, utmerkelser, etc. 2 438,00kr              3 000,00kr             2 337,00kr              3 000,00kr            
6900 Telefon, internet, fiber, etc 9 484,00kr              10 000,00kr           17 356,00kr           20 000,00kr          
6940 Porto 760,00kr                 ‐kr                       15,00kr                    ‐kr                      
7000 Drivstoff 4 068,00kr              5 000,00kr             4 437,00kr              5 000,00kr            

REGNSKAP/BUDSJETT - BANE

7001 Leasing varebil 9 750,00kr              15 000,00kr           15 000,00kr           14 000,00kr          
7010 Bomring, parkering, annen kostnad bil 22 618,00kr           10 000,00kr           30 663,00kr           5 000,00kr            
7101 Passasjertillegg 58 677,00kr           100 000,00kr         84 579,00kr           ‐kr                      
7110 Bilgodtgjørelse 183 700,00kr         270 000,00kr         212 781,00kr         300 000,00kr         
7140 Reisekostnader ansatte mot regning 20 950,00kr           20 000,00kr           49 092,00kr           20 000,00kr          
7150 Diett 900,00kr                 ‐kr                       39 076,00kr           ‐kr                      
7500 Forsikringspremier 75 339,00kr           80 000,00kr           81 256,00kr           85 000,00kr          
7900 Andre kostander 5 285,00kr              30 000,00kr           51 747,00kr           30 000,00kr          

Sum andre driftskostnader 1 604 139,00kr      1 643 000,00kr     1 671 157,00kr     1 595 500,00kr     

Sum driftskostnader 3 874 927,00kr      4 078 428,48kr     4 652 765,00kr     4 381 523,20kr     

DRIFTSRESULTAT ‐559 246,00kr        ‐246 571,52kr       ‐427 365,00kr       ‐193 476,80kr       

Årsresultat ‐559 246,00kr        ‐246 571,52kr       ‐427 365,00kr       ‐193 476,80kr       

Resultat 2013 Budsjett 2014 Resultat 2014 Budsjett 2015
3600 Leieinntekter ‐865 000,00kr       ‐960 000,00kr       ‐960 000,00kr       ‐983 500,00kr       
3990 Offentlige tilskudd ‐42 400,00kr        ‐40 000,00kr          ‐87 400,00kr          ‐42 000,00kr         
3995 Andre inntekter ‐kr                     ‐kr                       ‐31 250,00kr          ‐kr                      

Sum driftsinntekter ‐907 400,00kr       ‐1 000 000,00kr    ‐1 078 650,00kr    ‐1 025 500,00kr    

5000 Lønn 240 012,00kr       60 000,00kr           36 050,00kr           ‐kr                      
5090 Feriepenger 34 322,00kr         25 000,00kr           10 777,00kr           ‐kr                      
5410 Arbeidsgiveravgift 33 842,00kr         200 000,00kr         10 624,00kr           ‐kr                      
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 4 839,00kr            ‐kr                       1 520,00kr             ‐kr                      
5900 Annet ‐kr                     ‐kr                       740,00kr                  ‐kr                      

Sum personalkostnader 313 015,00kr       285 000,00kr         59 711,00kr           ‐kr                      

6020 Avskrivninger 13 000,00kr         13 000,00kr           13 000,00kr           133 000,00kr         

Sum avskrivninger 13 000,00kr         13 000,00kr           13 000,00kr           133 000,00kr         

6300 Leie hall, bane, etc. ‐kr                     160 000,00kr         209 500,00kr         230 000,00kr         
6320 Renovasjon ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
6340 Lys/Varme 31 356,00kr         30 000,00kr           2 443,00kr             110 000,00kr         
6360 Renhold 14 415,00kr         15 000,00kr           ‐kr                        20 000,00kr          
6366 Vaktmester ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                        90 000,00kr          
6600 Innkjøp reperasjoner 13 716,00kr         ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
6631 Leasing traktor 60 020,00kr         150 000,00kr         98 811,00kr           ‐kr                      
6632 Rep bane/anlegg 156 372,00kr       150 000,00kr         171 370,00kr         75 000,00kr          
6633 Banedrift 196 606,00kr       150 000,00kr         250 449,00kr         330 000,00kr         
7000 Drivstoff 672,00kr               5 000,00kr             ‐kr                        ‐kr                      
7010 Annen kostnad bil 415,00kr               ‐kr                       ‐kr                        ‐kr                      
7500 Forsikringspremier 2 857,00kr            2 520,00kr             4 897,00kr             ‐kr                      
7900 Andre kostander 644,00kr               5 000,00kr             ‐kr                        37 500,00kr          

Sum andre driftskostnader 477 073,00kr       667 520,00kr         737 470,00kr         892 500,00kr         

Sum driftskostnader 803 088,00kr       965 520,00kr         810 181,00kr         1 025 500,00kr      

DRIFTSRESULTAT ‐104 312,00kr       ‐34 480,00kr          ‐268 469,00kr       ‐kr                      

Årsresultat ‐104 312,00kr       ‐34 480,00kr          ‐268 469,00kr       ‐kr                      



Flest mulig - lengst mulig - best mulig 
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