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Årsberetning Fotball 2013

Årsberetning Håndball 2013

STYRETS BERETNING
Samarbeidet mellom A-lag og junior elite har vært godt,
men mangel på kontinuitet på trenersiden på juniorlaget
førte til en variabel sesong der plassen i 1. divisjon ble
sikret i de siste serierundene. Mange av juniorspillerne har
spilt på A-laget slik at årets juniorlag har bestått av mange
unge juniorspillere.

Fotballgruppen har i 2013 hatt ca. 830 aktive spillere.
Det er totalt 66 lag som deltar i seriespill. Fotballgruppen
er i god sportslig, økonomisk og organisatorisk utvikling
og kan skilte med mange gode lag og en rekke gode fotballspillere. Noen av disse har kvalifisert seg både til
kretslag og landslag. Spesielt imponerende var det at
G-16 laget ble mestere i Interkretsserien (Oslo, Akershus
og Østfold) og i tillegg vant OBOS Cup. Det er første gang
et Nordstrand lag har vunnet interkretsserien!

GUTTER 16 laget har hatt nok en eventyrlig sesong med
seier i Interkretsserien G 16, seier i OBOS Cup, Kurland
cup og Lillehammer Cup. Jan Petter Nyhus har ledet laget
på en fremragende måte i samarbeid med en dyktig
assistenttrener og administrator i Monica Toften I tillegg
har foreldregruppen bidratt på treningene og på sidelinjen under kampene. Årgangen er et strålende eksempel på klubbens visjon om “flest mulig, lengst mulig og
best mulig” med ca. 60 spillere, tre lag i seriespill og tre
lag med i Norway Cup. I tillegg har Mathias Gjerstrøm
vært en profilert spiller på G 16 landslaget. Han har spilt
snart 20 landskamper og scoret flere landslagsmål.
I august ble han solgt til Tippeligalaget Strømsgodset som
ble årets seriemester. Klubben er meget stolte av Mathias
og ønsker han lykke til og håper han vil trives i SIF under
Ronny Deilas kyndige ledelse.

KLUBBEN har et damelag og et junior jentelag som har
dannet en treningsgruppe trent av Madelein Valø som
også er trenerkoordinator for jentefotballen. Våre 11’er
lag på jente- og guttesiden har gjort det stort sett veldig
bra i både seriespill og cuper, spesielt J 98 og G 99 laget.
Rekrutteringen til guttelagene har vært god inneværende
år og gutteårgangene teller ca 50-60 spillere i hver årgang.
Dessverre er rekrutteringen til de yngste jentelagene fortsatt mangelfull, men styret, sportslig utvalg (SU) og jentekoordinator i spissen har iverksatt tiltak inneværende år
som vi håper vil gi resultater i de kommende årene.
A-LAGET vårt ble nr. 3 i sin 4. divisjons avdeling og klarte
dermed ikke å rykke opp i 3. divisjon, noe som var målsettingen før sesongen. Dette skyldes i første rekke en svak
vårsesong og mange unge, og delvis urutinerte spillere.
Høstsesongen var imidlertid meget god både for laget og
våre egenutviklede unge spillere og bærer bud om en god
sesong i 2014. A-stallen består av et flertall Nordstrands
spillere som har gått «gradene» i klubben. Sportssjef
Per Inge Jacobsen har trent og ledet laget sammen med
assistenttrener Kenneth Wilsgård.

JAN PETTER har i 2013 blitt rammet av en alvorlig sykdom,
men har fortsatt sitt utrettelige arbeid for 97 årgangen og
klubben. Den 22. januar 2014 mottok Jan Petter æresmedlemskap i Nordstrand IF for sin nesten 50 år lange
innsats for klubben. Trist var derfor meldingen om at Jan
Petter sovnet stille inn 9. februar 2014. Vi minnes Jan
Petter med glede og stor takknemlighet og lyser fred over
hans minne!
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gode trenere som formidler fotballferdighet og gode holdninger på treningsfeltet ukentlig, kan vi fortsette utviklingen
som klubb.

FOTBALLGRUPPEN arrangerte også i 2013 treningsleir i
Fjerritslev i Danmark for klubbens 11’ er og 7’ er lag. Rundt
170 håpefulle spillere tilbragte fem dager med mye fotball, lek og læring på grønt gress/kunstgress, i svømmehallen og innendørs. Treningsleiren har blitt en fin tradisjon
som spillerne, trenere/ledere og de mange medreisende
foreldrene setter stor pris på. Her bygger vi klubb-kultur og
overfører fotball og sosial kunnskap på tvers av årgangene.

AT ANLEGGENE blir ivaretatt hele året rundt er en forutsetting for god aktivitet. Den oppgaven har Kurt Ove
Hansen utført på best mulig måte slik at banene på Niffen
regnes for å være blant Oslos beste baner på vinterstid.
Nordstrand har totalt fire kunstgressbaner, unikt for en
bydelsklubb. Anleggskomiteen i Oslo Fotballkrets hadde
satt hovedbanen på Niffen på prioriteringslisten til Oslo
kommune over baner som skulle få bevilgning til rehabilitering dvs. skifte av dekke i 2014. Skuffelsen var derfor stor da den politiske prosessen tok en helomvending
i tolvte time og likevel ikke bevilget penger. Vi har fortsatt
et lite håp om at salderingsprosessen til Oslo Bystyre i juni
2014 vil bidra til at vi likevel får midler til rehabilitering av
den snart 12 år gamle kunstgressbanen på Niffen.

SOMMERENS VAKRESTE EVENTYR ble også i år gjennomført på Niffen. Knapt 250 barn deltok på Tine Fotballskole
for 5’er og 7’er fotballen. Fotballskolen har utviklet seg for
hvert år, og var i 2013 nok en gang en stor suksess. En
fjær i hatten til alle som i år og tidligere år har bidratt til
dette. Barna får tett og god sportslig oppfølging av våre
dyktige instruktører, sosialt samhold og i tillegg to måltider
per dag. I år var det til og med en glimrende kokk som stod
for matserveringen.

LAGLEDERHÅNDBOKEN 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 for lagene i Nordstrand Fotballgruppen. Laglederhåndboken har vist seg å være et uvurderlig hjelpemiddel
for fotballstyret og for eksisterende og nye frivillige lagledere, trenere og foreldre. Live Smith-Erichsen har inne
værende år på en effektiv og fremragende måte ledet
arbeidet med oppdatering og implementeringen av Laglederhåndboken på alle årganger.

SPORTSPLANEN som ble presentert høsten 2011, har blitt
implementert i 2013 av sportssjef Per Inge Jacobsen og
Sportslig utvalg under ledelse av Gunnar Flaten. Vi tror 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, formelen for gode lag og
enkeltspillere. Videre er trenerutvikling avgjørende for god
spillerutvikling. Derfor satser Fotballgruppen 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

Gutter 97 ble vinner av OBOS cup og sesongens Interkrets-serie.
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for de yngste. Begge cup helgene ble en stor suksess både
sportslig og økonomisk. Takk til Bjørn Rudjord, Nordstrand
Cup komiteen og administrativt ansvarlige på 00-, 99- og
98-årgangene som sørget for god planlegging og gjennomføring.
NORDSTRAND DOMMERGRUPPE har hatt stor aktivitet
inneværende år. Nye klubbdommere og kretsdommere har
blitt
godkjent. Dommergruppen
blir ledet av TippeligadomÅrsberetning
Håndball
2013
mer Ola Hobber Nilsen som gjennomførte 13 kamper i
Tippeligaen. Dommerlegenden Tom Henning Øvrebø avsluttet formelt sin dommerkarriere og etterlater seg en
merittliste som få i Norge har klart før han. Samtidig vokser
nye dommertalenter frem som er et bevis på den naturlige
veksten i klubben.
WEB. I 2013 har vi hatt fortsatt utviklingen med hjemmesiden til Nordstrand IF Fotballgruppen. Målet har vært at
alle årgangene på jente- og guttesiden skal bruke denne
plattformen aktivt slik at den blir levende og brukes av
spillere, trenere/ledere og foreldre som en viktig informasjonskanal. Det har vi lykkes med takket være dyktig
og stort engasjement fra webgruppen under ledelse av
Bente Holth og med god støtte fra resten av web gruppen,
i særlig grad Janne Osmo Eriksen. Vi oppfordrer alle med
tilknytning til Nordstrand IF om å besøke nettsidene jevnlig.
Vi har som mål at den skal bli blant de beste klubbsidene
i landet!

SPONSORGRUPPEN under ledelse av Michael Jacobs jobber
med å pleie eksisterende og skaffe nye samarbeidspartnere/sponsorer. Dette arbeidet har i 2013 vært krevende.
Vi vil kommende år øke innsatsen for å skaffe nye og flere
samarbeidspartnere samtidig som vi tar godt vare på de vi
allerede har avtaler med. Takk til alle sponsorer som bidrar
til nødvendige midler for at klubbens medlemmer skal få et
best mulig sportslig tilbud.
NORDSTRAND CUP ble som vanlig arrangert i oktober. Vi
arrangerer to cuper, en breddecup for 98-00 årsklassene
en helg og helgen etter den tradisjonelle 5’ er og 7’er cupen

ADMINISTRASJONEN har hatt noen endringer i 2013. Jan

Full fart under Nordstrand cup.
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STYRET
Styret har i 2013 bestått av følgende personer med
tilhørende ansvarsområder:

Petter Nyhus har fungert som administrativ leder av fotballgruppen fram til sommerferien. Grunnet sykdom ble
Jarle Krämer ansatt i 50% stilling fra 1. september. Både
Jan Petter og Jarle har gjort en formidabel innsats for å
få orden på administrative rutiner som medlemsregister,
treningsavgifter, turneringer mv. Begge har fått god støtte
av nyansatt daglig leder i Nordstrand IF, Ole Magnus
Skisland. Samtidig har nestleder i Fotballstyret, David
Aarstein gjort en formidabel innsats for å følge opp økonomi
og regnskap i Fotballgruppen.

Thor Einar Andersen
– Leder fotballgruppen. Hovedstyre (HS)-representant.
Sitter i arbeidsutvalget i HS
David Aarstein
– Nestleder, Økonomi. Vararepresentant i HS
Bente Holth
– Styremedlem, web ansvarlig

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 lag enten i
funksjon som lagledere, trenere, eller foreldrekontakter. I
tillegg har mange årganger bidratt til utvendig dugnadsarbeid, ledet av Live Smith-Erichsen. Styret er svært
fornøyd med dugnadsinnsatsen til foreldrene! Uten den
store frivillige innsatsen dere og vi alle gjør, hadde det
ikke vært mulig å opprettholde dagens aktivitetsnivå for
alle våre unge og aktive spillere. Frivilligheten er kjernen
i idrettsbevegelsen og er uvurderlig for Nordstrand IF og
Fotballgruppen.
MEDLEMMER
Alder 5-12
Gutter 377
Jenter 33
Totalt 410

13-16 17-19 Senior
137
113
94
58
18
5
195
131
99

Totalt
721
114
835

Michael Jacobs
– Styremedlem, Sponsor- og anleggsansvarlig
Gunnar Flaten
– Styremedlem, Sportslig leder SU
Live Smith-Erichsen
– Styremedlem, dugnadsansvarlig og laglederhåndbok
Bjørn Rudjord
– Styremedlem, Leder Nordstrand Cup komiteen
Ola Hobber Nilsen
– Styremedlem, dommeransvarlig
Styret ble valgt på årsmøte 02.04.2013. Styret har i løpet
av 2013 hatt 7 styremøter samt flere arbeidsmøter.

%andel
86 %
14 %
100 %

Følgende styremedlem fratrer styret ved årsmøte 2013:
Bente Holth

Fra årets treningsleir i Fjerritslev i Danmark.
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i 2013 mot et underskudd i 2012 på kr 169 541,77. Dette
gir en bedring i resultatet på kr 273 853,96 fra 2012.

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
Klubben gikk i 2012 bort fra egne grupperegnskap til samlet
regnskap for hele klubben. Fotballgruppen har da eget
avdelingsresultatregnskap og felles balanse med resten av
klubben. Følgelig er det avdelingsregnskapet for Fotballgruppens aktivitet isolert som omtales under.

Samlet resultatet for Fotball og Bane/anlegg gir et overskudd på kr 666 059,13 i 2013 mot et underskudd i 2012
på kr 467 640,14. Dette gir en bedring i resultatet på
kr 1 133 699,27 fra 2012. Fratrukket ekstraordinære inntekter ga Fotball og Bane/anlegg samlet et driftsresultat

Et betydelig underskudd i 2012 medførte tap av all egenkapital for fotballgruppen. 2013 er da det første hele driftsåret for det nye fotballstyret etter omfattende endringer
i administrasjon, rutiner, kontroll og rapportering gjennom
2012.

Årsberetning Håndball 2013

på kr 191 059,13 (Budsjett kr 74 200,00) i 2013 mot et
underskudd i 2012 på kr 467 640,14. Dette gir en bedring
i driftsresultatet på kr 658 699,27 fra 2012 og budsjettforbedring på driften ble kr 116 859,13.

Resultatet av driften for Fotball ble et overskudd på kr 86
746,94 i 2013 mot et underskudd i 2012 på kr 298 098,37.
Dette gir en bedring i driftsresultatet på kr 384 845,31 fra
2012. Endringen er et resultat av sterkere kostnadskontroll
og forbedrede rutiner.

Overskuddet er disponert til nedbetaling av restgjeld
pålydende kr 207 000 etablert ved anleggelse av kunstgressbane. Fotballgruppen er nå gjeldfri. Resterende går til
oppbygging av fotballgruppens samlede egenkapital.

Resultatet for Fotball totalt ble et overskudd på kr 561
746,94 i 2013 mot et underskudd i 2012 på kr 298 098,37.
Dette gir en bedring i resultatet på kr 859 845,31 fra 2012.

Fotballgruppen har i 2013 hatt 1,5 til 2 årsverk i administrasjonen.
De ansatte i 2013 har vært:

I 2013 var det ekstraordinære inntekter i forbindelse med
spillersalg på kr 475 000. Dette er årsaken til endringen i
forhold til driftsresultat. Det var ikke budsjettert med spillersalg i 2013.

Jarle Krämer; 50 % stilling, kontor administrasjon fra 1.
september og ut året
Per Inge Jacobsen; 80 % stilling, sportssjef, hele året

Fotballen står også ansvarlig for resultatet for Bane/
anlegg. Bane/anlegg ga et overskudd på kr 104 312,19

Kurt Ove Hansen; 50 % stilling, anlegg, hele året

Fornøyde 2003-gutter etter endt Norway cup.
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DOMMERGRUPPA
Alle våre aktive dommere har representert klubben på
en flott måte både ovenfor krets og forbund. Dommergruppa har i 2013 rekruttert mange nye klubbdommere
som regelmessig dømmer 5’er og 7’er fotball for våre
lag i Nordstrand. Flere gjorde også en meget god innsats
under Nordstrand Bend It Cup. Totalt har dommergruppa
72 klubbdommere fra 12 til 47 år. Dommerlegenden Tom
Henning Øvrebø avsluttet formelt sin dommerkarriere og
etterlater seg en merittliste som få i Norge har klart før
han. Samtidig har nye dommere vokst frem som er et bevis
på den naturlige veksten i klubben.

SPORTSLIG UTVALG
Sportslig utvalg (SU) har i 2013 bestått av følgende
personer med tilhørende oppgaver:
Gunnar Flaten
– Sportslig leder
Madeleine Valø
– Jenteansvarlig
Geir Stenseth
– 11’er fotball
Ola Hobber Nilsen
– Dommeransvarlig
Carl Harald Krystad
– 5’er fotball
Marius Semmerud Berg – Senior (B, C og D, samt old boys)
Stian Diseth
– 5’er fotball
Per Inge Jacobsen
– sportssjef. Fra adm.
SU har i løpet av 2013 hatt fire fellesmøter i tillegg til
hyppige møter på de ulike ansvarsområdene. Arbeidsoppgaver med ansvarsområder er fordelt medlemmene
i mellom, slik at SU skal være mest mulig operativt. SU
fungerer som støtte for klubbens sportssjef og jenteansvarlig Madeleine Valø. Det er avholdt trenerseminarer og
årgangssamtaler med trenerteam 11’er lag, vår og høst.
Sportsplanen har vært den ”røde 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 teamet.
Hefte med øvelsesutvalg for de yngre jente- og gutteårgangene er laget av Stian Diseth og Carl Harald Krystad.
Hefte implementeres våren 2014 av 5’er koordinator Stian
Diseth, Carl Harald Krystad og Madeleine Valø. Heftet blir
også tilgjengelig på klubbens nettsider.

NORDSTRAND CUP 2013

18 til 20. oktober 2013 ble det arrangert;
Nordstrand cup (5’er fotball) for årskullene 2004, 2005,
2006 og 2007 på Niffen.
Nordstrand cup (7’er fotball) for årskullene 2002 og 2003
på Niffen.
Nordstrand cup (11’er fotball) for årskullet 2001 på
Hallagerbanen.
Totalt ca 155 lag deltok i Nordstrand Cup i 2013. Cupen var
fullbooket og gikk «på skjema» i fint høstvær. På Hallager
deltok også seks jentelag.
Cup-komiteen besto i 2013 av seks medlemmer:
Øystein Bu, Elisabeth Stenumgård, Trine Dalen Mossin,
Birgitte Findstrup, Therese Holt og Bjørn Rudjord (leder).
Administrasjonen ved Kurt-Ove Hansen og Jarle Krämer
var involvert i planlegging og gjennomføring av cupen.
Cupen på Niffen ble gjennomført med stor grad av foreldreinnsats fra årskullene 2004 og 2005, og årskullet 2001 på
Hallager.
Helgen før, altså 11.-13. oktober 2013, arrangerte vi
bredde-cup for 1999 og 2000. 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 klubben 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.
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FOTBALLSKOLEN 2013
Fotballskolen ble i 2013 gjennomført over 2 uker, med
nærmere 250 deltakere. Nordstrand IF er opptatt av å
ivareta sine medlemmer 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. 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. Motivasjonen vi ikke ønsker er
den som kommer av penger, utstyr eller berømmelse, hvor
fokuset er knyttet til helt andre ting en fotballen i seg selv.

SPONSORGRUPPEN
Sponsorgruppen, under ledelse av Michael Jacobs, sørget
for verdifulle inntekter og synlige reklameplakater på Niffen. I 2013 la vi opp til at 50% av sponsor inntektene som
skaffes av laget vil tilfalle laget. Resten går til fotballen og
kommer lagene til gode. I 2014 vil fotballen få nye drakter
og arbeidet er i gang med å skaffe sponsorer. Gi beskjed
om din bedrift eller noen du kjenner kan bidra. Vi har også
muligheten
for ulike eksponeringer
rundt banene.
Bare ta
Årsberetning
Håndball
2013
kontakt.

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

DUGNADSINNSATSEN
Dugnadsinnsatsen på og rundt anleggene har vært et
meget positivt bidrag for å holde anleggene våre i god og
pen stand. Flere foreldre enn tidligere år er med og bidrar
inn mot sine lag enten som lagledere, trenere, eller foreldrekontakter. Styret er svært fornøyd med dugnadsinnsatsen. 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 fotballgruppens øvrige vekst. Frivilligheten er og blir uvurderlig for klubben. Den er grunnmuren i all videreutvikling av
Fotballgruppen i Nordstrand. Takk til alle som bidrar!

LAGLEDERHÅNDBOKEN
Laglederhåndboken er et levende dokument som blir oppdatert 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. Laglederhåndboken 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.

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
deltakerne fikk prøve seg på pasningspill, kombinasjoner
og avslutninger i spillsituasjoner. Vi har også hatt besøk av
Nordstrand blad under begge ukene.

NORDSTRAND WEB
I løpet av 2013 har websidene til fotballen blitt enda bedre
enn i fjor, og det er veldig gledelig at A-laget har vært ekstra
flinke til å oppdatere siden sin med masse informa-sjon
og bilder. Mange av årgangene har etter hvert utarbeidet
gode rutiner for bruk av web, og det er høy aktivitet med
oppsummering fra kamper, turer og masse nyttig informasjon. I året som kommer vil det være et ekstra fokus på
jenteårgangene da det fortsatt er en del å hente i forhold til
bruk av web i enkelte av disse årgangene. Vi oppfordrer alle
med tilknytning til Nordstrand IF om å besøke nettsidene
jevnlig. Vi har alltid som mål at den skal bli blant de beste
klubbsidene i landet!

Vi vil rette en stor takk til alle instruktørene som bidro
under Fotballskolen i 2013. De har den største delen av
æren for at fotballskolene vant disse kåringene!
ANLEGGENE
At anleggene blir ivaretatt hele året rundt er en annen viktig
forutsetning for god aktivitet. Den oppgaven har Kurt Ove
Hansen utført på best mulig måte slik at banene på Niffen
regnes for å være blant Oslos beste baner på vinterstid. I
tillegg har vi totalt 4 kunstgressbaner, og det er unikt for
en bydelsklubb. Takk også til anleggsgruppen som følger
opp anleggene og maskinpark til beste for alle aktive fotballspillere. Vi jobber med å få nytt kunstgress på den store
banen på Niffen, men vi er avhengig av å komme på listene
til Oslo Kommune. Dette jobbes det med!!

www.nordstrand-if.no
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AKTIVITETEN I LAGENE
JENTER

VÅRSESONG
• Begge lagene vant en kamp hver – resten var tap.
• Begge lagene spilte i flere kamper noenlunde jevnt
med motstanderlagene i 1.omg – med ble fraløpt
i 2. omgang. Dette medførte flere store tap.
• Det var også tydelig at mange av de andre lagene
«spilte mer fotball – lagspill».

Jenter 2005/2006
2005/2006-jentene var i 2013 er en liten gjeng på åtte
glade og ivrige jenter. Denne gjengen har nå vokst til 1213, noe vi er veldig fornøyd med. Vi trener sammen en gang
i uka (17-18 på Munkerud skole) der stemningen er på
topp og jentene er villig til å lære. Vi har mye fokus på lek,
samarbeid og ballkontroll. Det skal være morsomt å lære,
noe som også bidrar til godt miljø. Jentene gjennomførte
serien i fjor, med noen tap og noen seire, og mye spilleglede; og satser fram mot årets serie. I tillegg blir den cup
eller to på våren, for å komme i gang.

Norway Cup:
• 14 jenter deltok.
• Vi stilte med ett 7’er lag.
• Kampene endte med tre tap og en uavgjort
• Jentene var mye sammen denne uken
– både på Ekebergsletta mellom kampene
og sosiale treff vi hadde to kvelder.
• Vi dro inn til byen og spilte bowling på Solli Bowling.
Denne kvelden ble også jentene intervjuet og filmet
på Karl Johan av Tyrkisk TV som laget en reportasje om
Norway Cup.
• En kveld var vi hjemme hos Frank (oppmann) og grillet.
En super sommerkveld!

Jenter 2003/2004
Etter oppstart helt fra begynnelsen, høsten 2012 er vi nå
14 ivrige og motiverte jenter som møter opp på trening
torsdager kl. 17.30 - 19.00 på Niffen. 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 oppover. I mars deltok vi i vår første cup, Hafslund
cup, som ble en fin oppkjøring til seriestart.

HØSTSESONG:
• Vi stilte fortsatt to 7’er lag – men byttet om på lagene.
• Vi fikk noen seiere – til stor jubel! Likevel en del store
tap som i vårsesongen
• Madeleine tok over treneransvaret på slutten
høstsesongen
• Laget gikk over til å trene to ganger i uken

Vi hadde mange fine og gode kamper i serien. I høst hadde
vi en fin cup i Vallhall. Etter at Fride Bakken måtte gi seg
som trener har Marthe Borchgrevik og Olivia Jansen tatt
over treneransvaret fra 1/1-2014.
Jenter 2001/2002
• Vilde trente jentene en gang pr. uke
• Laget bestod av 22 jenter
• Laget ble påmeldt i jenteserien 01,
da det var for få jenter til å stille et eget 02-lag
• Vi stilte to 7’er lag i serien. Frank og Gunnar var
kontaktpersoner rundt lagene ved siden av treneren.
Sølvi og Kaare var lagledere.

Drøbak Cup:
• 16 jenter deltok
• Vi stilte to 7’er lag.
• Vi tapte alle kampene - store tap.
Nordstrand IF Cup:
• 17 jenter deltok

Nok en vellykket Jentedag på Hallagerbanen i november.
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Årsberetning Fotball 2013

Jenter 2000
Hovedtrener:
Trenere:

• Vi stilte for første gang med et 11’lag i vår egen cup
• Vi tapte alle fire kampene. To store tap, to knepne.

Einar Berdal
Gustav Sverdrup-Thygeson
og Hege Bondevik
Administrator:
Kirsten Morris
Økonomi:
Tove Eitrheim
Sjåfører/supportere: Engasjerte og positive foreldre
vi ikke kan unnvære!

Vi har i tillegg hatt overnatting med jentene på klubbhuset
på Hallager, med påfølgende kamp mot mammene dagen
etter. Stor suksess!
Sesongen har vært ganske tung i serien, selv om det
løsnet noe på høsten. Det var flere nye spillere på laget
(mesteparten fra 2001), som kom til etter at sesongen var
slutt i 2012. Det var utfordrende å stille lag med mange nye
spillere, og 7’er-fotball var nok heller ikke godt nok innkjørt.
I tillegg har det i perioder vært ustabilt og uavklart på
trenersida. Madeleine er pr nå trener inntil videre, da man
ikke har lykkes med å finne noen andre videre. Frank og
Kaare har også gjort en solid jobb rundt laget på treningene i høst og vinter.

Årsberetning Håndball 2013

21 jenter fra to skoler i området som har det gøy sammen
og trives veldig godt med å spille fotball!. Vi stilte med 1 lag
i 11’er serien.
Cuper:
Arvika Cup, Bjerkesletta treningscup, Oppsal cup og Ski
storsenter cup.
Sosiale aktiviteter:
Askimbadet, Cageball, Overnatting på klubbhuset, kino +
mamma-kamp. Sosialt ettermiddagsprogram hver dag
etter Tine fotballskole uke 26.

Jentene har fått et bedre grunnlag utover høsten og skal
for sesongen 2014 spille med ett 11’er-lag og ett 7’er-lag
i 2001-serien. Vi hadde håpet å kunne stille et eget 2002lag i serien neste år, men var for få spillere ved sesongstart
til at dette lot seg gjøre. Laget har bestått av 8-9 jenter
fra 2002 (og en fra 2003), resten er fra 2001. Lagledere/
adm.team i 2013 har vært Kaare Flatner og Sølvi Tafjord
Elle, oppmann Frank Jensrud og trener Vilde Ryen (vår)/
Madeleine Valø (høst). Webansvarlig: Elin Bjørk Heidardottir.
Sosialt ansvarlig: Elin R. Jackson.

Første år med 11’er, Endelig! Jentene har følt en god
stund at tiden har vært moden for å spille på full bane. En
del treningskamper mot 99 jentene viste at dette ble noe
helt nytt og utfordrende. Større ansvar på banen, og nye
regler som off-side å ta hensyn til. Vi økte til to treninger i
uken, og det ga merkbart resultater ganske raskt. Jentene
er veldig ivrige, og selv når vi har måttet avlyse treninger
pga. trenermangel et par ganger, tok de selv initiativet til å
gjennomføre treningene på egenhånd.

Vi har hatt gode treninger i vinter og har planer om å få
gjennomført noen treningskamper før sesongstart. Laget
begynner å gå seg til og vi ser frem til en ny sesong med
friskt mot!

Det er en fantastisk jentegjeng som har det veldig moro
sammen. Vi har hatt, og har fortsatt stor fokus på det
sosiale rundt laget. Det skal være moro, samlende, utfordrende og litt alvorlig å spille fotball. Resultatmessig har
det vært ganske mye «stang ut» i både cup og seriekamper.

Jenter 2000.

Jenter 2001/2002.
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Jenter 19 og Damer
2013 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 to lag som til slutt ble nr 4 og 9 av
10 lag. Vinterferien tilbrakte vi i Tyrkia på treningsleir, det
ble en kjempetur med mange treningsøkter, noen kamper
og mye sosialt. En vellykket tur for alle. Det største var kanskje kampen mot Russlands J19 landslag der vi opplevde
en dommerkvartett som nok var vant til å dømme landslag og ikke 4. divisjon på Nordstrand. Alt i alt en lærerik og
kjærkomment avbrekk fra isete baner i Norge.

Tror kanskje vi trenere har kjent mest på det, siden vi føler
jentene hadde fortjent å føle mer på å vinne. Det ville vært
både fortjent og rettferdig å vunnet flere av kampene i år.
Desto større var gleden når vi først vant kamper. Når disse
jentene gir alt, har de vist at de kan hamle opp med selv
de beste. I kampen mot Langhus (ble nr.2 i serien) stilte
vi med kun 8 spillere, og tapte kun 3-1. De løp og kjempet
som helter, og det gir resultater. Vi avsluttet året med Ski
Storsenter cup. Vi stilt 2 lag og det ble en gigantisk opptur for begge lagene. Begge lagene gikk videre fra gruppespillet, og vi fikk tilslutt tredjeplass for det ene laget.
Vi trenerne som har fulgt mange av jentene siden tredjeklasse, - Hege, Gustav og undertegnede Einar har nå fått
profesjonell hjelp til å ta jentene videre. Lise og Said har utdannelse, kvaliteter og ambisjoner som vil gi jentene våre
mulighet til å utvikle seg fremover. Vi «gamle» kommer til å
være støttespillere der det måtte trengs. Administratoren
vår Kirsten og økonomisjefen vår Tove blir med videre.
Veldig gledelig er det at vi har slått oss sammen med 99
jentene, og det kommer til å bli en fantastisk gjeng – med
32 spillere - å følge fremover. Vi gleder oss alle til en ny
sesong.

I serien hadde vi med et lag i 4. divisjon damer og et 7’er
lag i J19.
Damelaget fikk seg en skikkelig på tryne etter først å ha
vunnet to kamper, mot OSI og Ski, så ble det tap 11-0 borte
mot Sarpsborg 08. Senere på året fikk vi ”hevn” da vi slo
Holmlia 10-1. Da serien var over lå vi på 6. plass av de 12
som fullførte serien.
J19 laget spilte hele serien uten et eneste tap og ble kretsmestere! Medaljer og pokal er delt ut.

Jenter 99
For J99 var årets sesong fremgangsrik. Etter en tung
forrige sesong med bare tap, var jente klare for å gjøre
det bedre. Resultatet var 100 innslupne mål mindre og
poeng i serien, de toppet det hele med to sterke seiere mot
selveste naboklubb Lambertseter samtidig som de sendte
dem ned til bunnen av tabellen. Ellers så har jentene vært
på cup i Sandefjord, der de fikk testet nivået mot andre lag
og samtidig hatt det flott sosialt. Helt til slutt en stor takk
til Tommy som har vært trener for laget i mange år, og ga
seg som lagleder etter årets sesong.

Nå i høst/vinter har vi igjen spilt futsal, denne serien er
enda ikke avsluttet. Dessverre er det kun 5 lag med i år så
det ble firedobbel serie.
Før sesongen sluttet Dag og Cato som trenere, en stor
takk til disse for en lang trenegjerning. Madeleine har vært
trener gjennom dette året, med litt hjelp fra Cato som tok
seg av futsal og Norway Cup. Etter sesongen ble J97 en del
av treningsgruppen, en takk til disse jentene som har vært
med og spilt på både J19 og damelaget.

Trener: Said Omar
Lagleder: Tommy Lidareng

Vi ser fremover til sesongen 2014 med ny trener, Kim
Westrum og tur til Danmark første delen av påsken.

Gutter 2003 med taktikk under Norway cup.

Gutter 2007, klare for Nordstrand cup.
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Årsberetning Fotball 2013

GUTTER

Vi har deltatt på to turneringer så langt og idrettsgleden er
stor. Nordstrand-cup i oktober var guttas første og ekstra
stor stas var det da hele laget ble sponset med nye drakter
i påvente av ”ekte” klubbdrakter. Neste store høydepunkt er
seriespill. Trening er gøy men kamper er enda gøyere!

Gutter 2008
Årgangsansvarlige trenere: Andreas Thalund Fossen og
Thomas Gustavson
Årgangsansvarlig admin: Aslak Steinsvik
Trenere: Svein Rønneberg, Bjørn Rudjord, Henning Steffenrud,
Marius Bollingmo, Fabien Vidalon, Ole Morten Skaugseth,
Anders Almstrøm, Truls Horgen, Bjarne Brudeli,
Stian Framen, Karsten Fullu

Siste trening før jul ble avsluttet med pepperkaker og varm
solbærtoddy. Litt ekstra kos måtte vi feire oss selv med.

Årsberetning Håndball 2013

Vi har et flott team rundt guttene, og vi som er med har det
også gøy sammen både på og utenfor banen.
Gutter 2006
G2006 har i 2013 bestått av i gjennomsnitt 60 spillere. Vi
deltok med 8 lag i Haraløkka Cup, som var vårt første møte
med seriespill. I tillegg har vi deltatt i innendørsturneringer
på Langhus og Lørenskog, samt på vår egen Nordstrand
Cup. I disse turneringene blandes lagene fra Haraløkka
Cup, slik at flest mulig skal bli kjent ved å spille sammen
på nye lag.

2013 har bestått av oppstart fra sensommeren og ut
kalenderåret, og spillergruppen har i løpet av 2013 stabilisert seg på ca 24 spillere. Vi har trent en gang per uke, og
de unge spiller-spirene har vist stor fremgang under tiden.
Fokus har vært å bygge struktur og gode rutiner, og derigjennom kombinere læring, lek, samspill og ballmestring.
Vi har bevisst benyttet ball i de fleste øvelser vi gjennomfører. Blant høstens høydepunkter var hele ni passninger
mellom medspillere på et lag, samt å oppleve at spillerne
uoppfordret sang kampropet på eget initiativ.

Vi trener to ganger pr uke, og har et stabilt og dedikert
trenerteam. Laget har gjort store fotballmessige framskritt gjennom sesongen, og vi gleder oss til neste sesong,
hvor vi skal delta i fotballkretsens seriespill for første gang.

På vegne av Trenerteam-2008
Thomas Gustavson

Hovedtrenere: Marius Bollingmo, Martin Andresen, Robert
Ganz, Arne Asphjell.
Trenere: Svein Bratager, Jan Thore Løchen, Kim HagerupMagnussen, Marius Andressen, Gabriel Martin Waters, Dan
Fischer, Alf Nordhus, Anders Nilsson, Pankaj Chawla
Kasserer: Steinar Nygaard.
Sosialsjef: Lene Aanes

Gutter 2007
2007-guttene startet opp med sine første treninger
høsten 2012. Siden den gang har vi rukket å bli totalt 80
gutter, og er stort sett rundt 60-70 spillere på hver trening.
Vi har trent fast en gang i uken, og en periode hadde vi
lørdagstrening i tillegg. Så lenge gradestokken ikke kryper
under -10 trener vi ute i all slags vær! Treningene består
av utviklende og morsomme stasjonsaktiviteter og guttene
har vist en enorm progresjon. Dette er utrolig inspirerende for
barna og spennende for oss voksne som følger dem tett.

Gutter 99 og Gutter 97, begge vinnere av Lillehammer cup.

Gutter 99 kan løfte pokalen over hodet etter finalen i Nordstrand cup.
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Ut over seriespill har vi deltatt på fem cuper til stor glede
både for barn og foreldre. Cupene har vært en fin arena for
å få til det at vi skal skape en stor kameratgjeng på tvers av
skoler og klasser. Vi er et godt trenerteam på 12 trenere,
slik at vi alltid klarer å være nok voksne tilstede på hver
trening. Vi har tatt i bruk treningsøkta.no for å forberede
treninger. Det har vært til stor hjelp at trenerne kan være
forberedt på treningen når de kommer. I år har vi gleden
av å få være med på litt større turneringer både i Arvika og
Norway cup. Så her er det bare å fortsette å øve slik at vi
blir enda flinkere frem til sommeren.

Gutter 2005
Årgangsansvarlig sport: Børre Sunde
Årgangsansvarlig administrasjon: Ingvar Hagen
Hovedtrenere; Børre Sunde, 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: Jørn Løken (Web ansvarlig),
Ola Nordsletten (Sosialt/dugnad) og Kristi Flo Mohagen
(Materiell).

Gutter 2003
Gutter 2003 har hatt et meget aktivt 2013. Vi er ca 50 gutter og 14 trenere, velferdskomité og web redaktør. Vi har
deltatt i serien med 8 lag samt ett lag i 2002 serien. Vi
har gjennom hele året deltatt på en rekke turneringer. Vi
deltok i Norway cup for første gang med 2 lag. Vi spilte da
i 2002 klassen og det ble en stor opplevelse for guttene. Vi
har også hatt sosiale tilstelninger med “mammakamper”
og pizza etterpå. Det er en flott gruppe med fine gutter og
bra foreldreengasjement.

Spillergruppen vår har i 2013 bestått av ca. 60 gutter som
har stilt opp med kjempeiver og positive holdninger. Det
har vært noen utmeldinger i løpet av 2013 grunnet bl.a.
flytting, men tilsiget har vært omtrent tilsvarende, så
gruppen ser ut til å være stabil på vel 60 stk. 2013 har vært
et meget aktivt år for Team 2005. Vi hadde åtte lag med i
serien, og alle lagene ble forsøkt balansert best mulig for
å oppnå en god spillefølelse og mestring for alle. Vi har
deltatt i flere cup’er – noen av dem med alle 8 lag, mens
andre har vært påmeldingsturneringer, der de med mest
lyst og iver har deltatt. Gjennomgående har vi hatt mange
flotte opplevelser og oppløftende resultater. Erfaringen er
såpass god at vi også for 2014 prøver samme kjøreplan.
Vi har treninger hver tirsdag og på søndag med systematisk gjennomføring, som ivaretar både tekniske ferdigheter
og praktisk spilling. Spillere er delt inn i tre «nivåer» og
plassering i ulike nivå skjer etter en årlig vurdering av ferdighetsnivå, modenhet og sosial tilpasning. Vi har gjennom
2013 hatt godt oppmøte begge dager. I 2014 opprettholder vi de fastsatte treningsdagene. Vi sikter på å opprettholde vår deltakelse i mange cuper, og i serien vil vi fortsatt
stille med åtte lag.

Gutter 2002
Årgangsansvarlig sportslig: Thor Einar Andersen
Årgangsansvarlig adm.: Morten Harsem
Hovedtrenerteam: Thor Einar Andersen, Carl Harald Krystad,
Ronny Nagell-Eriksen, Werner Kling, Terje Kaasa, Bjørn
Pedersen, Johan Teigland, Eirik Bergesen, Bjørn Øyrås,
Are Tallaksen, Tore Bøifot, Ragnar Aarlien
Medhjelpere: Magne Løvø, Morten Aune Johannessen,
Morten Harsem
Administrativt team: Morten Harsem, Morten Aune
Johannessen, Robert Eriksen, Kenneth Simonsen,
Jon Tarjei Bergan, Eigil Dingsør, Knut Harald Resen-Fellie
Supportere og sjåfører: Ivrige foreldre/foresatte og søsken

Team 2005 er heldige fordi vi har med mange aktive og dyktige foreldre. Foreldrene stiller ikke opp bare som trenere
og i administrativ gruppe, men også deltar aktivt ved alle
andre behov team 2005 måtte ha. For eksempel arrangerer Team 2005 en skikkelig juleavslutning med tilhørende
premieutdeling til gutta, som en takk for god innsats og
holdninger i året som er gått.

2002 gutta er nesten 9 % av klubbens fotballspillere og er
en av de største årgangene i klubben. 2013 har bestått av
ca. 70 spillere fra 5 forskjellige skoler, ledet av 12 engasjerte trenere og et adm team på 7. Team 2002 har trent
tre ganger i uken vinterstid og to sommerstid. Vi har hatt
seks guttelag i seriespill og et hospiteringslag i 2001serien. Team 2002 har deltatt i Futsalserien 2011/2012,
Ski Cup, Arvika Cup (ett lag i semifinale A-sluttspill),
Norway Cup, Nordstrand Cup og dessuten både arrangert og
deltatt i vennskapsturneringer med KFUM, og Vestre Aker.

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

Den sportslige fremgangen har vært stor for mange
spillere sesongen 2013. Flere av trenerne har UEFA C lisens
trenerkurs, og det har bidratt til økt kvalitet og engasjement på treningsfeltet. Administrativt team arrangerte en
vennskapsturnering med 24 lag på Niffen på høsten og det
ble en stor suksess både sportslig, sosialt og økonomisk.
Og spennende da mange av lagene prøvde seg med sluttspill og straffespark-konkurranse!

Gutter 2004 har i 2013 sesongen hatt 7 (4’er) lag i serien
og et hospiteringslag i 2003 serien. Vi har både vunnet
og tapt med alle lag noe vi er fornøyd med. Vi har trent
to ganger per uke i sesongen og økt til tre ganger i uken
etter at serien var ferdig. Det er stort fokus på tekniske
ferdigheter i treningene og det er morsomt å se hvordan
barna utvikler seg.
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Gutter 2000
Årgangsansvarlig:
Sportslig ansvarlig:
Primus motor admin.:
Trenere:

Vi har hatt kakedugnad for Arvika Cup, solgt julenek, sponsorgruppa har vært aktive og fått med seg mange gode
samarbeidspartnere og støttespillere, samt egen turnering som har gjort at Team 2002 innehar en meget sunn
økonomi. Foreldrene har også bidratt meget godt og positivt som kioskvakter på Hallagerbanen og bidratt godt under vår egen cup på Niffen, samt at de støtter alle lagene
uansett resultat og vær, så en kjempestor takk til dere alle!
Årskullet har engasjerte foreldre og trenere, og trenerapparatet og støtteapparatet fungerer veldig godt.

Trond Høgvall
Jarle Krämer
Bente F. Holth
Jarle Krämer, Petter Nyhus,
Erlend H. Eikeland
Foreldretrenere:
Jakob Grova, Trond Høgvall mfl.
Administrativt team: Ingunn Nylund (Leder og G2000
Web),Håndball
Jannicke G. Bjerkås
Årsberetning
2013
(Cup`er), Bettina Wutzke (Økonomi),
Anette Hvidsand/Britt Alexandersen/
Kristin Svendsen (Arrangement)

Trygghet, trivsel, glede, samspill og kommunikasjon
mellom spillere, trenere og foreldre er nøkkelen til sportslig
og sosial læring og utvikling.

G2000 er 50 flotte “ungdommer” som har gjennomført
første års 11’er. Med ny hovedtrener (Jarle) på laget, samt
egne proffe lag-trenere (Petter og Erlend), har G2000 tatt
et stort skritt videre. Vi trener 3-4 ganger pr uke + kamper.
2013 var et år med fokus på læring og utvikling. Med trenerapparatet på plass, startet arbeidet med å bygge stein på
stein. Diskusjoner og nøye planlegging har bidratt til et
treningsopplegg vi er stolte av. Vi mener spillerne får en
utvikling over tid, der de ivrigste gis mulighet til å kjempe
i toppen, og der de som vil får et godt tilbud så lenge de
ønsker. Årgangen er ETT team og delt inn i tre spillegrupper. Spillegruppene er dynamiske. Vi skal ivareta topp og
bredde.

Gutter 2001
Gutter 2001 har i sesongen 2013 hatt med fire (7’er) lag
i serien, pluss ett hospiterings lag i 2000 serien i 1. divisjon
(11’er). Kullet har deltatt på Arvika cup, Norway Cup, Nordstrand Cup, Installatøren Cup, Nesodden sin talent cup og
Ham Kam sin Elite cup. Vi var også med til Fjerritslev på
klubbens treningsleir i Danmark med 18 spillere. På vårparten arrangerte vi vår egen mini cup på Hallager. Vi spilte
også en del treningskamper, mest med blandede lag og
noen få kamper med laginndeling etter ferdighetsnivå.
Resultater som kan nevnes:
Seriespill der vi stilte med fire jevne lag, hvor alle lag vant
langt mer enn de tapte, her har vårt fokus kun vært på
utvikling og ikke på resultater. Hospiteringslaget klarte
seg bra i 1. divisjon i årgangen over. I Norway Cup delte
vi lagene inn i jevnest mulige lag. Våre fire lag vant alle
kampene foruten en som endte uavgjort. I Arvika cup stilte
vi med tre jevne lag og alle gikk til semifinalen. Et av lagene
vant også finalen i cupen. På Hamar deltok kullet i uoffisielt
NM Ham Kam Talent cup. Der gikk 1.laget til A-finalen og
tapte den, mens 2.-laget ble beste andre-lag.

I serien stilte vi med lag i 1. divisjon og 2. divisjon 11’er,
samt 2. divisjon 7’er. Resultatmessig ble det tøft før sommerferien. Alle lag hadde meget god progresjon etter sommerferien, og vi avsluttet med stor seier i siste kamp i 1.
divisjon. Det tar vi som en tillitserklæring til opplegget vårt.
I cuper gjør vi det “som vanlig” bra. Finaleplass i Sommerland Cup, gode sluttspillkamper i både Norway Cup (3 lag),
Hamar Talentcup (2 lag) og Nordstrand Breddecup (2 lag).
I påsken var vi drøye 20 spillere som fikk en “kick-start”
på sesongen i Fjerritslev. Vi har gjennomført egne “NIFFEN Camper” med videoanalyse, “shadow” trening og god
mat. Vi har etablert hospiteringsopplegg med G99 og med
G01. Tage, Adrian, Oskar og Erlend var med på SUP fram
til påske 2013, og ved nytt uttak i høst ble Tage og Erlend
med videre. Plan for 2014 er klart, og gutta skal gjennom et
tøft opplegg frem til seriestart, inkludert treningskamper.

Kullet er opptatt av å følge NIF sin røde tråd gjennom sportsplanen, det fører til at vi klarer å ta vare på topp og bredde.
Vi har lite avgang på kullet og tilsiget er større enn frafallet.
Vi har i høst hatt fem spillere på SUP og en på kretslag. Det
må også nevnes at vi i skrivende stund har seks keepere,
det er vi stolte av. Guttene har hatt en fin utvikling med
tanke på ferdigheter, som er hovedfokuset. Vi har opprettholdt tre treninger i uken gjennom hele sesongen. To av
trenerne Paal Jahrmann og Klemet Gaski har gjennomført
NFF C–lisens kurs.

En stor takk til alle foreldre som vi håper fortsatt stiller opp
ved arrangement, som sjåfører og ikke minst som ivrige
supportere. G2000 trenger dere!
Gutter 99
Vi har i sesongen 2013 vært mellom 45 og 50 spillere. Tre
lag (1, 2 og 3 divisjon)– men vi er fortsatt ett team. Trener
sammen (koordineres av Kristian G) og har utvikling som
mål. Vi setter gode prestasjoner, både kollektive og individuelle) foran resultat, selv om vi alle syns det er gøy å
vinne kamper. Samhold, gjøre hverandre gode, laget foran
spilleren og respekt. Noe av det vi jobber med både på og

Hovedtrener: Gunnar Flaten
Adm. ansvalig: Kjersti Holm.
Trenere: Klemet Gaski, Paal Jahrmann, Jan Lidvar Nystøyl,
Torgeir Nerland, Ole Martin Hexeberg, Jan Linnerud og
Halvor Søreide.
Vi er pr. 13.02.14 - 47 spillere.
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står og at vi må arbeide godt gjennom vinteren for å være
enda et knepp bedre da vi gyver løs på G 15 og guttefotball. Marginene blir mindre og tiden da vi viste utfallet av
kampene i forkant er snart forbi. Vi har i 2013 slått og spilt
uavgjort mot tippeligaklubber (for da er vi skjerpet), men
samtidig slitt med å levere mot lag vi «trodde» vi skulle slå
med mange mål. I 2014 er det full fokus og skjerping uansett motstand – og det starter på trening og i holdninger.
Et knepp opp - på alt - er målet.

utenfor banen i Teamet. Alle skal kunne utvikle seg og bli
bedre og samtidig trives og føle tilhørighet.
Lag 3, ledet av Trond Andersen opplevde i 2013 god fremgang både på treningsfeltet og resultatmessig på banen.
Laget endte på 6. plass i en svært jevn 3. divisjon, kun tre
poeng opp til 3. plass. Sesongen ble avsluttet med en sterk
høstinnspurt med tre strake seire. To årsaker til sportslig
fremgang er spillere som er trygge på sine roller i laget og
laget som helhet- dernest et godt samarbeid med G2000
med fast låneavtale med to gode keepere (Erlend Ekkeren
og Oskar Gjerland). Vi var for øvrig med i Vestli Invitational,
VIF Breddecup, NIF Breddecup, og Norway Cup.

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, Kjell Erik W og Terje R – og fler.

Lag 2, ledet av David Aarstein, ble nummer 2 i 2. div. på
vårparten, og øvre halvdel på høstsesongen. I tillegg til
seriespill deltok laget i Vestli Invitational, Norway Cup og
Nordstrand Cup, sistnevnte som vi til slutt vant. Flere av
spillerne fra både lag 2 og 3 var med på teamets treningsleire i Fjerritslev og England.

Gutter 97
Sportslig og administrativ årgangsansvarlig:
Jan Petter Nyhus og Monica Toften
Hovedtrenere: Alexander Ødegaard og Wilhelm Bjark/
Ola Nyhus
Trenere og adm-teamet: Asbjørn Eide, Ansgar Heck,
Ivar Larsen, John Øyaas, Espen Holm/Pål Henriksen
(keepertrener), Lise Lynau (lagleder NIF 3), Roar Bautz
(lagleder NIF 2), Heidi Svendsen (materialforvalter) og
Vidar Pederstad (økonomi)

Lag 1, ledet av Kristian Gjerstadberget, har hatt en svært
travel sesong. Futsal på Lillehammer, deltakelse i Elitecuper
på Hamar, Notodden og Skien, Treningsleir i Danmark, Norway Cup, Adidas cup og ikke minst treningsleir i England
i høstferien. I serien var det full uttelling i vårsesongen,
men etter sammenslåing av ny 1. div på høsten, tapte vi to
knepne og en klar kamp. Det ga oss en pekepinn på hvor vi

Antall spillere gjennomsesongen var 50-55 stykker.
Antall lag i seriespill: 3

Vi gratulerer Jan Petter Nyhus og Monica Toften og resten av Team97 med en fantastisk sesong.
Her fra seieren i OBOS cup finalen i Vallhall foran en ellevill tribune full av Nordstrand-supportere. Det var ikke bare på banen at NIF gikk av med seieren!
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Årsberetning Fotball 2013

A-laget
Etter at 2012 sesongen ble preget av spillerflukt og nedrykk,
ble 2013 sesongen en sesong hvor man ønsket å bygge
laget opp igjen og satse på egne unggutter. 94 generasjonen holdt fortsatt junioralder, men man ønsket likevel å
satse på en del av disse på A-laget. Noen av de «gamle»
traverne ønsket også å bidra til å bygge opp Nordstrand
igjen, mens det også kom noen spillere utenfra. Cato
Vonheim
vendte tilbake etterHåndball
et år i Drøbak/Frogn,
Henrik
Årsberetning
2013
Wøhni kom hjem fra studier i Danmark og Edson Mercado
om tilbake etter et år på sidelinjen med skadet, disse
ble viktige bidragsytere for NIF i 2013 sesongen. Det
hele startet med første kvalikkrunde til NM hjemme mot
Rakkestad, det endte med en 6-0 seier og laget var dermed
kvalifisert til andre kvalikkrunde, runden før tippeligalagene
kom med. Her ble det dessverre bråstopp mot Hauerseter.
Nordstrand ledet 2-0 tidlig i kampen, men våre gutter
måtte dessverre gi tapt til slutt og det ble 3-4. Vårsesongen
gikk litt i samme sporet som året før, man slet med å få
satt en struktur og treningsgrunnlaget ble veldig forskjellig
fra spiller til spiller etter når man hadde meldt seg til tjeneste, laget ble også preget av å ha 14 spillere som holdt
russealder. Fra juni av gikk det mye bedre, struktur satt
bedre, det var jevnere treningsoppmøte og man begynte
å vinne fotballkamper igjen. Fra juni og ut sesongen tapte
laget bare to kamper, mens resten endte med seiere. Det
endte med en 4. plass til slutt, en helt grei prestasjon av et
så ungt mannskap.

Årgangen var representert med en spiller på landslag G16
og tre på kretslag. Mange har spilt for jr-laget og tre debuterte for A-laget. NIF 1 vant interkretsserien for Oslo og
Akershus og NIF 2/3 vant Skaw cup. Felles for Team97 i
2013: Lillehammer cup og Skaw cup i Skagen hvor NIF 1
deltok i elite-klassen og NIF 2 og 3 deltok i ungdomsklassen samt treningsleir i Fjerritslev 22.-27. mars.
NIF 3:
• 16 seriekamper i 2. divisjon
• Seriespillet:
• Flere 1. og 2. lag i serien
• God innsats av guttene
• Meget gode resultater i høstsesongen
• Kurland vintercup og Lillehammer cup:
videre til sluttspill, Haslum cup, vinner av Skaw cup i juli
NIF 2:
• 16 seriekamper i 1. divisjon
• Vinner av Kurland vinter cup, Lillehammer cup, 		
Drammen cup, VIF cup, A-sluttspill i Norway cup 		
og vinner av Skaw cup
• En del spillere har fått spille en eller flere kamper 		
i interkretsserien
NIF 1:
• 24 seriekamper i interkretsserien som vi vant
• Vinner av Lillehammer cup og OBOS cup, Kurland cup,
Atea cup, Skaw cup og Norway cup
• Deltakelse i NM G16
• 3 kretslagsspillere
• Mange har spilt for jr-laget og 3 har debutert for
A-laget

15-årige Mathias Berg Gjerstrøm ble før sesongen flyttet
opp i A-laget, det gikk så bra at han i august ble solgt videre til Strømsgodset IF. Han spilte også et tosifret antall
ungdomslandskamper som Nordstrandsspiller.
Trond Ingebretsen, Marius Semmerud Berg og Ejup Etemi
rundet 100 offisielle A-kamper for NIF i 2013, mens
Markus Woldsund, Edmond Cerepi, Stian Høgh, Besar Avdi,
Awais Suleiman, Bendik Larsen, Petter Kristiansen, Michael
Fellus, Ivan Rodriguez, Hajat Rahmani, Remi Memishi og
Fredrik Akselsen fikk sin seniordebut denne sesongen.

Junior, 1996-1994
Junior 1 hadde en litt rotete sesong i året som gikk, de ble
litt skadelidende av at det var mange juniorer som hadde
tatt steget opp i A-stallen og fikk nå seniorfotball som sin
primærarena. På høsten kjempet G16 om klubbens første
interkretsseier noensinne, klubben valgte derfor at de
spillerne som var aktuell for begge arenaene skulle prioritere G16 dersom kamper koliderte, ettersom at junior ikke
kunne gå verken opp eller ned en divisjon på det tidspunktet. Junior 1 fikk 35 poeng på de 24 kampene som spiltes i
junior 1. divisjon, dette ga en fin 6. plass på tabellen. Junior
1 ble ledet av Petrit Hasanaj i sesongen 2013.

Petter Nyhus ble den spilleren som stakk av med flest
priser på A-lagets årsavslutning med sine tre priser
(Poengkonge, flest målgivende og spillernes spiller), Trond
Ingebretsen ble årets toppscorer, Cato Vonheim årets
spiller, Mathias Berg Gjerstrøm årets nykommer, Bjørn
Ruud vant lagledernes pris, mens Alexander Svensen var
den spilleren som hadde deltatt på flest treninger.

Junior 2 var nyopprykket i 2 divisjon, så målet her var
hele tiden å holde seg i divisjonen. I siste seriekamp mot
Langhus hjemme, måtte våre gutter vinne for å ha noen
som helst mulighet for å klare seg. Guttene leverte en
maskimal forestilling og det hele endte med en 8-1 seier
og fornyet kontrakt for junior 2. Laget ble ledet av Kjell Erik
Westgaard og Stian Dieseth.
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REGNSKAP/BUDSJETT
Nordstrand Idrettsforening, fotballgruppa
Regnskap 2013

RESULTATREGNSKAP
2013

BUDSJETT

2012

2013

2014

INNTEKTER
3010

Reklame, sponsor klubb m/mva

-60 000

-206 500

3011

Reklame, sponsor lag/lagskasser m/ mva

-114 299

-22 500

3111

Reklame, sponsor lag/lagskasser u/ mva

-4 000

3600

Leieinntekter

-8 600

3700

Dugnadsinntekter, marked, papir, etc

-5 000

3800

Kioskinntekter foreldredrevet, automat-/kaffe

3900

Medlemskontingent

3950

Treningsavgift

3960

Egenand. utøvere/lag ved aktivit. (tren.leir,renn, osv)

3964

Inntekter NIF Cup Fotball

3965

Inntekter arragnement, NB, Serier, etc.

-

3970

Utfakturert utstyr spiilere/lag

3972

Utfakturert kostnader; overg., bøter, etc.

3990

Offentlige tilskudd/ fra HS

3966

Inntekter Håndball-/Fotballskole

3995

Andre inntekter

-54 513
1 000

-400 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-82 904
-

-2 852 386

-2 339 683

-6 000

-967 472

-330 675

-304 598

-80 000
-2 950 000
-330 000

-55 000
-2 950 000
-350 000

-6 000

-

-

-

-6 056

-

-

-

-16 900

-

-

-490 000

Sum driftsinntekter

-250 000

-220 000
-558 200

-500 000

-570 000

-532 200

-37 380

-35 000

-4 456 673

-4 768 193

-4 145 000

-4 325 000

-

33 518

2 712

45 000

40 000

193 999

38 141

-

-

KOSTNADER
Varekostnad
4010

Kostnader til reklame, sponsor klubb/gruppe m mva

4212

Lagskasse

4500

Fremmedytelse og underentreprise

72 598

-

-

50 000

4800

Innkjøp kiosk foreldredrevet

29 277

68 329

30 000

30 000

4950

Kost/ref. trenere,dugnad,trenavg

1 050

129 135

30 000

4960

Kostnader utøvere/lag ved aktivit. (tren.leir,renn, cup,seri

110 990

1 260 847

129 800

204 000

4964

Kostnader NIF Cup Fotball

134 405

114 160

100 000

150 000

4965

Kostnader arrangement; NM, Serie,, etv

77 504

26 043

-

70 000

-

4966

Kostander Håndball-/Fotballskole

80 921

12 545

40 000

80 000

4967

Andre Kostander lag/lagskasser

21 579

-

-

-

4970

Kostander utstyr utøvere/lag

50 630

358 102

100 000

50 000

4972

Overganger, bøte, etc,utøvere/lag

66 300

65 850

60 000

60 000

4975

Andre kostnader trenere/hjelpeapp

27 200

42 400

80 000

30 000

4982

Andre dommerkostnader

15 857

182 608

30 000

20 000

4990

Støtte utøvere/lag/ elite

Sum varekostnad

74 783

143 649

85 000

30 000

990 611

2 444 521

729 800

814 000

1 428 493

1 314 720

669 000

Personalkostnader
5000

Lønn

573 651

5011

Lønn u feriepenge, timebasert

309 461

-

5050

Dommergodt. oppg.pl.

5090

Feriepenger

5092

Avtalefestede feriepenger

18

700

-

66 813

-

2 025

-

157 767
-

560 000
80 280
-

Årsberetning Fotball 2013
5220

Fri telefon

5291

Motkonto for gruppe 52

6 997

-

-

-

-6 997

-

-

-

5350

Godtgjørelse til dommere

183 819

-

325 000

195 000

5410

Arbeidsgiveravgift

128 324

-

185 375

94 329

-

26 138

11 319

1 789

-

1 500

5411

Arb.giv.avg. pål. feriep.

5520

Lunsj, Overtid, møtemat

5900

Sosiale kostnader

9 706
326
8 072

Sum personalkostnader

-

-

10 000

1 282 897

1 430 282

2 009 000

1 621 428

997 000

654 000

850 000

960 000

Andre driftskostnader
6300

Leie hall, bane, etc.

6320

Renovasjon, vann, avløp mv/ Kommunale.

6340

Lys, varme

35 811

-

-

40 000

6360

Renhold,, renovasjon

20 000

-

-

-

6490

Andre leiekostnader

375

-

-

-

6500

Alarm og vakt, overvåkning

938

-

-

-

6600

Innkjøp reparasjoner småanskaffelser

3 769

48 560

40 000

10 000

6631

Leasing traktor

30 100

-

-

-

6810

Data/TV, hardware, software, konsulent

40 139

-

-

40 000

6850

Leasing-/leie kontor-/ andre maskiner

313

-

-

-

6860

Møter, kurs, oppdatering, mv.

98 637

33 825

20 000

50 000

6870

Medlemsmøter, subsidiert medl. avg., utmerkelser, etc.

2 438

3 170

40 000

3 000

9 484

-

-

10 000

390

-

-

-

370

-

-

-

4 068

-

-

5 000

6900

Telefon, internet, fiber, etc

6940

Porto

6990

Andre kontor/driftskostnader

7000

Drivstoff

3 088
- Håndball
Årsberetning
2013

7001

Leasing varebil

7010

Bomring, parkering, annen kostnad bil

7101

Passasjertillegg

58 677

7110

Bilgodtgjørelse

183 700

304 456

200 000

270 000

7140

Reisekostnader ansatte mot regning

6 450

4 639

50 000

20 000

7141

Reisekostnader trenere/ hjelpeapparat mot regning

14 500

50 965

-

-

7150

Diett

-

-

-

71 500

70 000

80 000

-

-

-

7500

Forsikringspremier

7770

Bank og kortgebyrer

7900

Andre kostander

9 750

-

-

15 000

22 618

11 477

12 000

10 000

900
75 339
20

-

-

100 000

5 265

8 896

50 000

30 000

Sum andre driftskostnader

1 624 138

1 191 488

1 332 000

1 643 000

Sum driftskostnader

3 897 646

5 066 291

4 070 800

4 078 428

-559 027

298 098

-74 200

-246 572

-74 200

-246 572

Driftsresultat
ÅRSRESULTAT, underskudd

298 098

ÅRSRESULTAT, overskudd

-559 027

Kommentarer til regnskapet for år 2013
Det er ikke utarbeidet eget balanseregnskap for undergrupper av Nordstrand Idrettsforening. Fotballgruppa sin nedbetaling av gjeld til
First Partners Holding AS, vises dermed ikke i regnskapsoversikten. Gruppa har også en rekke lagskasser som avstemt pr 31.12.2013
og fremgår som en del av beholdningen til NIF.
Av spesielle forhold i reslutatregnskapet i perioden har det blitt solgt en spiller til Strømsgodset hvor kr 497.500 er inntektsført.
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Flest mulig - lengst mulig - best mulig

nordstrand-if.no

