
Fossum IF 80 år 
4. juli 1934 ble idrettsforeningen vår 
stiftet og vi kan derfor se tilbake på 
80 års aktivitet

I etterkrigsårene var foreningen et «fler-
idrettslag» med ski, friidrett, håndball 
og fotball på programmet. Nå har vi kun 
fotball som idrettsaktivitet. Imidlertid 
innbyr idrettsanlegget vårt «Fossum 
Arena» på muligheter for flere aktiviteter. 
I kjølvannet av det nye kunstgressanlegget 
fikk vi også laget en sandvolleyballbane 
og streetbasketbane. Alt dette har ført til 
at anlegget trekker til seg barn, ungdom 
og voksne som bruker anlegget til ulike 
aktiviteter utenom vår egen aktivitet.  

Kommer det nok snø, så har vi fått til en 
avtale med grunneiere og kommunen om 
å kjøre «Fossumløypa” som går i sløyfe fra 
Lundedalen, opp forbi Fossum og tilbake 

mot byen igjen. I tillegg har vi klubbhuset 
som er hyppig brukt som møtelokale og 
selskaper. Den store aktiviteten i fore-
ningen krever mye utstyr. Til dette trenger 
vi et eget utstyrslager og planene er nå 
å utvide garasjebygget. Dette håper vi å 
realisere i høst og er kostnadsberegnet til 
ca. 500 000kr

Vårt ønske er også å få laget en lekeplass på 
området, noe vi håper kan være på plass i 
2015.

Med det fine anlegget vårt, er det mange 
muligheter og med foreningens visjon:

“Der gode opplevelser skapes”

utfordrer vi din kreativitet og deg til å 
bli med. Denne høsten vil vi markere 
jubileet vårt med noen sammenkomster 
på klubbhuset.
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I mai ble Fossum  
invitert til hjemmekamp 
på Skagerak Arena 

Vertskap var Odd, Telemark 
fotballkrets og Telemark fylkes-
kommune. Dette er et initiativ 
som handler om at breddeklub-
ber skal møte toppklubben i 
fylket vårt, og skape dialog og 
et godt samarbeidsklima med 
erfaringsutveksling og åpne 
kanaler mellom alle klubbene. Fylkeskommunen 
er opptatt av folkehelsetilbudet også lokalt. 
Klubben fikk gratis billetter, de yngste lagene 
stilte som maskoter, G13 og G14 stilte som 
ballhentere og fotballstyret hadde møte med 
kretsen, fylkeskommunen og Odd.

Fossum på Skagerak Arena

.

Arrangementer
SENIORTREFF 15. oktober

I 2014 fyller Fossum 80 år og vi ønsker 
derfor å samle “gamle” Fossumgutter 
på klubbhuset onsdag 15. oktober kl. 
1830.Vi ber om at du som leser dette, 
videreformidler dette slik at flest mulig 
kan treffes igjen til hyggelig gjensyn 
og mimring. Målgruppa er +55 og 
vi ønsker nåværende og tidligere 
medlemmer velkommen.Det blir en 
enkel bevertning, så det hadde vært 
fint med en tilbakemelding om du kan 
komme. 

Kontakt Jan Erik Gundersen tlf. 
95408511, Magne Thommesen tlf 
98418564 (kun SMS) eller  
Viktor Arvesen tlf 92246467

JENTEFEST 31. oktober

Fredag 31.oktober kl.19 inviteres alle 
tidligere Fossumjenter til jentefest på 
klubbhuset. Festen er en markering i 
anledning 80- årsjubileet og er åpen 
for alle tidligere spillere på damelaget 
–uansett alder (over 18 år). Her blir det 
mimring, smil og latter! Ta med gode 
Fossumminner og festhumøret! Det 
blir matservering, så en egenandel må 
påregnes.

Påmelding til Trine Riis Groven på 
trinerg@hotmail.com innen 15.oktober 
(oppgi navn og mobilnummer).

80-ÅRSFEST 15. november

Medlemmer inviteres til årsfest med 
god mat og levende musikk lørdag 15. 
november kl 19. Påmelding før 9.11. på 
sms til 41421999. Egenandel 300

Det sportslige arbeidet

Vi følger vår egen sportsplan i det sportslige 
arbeidet vårt. Dette regulerer aktivitetene rundt 
alle lagene våre, fra de yngste seksåringene til 
vårt eldste damelag som spiller 7-er-fotball. 

Vi ser at jenter har det best av å spille på rene 
jentelag. Derfor har vi egne jentelag fra de 
begynner i Fossum. På blandede lag er det fort 
slik at guttene dominerer og at kun de tøffeste 
jentene fortsetter over flere sesonger.

Lagene deltar i seriespill og cuper. De siste årene 
er det blitt mange ulike cuper å velge mellom, 
blant annet rene 3v3-cuper, dvs man spiller 
kamper 3 mot 3 uten keeper innenfor vant over 
kortere tid

Klubben i dag

Vi har nå over 200 aktive spillere og ca 450 
medlemmer. Fossum IF er organisert med 
et hovedstyre som har ansvar for driften 
av anlegget. Fotballstyret tar seg av den 
sportslige aktiviteten. Leder av hovedfore-
ningen er Viktor Arvesen tlf 92246467. 
Med seg i sitt styre har han Anne-Lene 
Lundsett, Trine Riis-Groven, Kristin 
Hoppestad Aarhus, Jan Helge Bergland og 
Espen Nilsen. 

Fotballstyret ledes av Espen Nilsen. I 
tillegg har han med seg Gisle Wivilson 
(sportslig leder), Morten Forsberg 
(juniorleder), Anette Hoppestad Hardli, 
Ingrid Jensen Vogsland, Jan Kleppe og 
Viktor Arvesen. 



Støtt Fossum IF!

Det finnes ulike måter å støtte oss på. Du 
kan melde deg inn som medlem (gjøres 
på internett eller send epost), du kan 
knytte ditt spillekort fra Norsk Tipping 
til Fossum IF som mottaker av grasrot-
andelen og du kan gi oss støttespiller-
andelen i Sparebank 1.

Våre støttespillere

Fossum har mange gode sponsorer som 
har gitt sitt bidrag til at vi kan ha den 
aktiviteten som vi har. Våre hoved- 
sponsorer er Sparebank 1 Telemark, 
Z-nett og Umbro/MX-Sport. I tillegg har 
vi mange mindre sponsorer som støtter 
oss.

Informasjon

Vår internettside; 

www.fossum-fotball.no.

Der kan du lese mer om lagene våre og 
lese nyheter fra klubben. Du kan også 
lese om klubben i vår jubileumsbok som 
utkom i forbindelse med  
75-årsjubileumet. Boken kan kjøpes i 
kiosken, eller du kan kontakte oss på epost  
post@fossum-fotball.no.  

Medlemskontingent og  
treningsavgifter

Medlemskontingenten er for pensjonister, 
støttemedlemmer og juniormedlemmer  
(u 16 år) 200 kr, seniorer 300 kr og fami-
liekontigent 400 kr. Alle som spiller fotball 
i regi av Fossum må være medlem av 
klubben og ha betalt sin kontingent. Skjer 
det en skade dekkes dette av klubbens 
forsikring. 

Hvert lag innkrever også treningsavgift 
for dekning av utgifter til drakter, baller, 
cupavgifter og annet.Fra 7 år betaler man 
treningsavgift. Den starter på 700 kr og 
øker med 100 kr for hvert år i junioravde-
lingen (eks. 1 000 kr for en 10-åring og 1 
200 kr for en 12-åring.)

Fossum IF finner du på Facebook  
– gå inn og lik oss på 

facebook.com/fossumfotball

FOSSUM IDRETTSFORENING

SMS, send Grasrotandelen 
971322934 til 2020

Orgnr: 971322934


