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ÅRSBERETNING 2015 - FOTBALLGRUPPA 

1. INNLEDNING 
Den gode utviklingen som Fossum hadde i 2014 med rekruttering av nye spillere og mange 
lag, fortsatte i 2015. Det jobbes målrettet med rene jentelag fra 7 år og oppover. Vi har også 
i 2015 hatt jente- og guttespillere på kretslag i ulike aldersgrupper. Fotballstyret er godt 
fornøyd med aktiviteten. Etableringen av et G16-lag sammen med Gjerpen førte til at det 
kom tilbake spillere som tidligere hadde sluttet i klubben. Dette muliggjorde etablering av et 
G19-lag i inneværende år, noe som klubben ikke har hatt på lang tid. Kombinert med det nye 
herrelaget, er tilbudet godt på guttesiden. Det å beholde jentespillere rundt J14 og J16 har 
vært utfordrende. Vi synes allikevel at vi gjør et godt utviklingsarbeid på jentesiden. 4-5 av 
spillerne som var med på Urædds opprykk til Toppserien, er tidligere Fossum-spillere. 
Vårt A-lag for damer spilte i 2. divisjon og gjorde det svakt på våren, men løftet seg på 
høsten. Sett i forhold til antall spillere og en lav gjennomsnittsalder har vi oppnådd gode 
resultater. 
 
Regnskapet for 2015 endte med et negativt resultat på ca 49 000 kr. Budsjetterte inntekter 
var på 695 000 kroner, og regnskapet viser 780 000 i resultat. På utgiftssiden budsjetterte vi 
med 681 000, og endte med et resultat på ca 829 000 kr. Se eget avsnitt om forklaringene på 
kostnadssprekken og de økte inntektene. 

2. TILLITSVALGTE 
Siden forrige årsmøte har disse hatt verv i Fossum fotballgruppe:  
 
Styret:  
Leder     Espen Nilsen 
Sportslig leder   Ingrid Vogsland Jensen 
Juniorkoordinator  Morten Forsberg 
Styremedlemmer  Anette Hoppestad Hardli 
    Gisle Wivilson 
    Jan Kleppe 
    Viktor Arvesen 
        
Sportslig utvalg: 
Leder    Gisle Wivilson 
Juniorkoordinator  Morten Forsberg 
    Ingrid Vogsland Jensen 
    Rune Eriksen 
    Christoffer Aas (spillerutvikler) 
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Økonomikomité: 

Leder    Jan Kleppe 

 

Lagledere og trenere får lagene i 2015: 

Gutter 6 år (G6) Lagleder Andreas Billington 
 Trener Anne-Lene Lundsett 
 Trener Ingrid Norendahl Braathen 
 Trener Tove Sanderhoff-Sørensen 
   
Gutter 7 (G7) Lagleder Anette Hardli 
 Trener Jon Kittilsen 
   
Jenter 7 år (J7) Lagleder Merethe Haukstad  
 Trener Morten Thorskog 
   
Gutter 8 (G8) Lagleder Anita Pedersen 
 Trener Monica Døli Westerheim 
   
Gutter 9 år (G9) Lagleder Merethe Haukstad  
 Trener Trym Homstøl 
 Trener Christian S Johnsen  
 Trener Arne Sandstø 
 Trener Atle Ballestad 
   
Gutter 10 år (G10) Lagleder Kristin Hoppestad Aarhus 
 Trener  Tor Odin Dahl 
 Trener Trude Arvesen 
   
Jenter 10 år (J10) Lagleder Anette Hoppestad Hardli 
 Trener  Morten Forsberg 
 Trener Rina Hoppestad 
 Trener Rune Eriksen 
   
Gutter 11 -12 år (G11/12) Lagleder Espen Kjeldsen 
 Trener Hans Christian Heisholt 
 Trener Jostein Skyer 
 Trener Geir Evensen 
   
Jenter 12 år (J12) Lagleder Marte Trondsen 
 Trener Eskild Larsen 
 Trener Trym Homstøl 
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Gutter 13 år (G13) Lagleder Hanne Winberg 
 Trener Erik Wold 
 Trener Lynn Spade 
   
Jenter 13 år (J13) Lagleder Trond Rossvang 
 Trener Tom Bratsberg 
 Trener Svein Roger Dahlen 
   
Gutter 14 år (G14) Lagleder Gro Nordbø Forsberg 
 Trener Kjetil Loen 
 Trener Arne Markus Thøgersen 
   
Gutter 16 år (G16) Lagleder/trener Tommy Nordby 
 Trener  Thor Ytterbø 
 Trener Martin Horrigmo 
   
Jenter 13 -14 år (J13/14) Lagleder Gisle Wivilson 
 Trener  Hilde Fossing 
   
Jenter 16 år (J16) Lagleder Benedikte Statskleiv 
 Trener  Hilde Fossing 
 Trener  Elin Nystog 
 Trener  Glenn Roggenbiehl 
     
Damer Lagleder Gisle Wivilson 
 Trener  Øyvind Rønningen 
 Trener  Cathrine Lutro 
   
Herrer Lagleder Jan Helge Bergland 
 Trener  Jonathan Bringsaas Skalleberg 
   
Damer 7-er Lagleder Merethe Haukstad  
 

3. MØTEVIRKSOMHET 
Styret har hatt 10 ordinære styremøter og to felles styremøter sammen med 
hovedforeningens styre. Juniorkoordinator Morten Forsberg har gjennomført 
laglederemøter på våren, høsten og vinteren. Det har vært holdt separate møter med flere 
lag og sportslig utvalg har med ujevne mellomrom møttes. 
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4. SPORTSLIGE AKTIVITETER 
 
I 2015 hadde Fossum 26 lag, noe som var en økning fra 2014.  Fossum IF har hatt et godt 
samarbeid med andre idrettsforeninger i lokalmiljøet, og vært en positiv bidragsyter. Dette 
har gjort at vi lettere kunne legge til rette for medlemmene våre, og dermed beholde dem i 
Fossum over en lengre periode.   
 
Sportslig utvalg har bestått av spillerutvikler Christoffer Aas, Rune Eriksen, leder av  
junioravdelingen Morten Forsberg, Gisle Wivilson fra fotballstyret og sportslig leder Ingrid  
Jensen Vogsland. Hyppigheten av møter har vært liten. Vi har arrangert sosialkveld for  
trenere og lagledere våren og senhøsten 2015. Vi har arrangert enkelte trenerforum ute på  
feltet, blant annet med Alexander Aas som holdt et foredrag for spillerne og deretter en  
trening på Fossum Arena. Spillerutvikler arrangerte dette. Spillerutvikler har også hatt  
treninger med endel av våre talenter. Vi har sett en god teknisk utvikling på disse spillerne,  
og tilbakemeldingene fra spillerne er gode. 
 
Tim N. Fjellvang holdt dommerkurs på Fossum. Positiv innstilling gjorde at vi klarte å kuppe  
han inn som trener for G13 etter en kort samtale.  
 
Vi skaffet oss også en keepertrener, Synne Aasland, som har fulgt opp keepere fra 14 år og  
oppover på ukentlige keepertreninger. Vi har nå keepere på to av kretslagene. I tillegg har 
hun arrangert en keepertrening for Fossums aller yngste spillere (6 år og opp til 12-13) for de 
som var interessert. Her dukket det opp ca 20 engasjerte spillere!  
 
Fossum Sparebank 1 Cup ble gjennomført med ca 55 påmeldte lag. Fossums damelag og  
J16 kom til semifinalen i A-sluttspillet. 
 
A-lag damer 
Damelaget ble trent av Øyvind Rønningen og Cathrine Lutro. Vi har avgitt spillere til Urædd i  
flere år og sto derfor med en litt tynn stall før sesongen begnte. Laget lå i 2.divisjon, og  
hadde en positiv utvikling på høsten. I løpet av året strømmet det til nye spillere, og ved  
slutten av 2015 var det ca 25 spillere på blokka. I mai fikk vi en fantastisk nyhet om at vår  
egen Dina Ødegaard Aas ble tatt ut til J15-landslagssamling i Stavanger.  
 
A-lag herrer  
Etter noen år uten herrelag, ble vi glade for initiativet som ble tatt av spillere for å få samlet  
dette laget. Herrelaget hadde Jonathan Bringsås som trener. De spilte i 7. divisjon, og endte  
på bunnen av tabellen. Laget hadde  godt over 30 spillere på det meste på treninger i  
begynnelsen av året. Laget har også bidratt en del på dugnader ifht vasking av garderobene  
på klubbhuset og hjulpet til med aktivitetsparken. 
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Damer 7-er  
Laget har bestått av spillere i alle aldre som har vært i Fossum i mange år, og det kom også  
nye spillere. Damelaget har bidratt med spillere når sjuer-damene ikke har vært mange nok 
til å stille lag. Det holdes en time trening i uka i vinterhalvåret, og en kamp i uka på 
sommerhalvåret. Det ble forsøkt med trening på sommerhalvåret, men det ble lite 
oppslutning. Imidlertid har ikke det hatt noe å si, for Fossum ble kretsmestere etter å ha 
vunnet over Skade. 
 
Gutter 16 år  
Laget ble trent av Martin Horrigmo og Tommy Nordby. Vi fikk et «luksusproblem» i år med 
mange spillere på G16. Grunnen til dette er at vi samarbeidet med Gjerpen, der de hadde for 
få spillere til å stille lag. For at alle spillerne skulle få et godt tilbud og spille mest mulig, 
meldte vi på ett elver-lag til. Gutter 16 har bestått av spillere som har vært i Fossum i mange 
år. De har klart å skape et godt miljø noe som har gjort at de har klart å holde på spillerne 
sine over flere år.  
 
Jenter 16 år  
Hilde Fossing trente jentene i 2015, Elin Nystog var assistenttrener. Dette året var det mange  
jenter som ville spille fotball, og vi endte til slutt opp med å melde på ett elver-lag og ett 
sjuer-lag, da spillerne og foreldrene ønsket dette. Da fikk alle mest mulig spilletid. Dessverre 
var det mange forfall på høsten, så det ble en utfordring å få nok spillere til kamp. Da var det 
en liten kjerne som tok ansvar for at sesongen skulle avsluttes med æren i behold.  
 
Junioravdelingen  
I løpet av 2015 har det vært gjennomført 4 trener- og laglederforum og 2 sosialkvelder for 
tillitsvalgte. Junioravdelingen har premiert ca 250 aktive spillere fordelt på 14 lag i 
alderstrinnet 6 – 16 år. På guttesiden har det vært 8 lag fra 6 år til 16 år. På jentesiden har 
det vært 6 lag i samme aldersgruppe. 
 
Det har i år vært oppstart av treer-fotball for de yngste (7 år). Det blir spilt på liten bane med  
vant og små mål uten keeper. Vi stilte med 3 lag i denne klassen. 
 
Så har det også blitt innført nier-fotball dette året. Her har vi stilt med ett G13- og ett J13-
lag. Disse kampene spilles fra 16 meteren til 16 meteren med elver-mål.  
 
Da det de siste årene ikke har vært så stor deltagelse på merkedagen, valgte vi i år å utsette 
den til 2016. Tenker det kan være lurt å arrangere den hvert andre år. Det legges opp til at 
lagene har gjennomgang av øvelsene på treninger og oppmuntrer til å øve hjemme. 
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Dommere 
Klubbens dommerstand består av: 
Kim Ben Dommer 4.Divisjon Telemark 

Dommer 5.Divisjon Telemark 
G13.07 

Patricio A. Miranda Dommer 5.Divisjon Telemark 
G13.07 

Terje Halvorsen Dommer 6.Divisjon Telemark 
Dommerveileder 
G13.07 

Viktor E. Arvesen Dommerveileder 
 
Egne arrangementer 
Fossum Sparebank 1-cup ble som vanlig arrangert i Skienshalle. Denne gangen var datoen 
31. januar og 1. februar. Alle jenteklasser fra lille-jenter og opp til damer var representert.  

5. ØKONOMI 
Tilstrømmingen av nye spillere og påfølgende nye lag var det ikke tatt godt nok høyde for i 
budsjettet for 2015. Det ble innkrev over 100 000 mer i spilleravgifter. Kostnader til 
overganger for spillere til herrelaget skjøt i været. Det samme gjaldt utgiftene for påmeldte 
lag til kretsen. Med mange spillere og lag blir det også krav til mer utstyr, høyere kostnader 
på forsikringer, deltakelse i flere cuper og spilling av flere kamper. Dommerutgiftene har 
vært rekordhøye i 2015. I forbindelse med konkursen til MX Sport, som var vår leverandør av 
utstyr, så måtte klubben arrangere handlekvelder. Denne omsetningen har gått gjennom 
vårt regnskap. I tillegg begynte kommunen å ta betalt for leie av gymsalen på Venstøp skole. 
Samtidig med at de halverte betalingen for vårt vakthold i Mælahallen, ble 2015 et stygt 
regnskapsår. Se eget vedlagt regnskap og budsjett. 

6. REPRESENTASJON 
Viktor Arvesen sitter som anleggsansvarlig i fotballkretsen. 
 

8. OPPSUMMERING 
Vi retter en stor takk 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. 290 fotballspillende jenter og gutter i alle aldre. 
 
Fossum, 6. mars 2016 
 
Styret for Fossum Idrettsforening - Fotballgruppa 

http://www.fotball.no/fotballdata/Profil/?fiksId=2014505
http://www.fotball.no/fotballdata/Profil/?fiksId=1888827
http://www.fotball.no/fotballdata/Profil/?fiksId=3018735
http://www.fotball.no/fotballdata/Profil/?fiksId=2147658

