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ÅRSBERETNING 2013 - FOTBALLGRUPPA 
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1. INNLEDNING 

I 2013 behandlet årsmøtet nye lover for Fossum, en ny organisasjonsplan og revidert 
sportsplan. Dette ga klubben verktøy og styreredskaper som vi mener har styrket Fossum 
organisatorisk og sportslig. 

Det var ikke nok spillere til å stille med et B-lag for damer, men vi har hatt et 7-erlag for 
damer som ble kretsmestere. 

Vårt A-lag for damer spilte i 2. divisjon og gjorde det bra, sett i forhold til antall spillere og en 
lav gjennomsnittsalder. 

Vi har gjennomført trenerkurs, Trinn en for ca 10 trenere, en aktivitet som vi ønsker å 
fortstette i 2014 med å fortsette på Trinn to og tre. 

Klubben ble i 2013 klassifisert som trafikksikker klubb. Dette er et arbeid som ikke må 
glemmes i den daglige transporten til og fra kamper og treninger, og ikke minst inne på 
anlegget vårt. 

Fossum har markert seg positivt ved å ha blitt tildelt to Fair-Play-priser. Den første kom i 
Dana-Cup, tildekt Gutter 12 år. Den andre ble utdelt til J14 av Telemark fotballkrets. 

Vi har innledet samarbeid med i 2013 med to Toppserieklubber, Stabæk og Amazon 
Grimstad. Dette har gitt mulighet for enkeltspillere i Fossum til å delta på felles treninger og 
vise seg frem. På slutten av 2013 ble det klart at Amazon Grimstad ønsket to av våre 
spillere, Stina Kleppe og Mariken Kleppe. Begge har nå meldt overgang til Toppseriespill. 

2013 var også et år der vi inviterte til samarbeid om toppsatsing på kvinnefotball i Telemark. 
Første initiativ gikk til Urædd. Der holdt  vi en dialog i gang gjennom hele første halvår, men 
det lot seg ikke gjøre å komme frem til en avtale innenfor den nødvendige fristen. Dialigen 
ble avsluttet i september. I oktober henvendte vi oss til Tollnes. Dette har vist seg som et mer 
fruktbart samarbeid og årsmøtene i begge klubbene skal i 2014 behandle forslag til 
samarbeidsavtale. 

2. TILLITSVALGTE 

For inneværende år har følgende hatt verv i Fossum fotballgruppe:  !
Styret:  
Leder     Espen Nilsen 
Sportslig leder   Gisle Wivilson 
Juniorleder   Tommy Nordby 
Kasserer    Bjørn Ola Pedersen 
Medlem    Viktor Arvesen 

Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien   Organisasjonsnummer: 995 648 016 
Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien   Bankkonto - fotballgruppa: 2610.22.08691 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Medlem   Jan Kleppe 
Medlem   Morten Forsberg 
Sekretær   Anette Hoppestad Hardli 
        
Sportslig utvalg: 
Leder    Gisle Wivilson 
    Øyvind Rønningen 
Juniorleder   Tommy Nordby 
Juniorkoordinator  Morten Forsberg 
Materiellforvalter  Finn Henning Thommessen 
   
Økonomikomité: 
Leder    Jan Kleppe 
Medlem   Jørn Agnar Bugodt 
Medlem   Geir Thøgersen 
  
Revisor:   Trond Rossvang !
Lagledere: 

MG/MJ 7 år Anette H. Hardli MJ 10 år Nina Ekornrød

MG 8 år Kristin Århus MJ 11 år Stein Arve Gløsmyr

MG 9 år Hanne Beate Gården 

MG 10 år Espen Kjeldsen J 14 år Gisle Wivilson

MG 11 år Hanne Beate Gården J 16 år Gisle Wivilson

MG 12 år Espen Nilsen Damer A Finn Henning Thommesen

LG 13 år Tommy Nordby

Trenere:

MG/MJ 7 år Trym Homstøl MJ 10 år Eskild Larsen

MG/MJ 7 år Arne Sandstø MJ 10 år Christian Johnsen

MG/MJ 8 år Morten Forsberg MJ 10 år Trym Homstøl

MG/MJ 8 år Thomas Johnsen MJ 11 år Trond Rossvang

MG/MJ 8 år Trude Arvesen    J 16 år Sondre Norheim
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3. MØTEVIRKSOMHET 

Styret har hatt 10 ordinære styremøter samt flere ekstraordinære møter.  

Juniorkoordinator Tommy Nordby har hatt flere møter med trenere og lagledere for de yngste 

lagene. 

4. SPORTSLIGE AKTIVITETER 

A-lag damer (2. div) 

Terje Nystad og Henning Thommesen ble sent ansatt som trenere. Få spillere og mange tatt 
opp fra J 16.  Da de 2 siste treningskampene før seriestart måtte avlyses, var det mange 
som regnet med at vi måtte prøve å unngå nedrykksplassen. Men når siste kamp var spilt lå 
Fossum over midten og med 10 poeng mer enn laget bak. Topp prestasjon av Terje, Henning 
og jentene. Vi var det eneste laget som tok poeng fra Urædd. Men vi hjalp også Urædd til 
opprykk ved å ta 3 poeng mot Nanset. I cupen ble Fossum slått ut av Urædd, etter en 
glimrende kamp. Marikken Kleppe med flere landskamper, Sofie Marthinsen i J15 
landslagstroppen og 6 jenter på kretslag  J16. 

B-lag damer (3. div)       

I 2013 hadde vi ikke noe B-lag. 

Jenter 16 år  

Sondre Nordheim var trener for ett svekket J 16 lag. Mange av 97/98 modellene var tatt opp i 
A-troppen ,så ambisjonene i serien var små. Men med 2 plass på våren,ble det interkrets. 3 
ettmålstap gjorde at interkretstittelen havnet i Vestfold. Men Fossum ble beste Telemarkslag 
og dermed kretsmester. I Danacup ble det et surt semifinaletap. Et ennå surere semifinaletap 

MG 9 år Åge Flohr

MG 9 år Sigurd Linna

MG 10 år Thomas Johnsen Damer A Terje Nystad

MG 11 år Sven Ingar Skilbred Damer B Finn Henning Thommesen

MG 11 år Torbjørn Kittilsen

MG 12 år Gro Nordbø Forsberg

MG 12 år Kjetil Loen    

LG 13 år Tommy Nordby

LG 13 år Thor Ytterbø
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ble det i NM. Tap på straffekonk og dessverre ingen finale på Fossum Arena. Irlandsturen ga 
oss en gylden sjanse til å møte det irske J 17 landslaget. Et lag som slo ut England,Italia og 
Israel i EM-kval.De skulle 3 uker senere spille EM og de trengte god matcing inn mot 
mesterskapet. Og det fikk de av Fossum fra Skien, som slo dem 3-2. 2013 gikk over all 
forventning for J 16 år. 

Junioravdelingen  

I løpet av 2013 har det vært gjennomført tre trener- og laglederforum. På høsten 
gjennomførte 10 deltakere C-trener kurs del 1 – Barnetrener. Junioravdelingen har premiert 
148 aktive spillere fordelt på 14 lag i alderstrinnet 6 – 14 år. På guttesiden har det vært ni lag 
fra 6 år til 13 år. På jentesiden har det vært fem lag.  

Før sommerferien fikk alle nye 1.klassinger ved Venstøp skole invitasjon til oppstart av nytt 
lag for 6-åringer. Det er flott at vi kan gi de aller yngste i vårt nærmiljø et godt fotballtilbud. 
Mange lag har hatt besøk av en og annen ny spiller i løpet av sesongen og noen spillere har 
dessverre også sluttet i løpet av året. 

Den siste helgen i september arrangerte junioravdelingen en aktivitetsdag på Fossum. 
Denne dagen kunne spillere i alderen 5 - 14 år komme å prøve seg NFF`s mini- eller 
teknikkmerke. Det var flott aktivitet med ca 50 deltakere.  

J 13/14 har i 2013 hatt ett samarbeid med Gjerpen. Ett samarbeid som har fungert hel 
optimalt. Midt på tabellen i J 14(11) og J 13(7). Finaletap i Fossumcup. 

Dana Cup ble en topp opplevelse både sosialt og sportslig. Kvartfinale i A-sluttspill var langt 
bedre enn forventet. Flere av laget’s spillere har hospitert på J 16. 4 spillere nominert til 
kretslag, men bare 2 kom med. Gjerpen spillerne har meldt overgang(totalt 8 spillere). 

I september ble fem spillere fra gutter 12 år nominert til fotballkretsens sonelag for Grenland 
Nord. Det var Jesper Furuheim (keeper), Andreas Carlsen, Sigurd Heggemoen, Mats 
Forsberg og Jonas Loen. Jesper, Andreas og Sigurd ble tatt ut.  

Som tidligere har de fleste lagene også i år vært med på 2 cuper i løpet av sesongen. G12 
var med på Dana Cup for første gang og vant Fair Play prisen. 

Følgende spillere i aldersbestemte klasser har representert Fossum - sesongen 2013: 

Telemark fotballkrets - jenter 14: 
Dina Aas og Mari Løyland.   

Telemark fotballkrets - jenter 16: 
Synne Lyng, Sara Idris, Frida S.Larsen, Mariken Kleppe, Sofie Martinsen og Hedda 
Rønningen. 

Deltagelse på landslag: 
Mariken Kleppe, Jenter 16 år 
Sofie Martinsen, Jenter 15 år 
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Dommere 

Klubbens dommerstand består av: 

Kim Ben – 5. divisjon 

Patricio Miranda – 5. divisjon 

Terje Halvorsen – 6. divisjon  

Tim Øystein Rogn – 7. divisjon 

Egne arrangementer 

Fossum/SB1-cup ble som vanlig arrangert i Skienshallen første helg i februar, og er for alle 
jenteklasser fra lillejenter opp til damer.  

I 2012 deltok 52 lag, noe som var en nedgang fra året før. Med dugnadsbidrag fra mange i 
klubben gikk arrangementet som vanlig greit, og bidro med ca kr. 35.000,- til klubbkassa. 

Våre egne lag gjorde det veldig bra med både damelaget, Jenter 19 og Jenter 16 til finale. 

Av våre tre finalelag vant både Damer & J19 sine finaler overlegent (Damer 7-0 over 
Skarphedin & J19 8-2 over Tollnes), men J16 tapte sin finale 3-1 for Skiens Grane. 

En flott innsats av våre lag! 

Fjorårets Old Girls turnering skulle gjentas i samarbeid med Telemark Fotballkrets. Vi var nok 
for seint ute med innbydelse denne gangen og det ble derfor bare 4 lag som deltok i et surt 
høstvær lørdag 22.september.  Likevel fikk vi god pressedekning og våre damer vant 
turneringen. 

5. ØKONOMI 

Se eget vedlagt regnskap og budsjett. 

6. REPRESENTASJON 

Mette Arvesen og Jørn Agnar Bugodt på Telemark Fotballkrets ting 

Hans Kristian Larsen - klubbutvikler i Telemark Fotballkrets 

Per Lauritsen lagleder sonelag gutter 14  

8. OPPSUMMERING 

Til slutt retter vi som vanlig en stor takk til alle (trenere/lagledere, supportere, sjåfører, og 
andre tillitsvalgte) som har bidratt til nok et aktivt år i Fossum og for at dere har vært med på 
å legge forholdene til rette for ca. 250 fotballspillende jenter og gutter i alle aldre. 

!
Fossum, 3. mars 2014 
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Styret for Fossum Idrettsforening - Fotballgruppa
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