Årsberetning 2017
1.

INNLEDNING

I 2017 kan vi se tilbake på nok en sesong med mye aktivitet på anlegget vårt.
Av positive ting må vi nevne at vi stilte med 2 herrelag. J16 gjorde det veldig bra i serien og flere
cuper. Damer 7`er vant KM og J14 7`er tapte KM finalen. Vi har hatt 10 spillere på kretslag og 1 på
regionsamling.
Utviklingen fremover ser veldig bra ut. Vi klarer å stille lag i de fleste klasser, og tilgangen av spillere
fra 5 år er god.
Regnskapet for 2017 endte med et positivt resultat på 100 116 kr.

2. TILLITSVALGTE
Styret:
Leder

Morten Forsberg

Sportslig leder

Morten Torskog

Juniorkoordinator

Monica Døli

Styremedlemmer

Anette Hoppestad Hardli
Karianne Resare
Espen Nilsen
Jan Kleppe
Viktor Arvesen

Sportslig utvalg:
Leder

Morten Torskog

Juniorkoordinator

Monica Døli
Hilde Fossing
Karl Ernest Bøe Koch
Trym Holmstøl

Økonomikomité:
Leder

Jan Kleppe

3. MØTEVIRKSOMHET
Styret har hatt 8 ordinære styremøter og to felles styremøter sammen med hovedforeningens
styre.

4. SPORTSLIGE AKTIVITETER
I 2017 hadde Fossum lag i 22 forskjellige klasser, og med flere lag på noen nivå har det vært 30 lag i
aksjon. Vi har også stilt med ett herrelag i futsalserien.
Fossum IF prøver så langt det lar seg gjøre, få til ett samarbeid med klubbene som ligger i nærheten.
Dette er viktig for å få flest mulig til å ha ett fotballtilbud i nærheten.
.

5. Junioravdelingen
Det har vært en høy aktivitet på Fossum i 2017. Det merker vi på blant annet på banebruk og bruk an
det øvrige anlegget. Innetreninger på Venstøp skole har også vært mye i bruk i 2017. I 2017 ble det
satt opp ukentlig 15 timer for Fossum sine lag til å trene på Venstøp skole.
I løpet av 2017 har det vært gjennomført 2 lagledermøter, én i januar og én i august.
Det har vært ca. 219 juniorspillere (101 jenter, 118 gutter) aktive spillere fordelt på 16 lag i
alderstrinnet 6 – 16 år. På guttesiden har det vært 9 lag, på jentesiden 7 lag.
Fossum har hatt lag på alle årskull i begge kjønn med noen få unntak: J2004, J2007, G2003
Fossum-lagene og deres lagledere/trenere i 2017
G2012/11 (5/6år) – Aksel Rød, Carlos Rios, Joakim Jensen
J2011 (6 år)- Karl Ernest Koch Bøe
G2010 (7år) – Eirin T. Forstrøm/ Mats Flateland
J2010 (7 år)- Camilla Oterkiil/Torbjørn Flåtten
G2009 (8år) – Andreas Billington / Anne Lene Lundsett, Ingrid Norendahl Braathen, Trons Rossvang,
Kenneth Martinsen
J2009 (8år) – Trond Hovland, Janne Pedersen/ Morten Torskog
G2008 (9år) – Line Sanderhoff/ Thomas Andersen
J2008 (9år) – Merethe Haukstad/ Kjetil Roland

G2007 (10år)- Terje Gulliksen/ Rune Eriksen, Knut Inge Døli, Kristoffer Vegheim, Stian Sjøstedt
J2007 (10år)- ingen lag. 2 spillere, én på J11 og én på G10
G2006 (11år)- Merethe Haukstad/ Trym Homstøl, Endre Gullhaug , Christian Johnsen, Bjørnar
Haukstad
J2005/2006 (12/11år)- Anette Hardli, Jostein Skyer / Morten Forsberg, Rune Eriksen, Rina Hoppestad
G2005 (12år)- Christopher Gjone/ Atle Pedersen
G2003/G2004 (13/14år)- Hanne Beate Gården/Geir Evensen
J2003 (14år) – Anette Bergh/ Håkon Kiste
G2001/2002 (16år)- Hanne Winberg/ Tim Nicolai
J2002 (16år) – Carina Aas/ Svein Roger Dahlen, Tom Bratsberg

Det ble arrangert merkedag på Fossum arena 3.sept 2017.

Her er noen oppsummeringer fra de ulike lagene:
G2012/11 (5/6år) – Aksel Rød/Carlos Rios/ Joakim Jensen
G5 og G6 har trent sammen én gang i uka gjennom hele året. De har vært 24 spillere tilsammen. Av
cuper var de med på Herkules cup, Gulset Cup og Pors Cup, i tillegg til vanlig seriespill.
Lagledelse beskriver dette til å ha vært en ivrig gjeng som har hatt mye moro dette året. «Guttene
har hatt stor fremgang og vi gleder oss allerede til neste sesong.»
J2011/2010 (6/7år)- Karl Ernest Koch Bøe
Trente én gang i uken
Var med på Tollnescup 2 ganger, spilt 5er sammen med jenter 2010 blandet lag.
Ingen lagsdugnader i 2017
Dette laget har ikke hatt lagleder i 2017.
G2010 (7år) – Eirin T. Forstrøm/ Mats Flateland

J2010 (7 år)- Camilla Oterkiil/Torbjørn Flåtten

J7 har vært 9 spillere. De har trent 1 gang pr uke. De har vært ca 6 stk på innetrening og flere på
utetreningene.
Deltagelse på cuper (hvilke..)
Dugnader Mælahallen
G2009 (8år) – Andreas Billington / Anne Lene Lundsett, Ingrid Norendahl Braathen, Trond Rossvang,
Kenneth Martinsen
G8 har vært 15- 16 spillere, som har trent 2 ganger i uka. De har hatt 2 antilag oppmeldt til serie og
de deltok på Skjærgårdscup i april og Fjordline Cup i august.
De benyttet klubbhuset for en hyggelig avslutning på sesongen ut på høsten.
J2009 (8år) –Trond Hovland, Janne Pedersen/ Morten Torskog

G2008 (9år) – Line Sanderhoff/ Thomas Andersen

J2008 (9år) – Merethe Haukstad/ Kjetil Roland
J9 har vært en liten, men stabil gjeng på 9 jenter. De har trent innendørs på Venstøp skole ut mars i
vinterhalvåret og trener ute resten av året. De har trent ca 1.5time i uka. Det har vært en bra sesong
med noen seiere og noen tap. Di har vært med på Fossum cup i februar og Gulset cup på høsten.
Ingen egne lagsdugnader.
G2007 (10år)- Terje Gulliksen/ Rune Eriksen, Knut Inge Døli, Kristoffer Vegheim, Stian Sjøstedt
G10 har hatt 14 spillere og har trent 2 ganger i uken. De har hatt et samarbeid med G11 og gjennom
det fått mulighet til å trene ekstra med dem. Noen få benyttet seg av den muligheten.
Av cuper deltok de på Herkules cup på våren. Denne opplevde lagledelsen som en mindre bra
organisert cup fra arrangørens side. På høsten deltok de på Gulset cup på høsten. Denne ble
oppfattet å ha et svært bra opplegg.
Det har ikke vært noen lagsdugnader utover klubbens dugnader.
G2006 (11år)- Merethe Haukstad/ Trym Homstøl, Endre Gullhaug , Christian Johnsen, Bjørnar
Haukstad
Disse guttene har vært 13 spillere denne sesongen og trent 3 ganger i uka. De har i tillegg hatt tilbud
om Fossum X-tra på enkelte fredager. De har hatt treninger sammen med både G10 og G12. I serien
har vi hatt to lag på to ulike nivåer. Noen av G11-spillere har vært med på G12 og G13 og spillere fra
G10 har vært med på G11 kamper. Laget har vært med på flere cuper med høydepunktet på Sør cup i
Kristiansand i sommer. Det var en kjempe god opplevelse for guttene og de voksne som var rundt

laget. Laget har hatt flere flaskeinnsamlinger og solgt kort til inntekt for laget. Vi har også arrangert
treningskamp cup med lokale lag. Her har vi tjent penger på kiosk salg.
G2005 (12år)- Christopher Gjone/ Atle Pedersen
4 G12 spillere var med på til sonelagsuttak. Alle 4 ble tatt ut i første rundt. Lars Dahlen fikk 2
treninger med sonelaget, Oliver Gjone fikk 3 treninger. Olav Pedersen og Teodor Landsverk kom med
videre.
J2005/2006 (12/11år)- Anette Hardli, Jostein Skyer / Morten Forsberg, Rune Eriksen, Rina Hoppestad
I 2017 hadde J05 og J06 henholdsvis 12 og 16 spillere med trening mandag og torsdag. Alle treninger
hadde godt oppmøte, men lagledelsen har vært åpne og positive til at jentene også har kunnet ha
andre aktiviteter.
Lørdag 18. mars gjennomførte lagledelsen treningslørdag med to økter og lunsj. Dette ble godt tatt
imot av jentene som syntes dette var veldig gøy.
I 2017 var de med på vår egen Fossum- sparebank1 cup, samt Gulset-cup og Fjordline-cup på Kjølnes.

Morten Forsberg, Rune Eriksen, Jostein Skyer og Anette Hardli har trent lagene hvor Morten og Rune
har fulgt 05- jentene på kamp, og Jostein og Anette har fulgt 06- jentene på kamp. J06 hadde meldte
på ett lag i vår- sesongen og to lag i høst- sesongen. I tillegg har lagene en super foreldregruppe, som
har vært lett å spørre når det trengs hjelp.
2017 sesongen ble avsluttet på stjernehytta på Svanstul fra fredag til søndag 10-12. november.
Sesongen har vært veldig fin med nye jenter som har begynt på laget, og ingen har sluttet. «Vi har
stort hatt fokus på trivsel, respekt for hverandre, alle skal føle mestring på sitt eget nivå og tilnærmet
lik spilletid på alle».
G2003/G2004 (13/14år)- Hanne Beate Gården/Geir Evensen

J2003 (14år) – Anette Bergh/ Håkon Kiste
Etter mye om og men fikk de stablet et J14 lag på beina. Noen var opptatt med håndball, andre fikk
trene med J16, derfor ble det kun 1 trening i uken på Venstøp skole vinterstid. Der var vi 5-6 stk fra
J14 og 3-4 stk fra J12. Lagledelse opplevde at jentene hadde det morsomt.
På vårparten når de begynte å trene ute ble de bare 3-4 stk på trening, så de begynte derfor å trene
sammen med Gjerpen J13, og det ble en fin treningsgjeng.
De fikk meldt opp et 7’er lag med hjelp fra J12. Det var nok ikke mange som hadde troen på de men
de gjorde alle forventninger til skamme.
J14 ble seriemestere da de vant puljen sin!

Det ble et knepent tap 4-3 i KM finale i en heidundrende kamp på Fossum med mange tilskuere.
2. plass i Herkules-cup sammen med Gjerpen J13.
16 dels finale i B sluttspill på Norway Cup.
Takk for en fantastisk sesong til alle jenter i J14 og J12! Dette har gitt oss minner for livet, og vi i
lagledelsen har nok lært mer av jentene enn jentene har lært av oss.
G2001/2002 (16år)- Hanne Winberg/ Tim Nicolai
G16 er en samkjørt gjeng født stort sett i 02 (4 stk i 01). Dette er en kameratgjeng som har holdt seg
samlet siden de var 6 år.
Det har vært en tøff sesong med brå læring men stor utvikling.
En spiller, Gaute Bakka, spiller fast på kretslag.
J16- Carina Johanne Aas/Sven Roger Dahlen, Tom Bratsberg
J15/16 bestod i 2017 av 20 spillere. Over halvparten var veldig treningsvillige, mens en mindre gjeng
trente når det passet dem. Det var lagt opp til 3 treninger i uka. I tillegg hadde vi FredagsXtra for de
som ville trene mer. Noen jenter trente også med damelaget. I vårsesongen hadde de et 11ér lag,
men på høsten stilte de et lag i Interkretsserien sammen med de beste lagene i Vestfold, Buskerud og
Telemark. Samtidig hadde de et 11ér lag i lokal 2. div slik at alle jentene fikk mye spilletid tilpasset sitt
nivå.
I vinterhalvåret har J15/16 hatt lørdagssamling en gang i måneden. Lørdagssamling innebærer to
treninger og lunsj servert av foresatte. Det har også vært noen konkurranser mellom øktene. J15/16
har ved noen anledninger invitert eksterne trenere til disse øktene. Det har vært trenere på TIT eller
andre bekjente.
J15/16 deltok på Fossum cup, NM for J16, Dana cup, Sandar cup og TM. I Dana cup stilte de med to
lag. Det klarte de med hjelp fra seks hospitanter fra naboklubber.
Resultater:
J15 ble nr.2 i Sandarcup i august. Tapte finalen mot Norgesmesterne Tiller.
I Danacup to begge lagene seg videre til A-sluttspillet. Det ene laget røk ut i 1/16-finalen og det andre
i 1/8-finalen.
J16 spilte interkrets i høst og gjorde en bra figur. Jentene ledet lenge, men endte til slutt 3 poeng bak
vinnerlaget Nesbyen.
Dugnader og andre aktiviteter:
J15/16 hadde to flaskeinnsamlinger og «Elveball» i juni. «Elveball» var et annerledes loddsalg der vi
solgte baller. Ballene deltok i en konkurranse i Hoppestadelva i juni. Vi gjentar arrangementet våren
2018.

Det har vært lagt opp til å dra på Odds hjemmekamper når det har passet. Jentene var balljenter
under kvinnelandskampen på Skagerak Arena våren 2017.
I høst ble jentene invitert av Sparebank 1 Telemark til ei trening på Skagerak Arena med spiller og
trener fra Odds A-lag. Det var veldig populært. Banken spanderte pizza og brus etter treningen.
Kretslag:
Hele 9 jenter tatt ut til Telemark sitt J16 kretslag i høst. Disse var Linnea Myrvang, Eline Gullesen,
Synne Usterud Høiseth, Frida Walmann, Stina Resare, Mari Dahlen, Kajsa Jordan Hagen, Thea Aas og
Eira Riis-Tangen.
Gaute Bakka har deltatt på kretslag G15
I tillegg ble Synne Usterud Høiseth tatt ut til regionssamling som ble gjennomført første helga etter
nyttår.
I februar 2018 ble Svein Roger Dahlen tildelt ildsjels- og innsatsprisen av Telemark idretsskrets!

Fossum var Æresgjest på Skagerak Arena 26.11.17 i kampen mellom Odd og Rosenborg. Her var
Fossum’s J12 og G12 ballhentere og J8 var maskotter. Det var over 300 Fossum tilhengere som deltok
sammen på denne kampen.

Vi har hatt en trenerkoordinator i 2017, noe som har medført stor aktivitet i trenergruppa. I løpet av
året har totalt 22 av klubbens trenere har deltatt på NFF trenerkurs som vi arrangerte på Fossum i
2017. 15 trenere gjennomførte Grasrottrener del 1 i mars. 7 trenere gjennomførte Grasrottrener del
2 i november. 7 trenere gjennomførte Grasrottrener del 3 i april.
Det har blitt arrangert 4 interne trenerforum:
-

Erfaringsutveksling mellom lagene og innføring i treningsøkta.no. (Januar)
Besøk av ex-Odd, nå Jerv-trener, Arne Sandstø som hadde både teori og praksis om
prinsipper i 4-3-3. (Februar).
Spillerutvikler i Odd, Bård Homstøl, viste hvordan Odd jobber med fotballhurtighet og
bevegelseskontroll i praksis. (April).
Kunnskapen fra keepertrenerkurset og Barcelona-filosofien ble delt videre til klubbens
trenere. I september arrangerte vi trenerforum hvor

Vi har vært representert på 3 eksterne trenerseminarer:
-

3 trenere var på Odd og NFF Telemark sin trenersamling på Skagerak Arena. (Februar).
2 trenere deltok på seminar i Moss om Barcelonas spillestil og prinsipper arrangert av exdirektør i Barcelonas akademi, Albert Puig. (Juli).
2 trenere var med på keepertrenerkurs som NFF Telemark arrangerte hos Storm. (August).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.Senior
Herrelaget
Etter en veldig bra vårsesong hvor vi lå på 3.plass, rett bak serielederen, endte vi på 6.plass. Vi sleit
med mye skader og dårlig oppmøte på høsten, som ødela for oss. Mange G19 spillere fikk prøve seg,
og flere spilte seg til fast plass på A-laget i fjor. Eirik fra G19 ble toppscorer, mens både Sander og
Markus fra G19 hadde mange assist. Thomas bidro sterkt til det defensive.
Flere spillere utmerket seg positivt, og når årets spiller skulle kåres (har en egen intern årets-spiller
kåring), så ble det et rotterace mellom Arne Markus (som vant), Eirik, Sondre og Batjo.
Vi nådde målsetningen vår med B-laget, som var å ikke ende på jumboplass. Etter et par gode
kamper på høsten, så krabbet vi litt. Dette blei spesielt toppet med en sterk seier borte mot Gulset 2.
I denne kampen stilte vi med 3 seniorspillere og 9 juniorspillere. Årets mål blei også scoret i denne
kampen.
Futsal-laget endte dessverre på jumboplass i år. Vi vant 2 kamper, men resten blei dessverre tap.
1.divisjon blei nok litt for tøft for oss i år, men vi satser på å kunne gjøre det bra i 2.div neste år. I
futsalen vil jeg spesielt trekke frem yngstemann Adrian, som blei toppscorer, og Eirik som sto veldig
bra i mål de siste rundene.

I 2018 så har vi ikke B-lag, og vi har hentet inn mye friskt blod til A-laget, hvor hovedfokuset har vært
å få inn litt mer rutine. Vi har fått inn et par karer med erfaring fra høyere divisjoner, og har i år troa
på at vi skal klare er opprykk.

Damer:
JENTER 19 deltok i NM og kom videre til 2. runde etter en solid seier over Urædd, men ble slått ut i
neste runde.

DAMER A har også i 2017 måtte se at noen av de beste spillerne har meldt overgang til Urædd. Dette
som et resultat av at laget rykket ned til 3 divisjon. I tillegg har det som vanlig på høsten vært spillere
som har flyttet på seg pga skolegang. Sesongen startet opp med at Roger Kleppe tok på seg
treneransvaret, men dette tok slutt tidlig på nyåret. Jan Petter Johansen og Jan Ivan Johansen påtok
seg treneransvar, mens Gisle Wivilson hadde laglederansvar. En meget tynn spillerstall gjorde at det
ble begrenset utbytte av treningene, men det skulle likevel vise seg at laget hevdet seg i 3 divisjon.
Med god hjelp av unge spillere på J16 laget, havnet laget til slutt på 5. plass i serien. Laget deltok ikke

i NM. I vår egen cup i Skienshallen ble laget slått ut i ¼ finalen i A-sluttspillet. På tampen av sesongen
er det få spillere igjen på damelaget og det blir en utfordring hvordan vi kan legge opp 2018
sesongen. Et nært samarbeid og treningsopplegg med et lovende J16 lag gjør at det er all grunn til å
se positivt framover. Jarle Toften er engasjert som ny trener for damer A kommende sesong.

D7`er:
Har trent inne på Venstøp i vinterhalvåret ut mars. Har trent ute frem til seriestart. Varierende
oppmøte. 5-12 på treningene. Ligger på ca 5-8 hver gang. Ingen treninger når vi er i sesongen. Har
fått noe hjelp fra damelaget i enkelte kamper. Vant avdelingen og kampen om KM tittelen i kamp
mot puljevinner Seljord/Kvitseid fra den andre avdelingen. Har vært med på Fossum cup i februar.
Laget har ingen trener, Merethe Haukstad er lagleder.

