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1.

INNLEDNING

I 2018 kan vi se tilbake på nok en sesong med mye aktivitet på anlegget vårt.
Av positive sportslige resultater kan vi nevne at Fossums Damer 7er igjen ble kretsmestere med kun
seiere i serien og 109 må! Vi hadde 3 finalelag på Fossumcupen 2018 og flere lag fikk gode
plasseringer og resultater.
Vi hadde også 6 fossumspillere på kretslag og 4 på sonelag i 2018.
Utviklingen fremover ser veldig bra ut. Vi klarer å stille lag i de fleste klasser, og tilgangen av spillere
fra 5 år er god.
Herman Aas ble Årets dommer i Telemark og er i 2019 klar som hoveddommer i PostNord-ligaen.
2018 var det året vi starter vår jentesatsing – Fossum 2021. Av tiltak som er gjennomført og som har
fått mye oppmerksomhet også utenfor klubben er Jentedagen 2018 og R8 jenteakademi. R8
jenteakademi trakk 80-90 jenter i alderen 11 – 14 år til Fossum 6 søndager høsten 2018. Her ble det
gitt et ekstra treningstilbud av håndplukkede gode trenere som skapte stor entusiasme og mange
fornøyde fotballjenter!
2018 var også det året Viktor Arvesen ble kåret til Årets Ildsjel i Telemark! Han ble også en av fem
finalister til tittelen Årets Ildsjel nasjonalt og fikk en vel fortjent tur og opplevelse på Årets
Idrettsgalla i Stavanger i januar 2019. Fotballgruppa er veldig stolt av og glad for at Viktor fikk denne
oppmerksomheten for sitt lange og gode virke for Fossum og for jentefotballen i Telemark og Norge!
Fotballgruppas regnskap for 2018 endte med et positivt resultat på kr. 104 239,-. Se vedlegg til
årsberetningen.
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2. TILLITSVALGTE
Styret:
Leder

Karianne Resare

Sekretær

Camilla Oterkiil

Juniorkoordinator

Monica Døli

Styremedlemmer

Anette Hoppestad Hardli
Morten Forsberg
Aksel Rød
Jonathan Skalleberg
Viktor Arvesen

Sportslig utvalg:
Aksel Rød
Monica Døli
Ivar Horrigmo
Tim Nicolai Fjellvang (frem til juni)
Jonathan Skalleberg
Karl Ernest Bøe Koch (frem til juni)

Økonomiutvalg:
Andreas Billington
Camilla Oterkiil

Fair Play ansvarlig:
Ingrid Jensen Vogsland
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3. MØTEVIRKSOMHET
Styret har hatt 11 ordinære styremøter.
Sportslig utvalg har avholdt 4 lagleder- og
trenermøter; 2 for lagene i junioravdelingen og 2 for
seniorlagene.
Det har i tillegg vært flere møter i sportslig utvalg og
økonomiutvalget.
Representasjon
Deltakelse på Kretstinget 2018: Svein Roger Dahlen
og Karianne Resare.
NFF Telemarks møte vedr jentesatsingen:
Viktor Arvesen, Anette Hardli, Morten Forsberg,
Håkon Kiste, Morten Torskog, Tom Bratsberg.
NFF Telemark ressursgruppe for jentesatsingen: Gro Norbø Forsberg og Carina Aas.
NFF Telemarks sonemøte – Monica Døli.

4. SPORTSLIGE AKTIVITETER
I 2018 hadde Fossum lag i 23 forskjellige klasser, og med flere lag på noen nivå har det vært 30 lag i
aksjon. Vi har hatt lag i alle årskull unntatt G14, J14 og J11.
Antall medlemmer i utgangen av 2018:
Totalt aktive spillere: 301 (122 jenter, 179 gutter)
Totalt antall medlemmer: 439.
Det har vært en høy aktivitet på Fossum i 2018. 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 2018.
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.
Kretslag og sonelag:
Følgende Fossumspillere har i 2018 tatt ut til kretslag og sonelag:
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Kretslag J16: Hanna Moen og Frida W. Johnsen
Kretslag J14: Camilla Vaa
Kretslag J15: Ida Steiro Belsvik og Aurora Wallestad
Kretslag G15: Andreas Olsen Brobakken
Sone jenter: Linnea Kilen Smedsli
Sone Nord: Philip Haugen, Aleksander Johnsen og Andreas Olsen Brobakken.

Fossum-lagene og deres lagledere/trenere i 2018:
G2012/11 (7/8år) – Carlos Rios /Aksel Rød
G2010 (9 år) – Maria Walnum/ Eirin T. Forstrøm
G2009 (10 år) – Andreas Billington/Trond Rossvang, Kenneth Martinsen
G2008 (11 år) – Kjetil Dale/Thomas Andersen
G2007 (12år)- Lillian Robertsen Holm/ Mai Semiye, Tore Norendahl Braathen
G2006 (13år)- Frode/Trym, Endre, Christian og Knut Inge
G2005 (14år)- Øyvind Raaen/ Jonathan, Odd Arild
G2001/2002 (16år)- /Tim Nicolai Fjellvang/Herman Aas
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G1999/2000 (19 år-junior)- Jonathan Bringsaas Skalleberg/Fabian
Herre A- Jonathan Bringsaas Skalleberg/Tommy Nordby/Martin Horrigmo
Herre 7- Karl Ernest Koch Bøe

J2012 (7år)- Anne Lene Lundsett/ Ingrid Norendahl Braathen
J2011 (8år)- Karl Ernst Koch Bøe
J2010 (9år)- Camilla Oterkiil/Lene Bigseth
J2009 (10år) –Trond Olsen/ Morten Torskog
J2008 (11år) – Kristine Tufte/Kjetil Roland
J2006/2007 (13år) – Heidi Wærstad/ Anette Hardli/Jostein Skyer
J2005 (15år)- Morten Forsberg, Rune Eriksen, Svein Aage Vaa
J2004- 10 stk.
J2002 (16år) – Carina Johanne Aas/ Svein Roger Dahlen/Tom Bratsberg
Damer A – Viktor Arvesen/Svein Roger Dahlen/Tom Bratsberg/Synne Aasland/Jarle Toften
Damer 7’er – Merethe Haukstad
Merkedag
Det ble arrangert merkedag på Fossum arena lørdag 25. august 2018 med god deltakelse. Her ble det
som tidligere år, avholdt merkeprøver for minimerke 1 og 2, samt teknikkmerke i henhold til NFF sine
retningslinjer.
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Her er noen oppsummeringer fra de ulike lagene:

5. Junior
J2012 (6år) – Ingrid Norendal Braathen/Marit Ro/Anne Lene Lundsett
Laget hadde sin første trening 23. august 2018. I starten var vi en gjeng på 6-7 jenter. Nå har vi
stabilisert oss på 10 jenter. I tillegg er det 3 spillere fra 2013 kullet som har trent med oss.
Vi har hatt en trening i uka. Vi har også hatt trening i vintersesongen. Vi har fokusert på basistrening,
lek med og uten ball og spill med ball. Vi har lagt vekt på at på at det skal være gøy å komme på
trening og at de opplever mestring.
Vi har vært opptatt av å prøve å bygge et lag. Vi har hatt «serieavslutning» på klubbhuset med
diplom og pokal. Da spiste vi pølser og lekte. Før jul hadde vi juleverksted hjemme hos lagleder Anne
Lene Lundsett. Da lagde jentene fin julepynt og spiste pizza. Før vinterferien hadde vi sosial aktivitet
med aking og grilling.
Vi deltok på cupen som Fossum arrangerte i februar 2019. I 2018 hadde ikke jentene noe organisert
kamp.

J2011/2010 (8 år)- Karl Ernest Koch Bøe
Deltatt på 3 cuper gjennom året. Hatt ukentlig treninger på tirsdager. Vært 12 jenter på det meste,
men mistet noen i løpet av året, enten grunnet tap av interesse eller overgang til Skiens Grane
grunnet skolekrets. Laget er pr 31.12.18.. 6 jenter.
Har gjennom vintertrening på mandager hatt rullering på treningene blant foreldrene som har
fungert veldig bra.
Laget står pr. i dag uten trener, da Karl har måttet vie tid til studier, han har heller tatt på seg en rolle
som lagleder. Arbeidet med å finne en ny trener blant foreldrene er i gang med støtte fra Monica
Døli.

G2010 (8år) – Eirin Topper Forstrøm (trener) og Maria Walnum (lagleder)
Fossum g8 var i sesongen 2018 omtrent ti spillere. I løpet av året var det noen som begynte og noen
som sluttet, men det begynner å bli en fin og sammensveiset gjeng. Vi spilte med bare ett lag i serie
(fordi vi var ni spillere da vi startet sesongen). Vi spilte ca en kamp i uken, og rullerte litt på hvem
som var med så det skulle bli mye spilletid i hver kamp. Enkelte ganger tok noen av pappaene initiativ
til en løpetur med de gutta som ikke skulle spille kamp. Resultatmessig vant vi omtrent like mange
kamper som vi tapte. Vi deltok også på to cuper, Hei-cup og Gulset-cup.
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Laget hadde en trening i uken, men ofte så gikk denne bort fordi vi hadde kamp samme dag. Noen av
treningene gjennomførte vi ute på Venstøp skole når det var kamp på Fossum. Vi hadde flere sosiale
sammenkomster, både pizzakvelder i klubbhuset og joggetur med felles kveldsmat og kakao hjemme
hos lagleder Maria.

J2010 (9 år)- Camilla Oterkiil/Lene Bigseth
Vi er pr dags dato 8 spillere.
Ca 1 trening pr uke. Noen treninger er sammen med laget til Morten Torskog.
Cup`er: Tollnes cup. Både sommer og høst, R8 Jentefotballskole (Pors Grenland), Gulset cup.
Sosiale aktiviteter:





Tacokveld
Diskokveld m/ kveldsmat (arrangert av foreldre)
Kveldsmatsamling i forbindelse med trening
Sommeravslutning med kveldsmat og frukt i klubbhuset. Utdeling av pokaler, samt at trener



sa noe positivt til alle spillerne (noe som var veldig positivt! 😊)
Juleavslutning med pizza i klubbhuset. Kamp mellom barn og voksne. Utdeling av pokaler

Veldig bra sesong resultatmessig sett. Vunnet veldig mange kamper.
Men fokuset er ikke på resultatet, men på samholdet. Gjøre hverandre gode:-)

G2009 (9år) – Andreas Billington / Anne Lene Lundsett, Ingrid Norendahl Braathen, Trond Rossvang,
Kenneth Martinsen
G8 har vært 14 spillere, som har trent 2 ganger i uka. De har hatt 2 antilag oppmeldt til serie og de
deltok på Pizzabakeren cup, Fjordline Cup, Fix Arena Tønsberg Cup.
Sommeravslutning og avslutning på sesongen ut på høsten.

J2009 (9år) –Trond Hovland, Janne Pedersen/ Morten Torskog
Jenter 09 stilte med to lag i sesongåpningen, men etter en del frafall av spillere valgte vi å trekke det
ene laget etter sommeren.
Fotballavslutning hadde vi 19.okotber på Jønnevald-løkka med grilling, kaker og kaffe. Det var
utdeling av pokaler og diplom til alle jentene. Det ble arrangert fotballkamp mellom jentene og
foreldrene.
Jentene har deltatt på to cup’er i år, Herkules Cup i juni og Gulset Cup i september.
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G2007 (11år)- Mai Semiye Deliler/Tore Norendal Brathen/ Lilian Robertsen Hom




14 spillere sesongen 2018.
2 har sluttet høsten 2018, og 1 har pause.
Pr 311218 er det 11 aktiver spillere

Vår halvåret 2018 - trening 2 dager i uken.
Ekstra for de som hospiterte hos G12
Ekstra for de som ønsket det på X-tra treninger.
Høst halvåret 2018 - 2 treninger i uken.
* Tollnes 5. og 6 mai
* Fjord Line cup 18.- 19 august (overnattet på skole hele helga)
* Gulset cup 150918
* Siljan cup 300918
Overnatting på Fossum 200418 (fotball, pizza og film), BDO mila (5 km) 050618, Bading i
Fritidsparken 270818, Sesongavslutning på Fossum 171018. Kamp foreldrene mot barn. Etterfulgt
med pizza og utdeling av pokal, Julebord 121218
Dugnader:





Toalettpapir
Flaskeinnsamling
Pante selv
Salg av produkter

Foreldremøter: 090118, 300518, 270918 og 221118

G2006 (12år)- Trym Homstøl, Endre Gullhaug , Christian Johnsen, Bjørnar Haukstad
G12 har i 2018 bestått av 16 spillere. Vi har hatt tilvekst i 2018 og de 3 siste ankomne gjorde
comeback etter noen år på sidelinjen. Vi har hatt 2-3 treninger pr uke og har hatt 2 lag i seriespill; et
9er-lag og et 7er-lag. Med god hjelp fra årskullet under har logistikken gått opp og gutta har hatt
mange gode opplevelser i begge spillformene.
Cupene vi har deltatt i er Stag Cup i Stavern, Gumpen Auto Cup på Pors, Dana Cup i Hjørring og Flint
Cup i Tønsberg. Vi har også arrangert vår egen treningsturnering på Fossum for inviterte lag.
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Det aller største høydepunktet var Dana cup. Der klaffet det
meste; været var med oss, transport og logistikk fungerte fint,
maten var god og det var super lagbygging å bo sammen på
skole en uke. På banen var det morsomt å spille mot lag fra
Danmark, Usa, Ukraina og det hele toppet seg ved å beseire et
lag fra Mexico i straffesparkkonkurranse hvor samtlige gutter på
laget var i aksjon.

Vi har gjennom året hatt en del sosial aktivitet, bl.a. skitur, topptur, badetur, terrengsykkeltur,
brytetrening, kveldsmat etter trening og vi har gått på Odd-kamper sammen.
Vi har også gjennomført et par runder med flaskeinnsamlinger.
Etter høstferien startet vi å trene sammen med Gjerpen med tanke på å etablere en enda større og
enda mer robust gruppe for å sikre oss at årskullet som nå går inn i ungdomsfotballen skal ha det
mye morsomt med fotballen i årene som kommer.
G12 fikk med 3 spillere på sonelag og 1 spiller på kretslag. I tillegg har 4 spillere deltatt på
alliansetreninger som er et samarbeid mellom 6 Skiensklubber.

G2005 (13år)- Fredrik Vala Berge/ Jonathan Skalleberg/Odd Arild S. Pedersen/Christopher
Gjone/Øyvind Oterkiil Raaen
Dette året hadde laget 13 spillere.
Lagleder første halvår var Christopher Gjone, mens Øyvind Oterkiil Raaen tok over på
høsten. Trenerteamet har også vært igjennom forandringer. Året startet med Fredrik Vala Berge som
trener. Etterhvert fikk vi inn Jonathan Bringsås Skalleberg og Odd-Arild S. Pedersen som trenere.
Tusen takk for super innsats av trenerne!
Første halvdelen av året ble spilt i 2.div, mens høsten ble spilt i 3.div. Vi hadde mange jevne og
spennende kamper, som endte med en super 7-1 seier mot serievinnerne i siste kampen! 4.plass av 7
lag i serien ble sluttresultatet.
På grunn av alle forandringene på trener og lagledersiden, så ble det ikke noe cuptur i 2018. Derimot
satser vi mot Danacup i 2019.
Året ble avsluttet med kamp foreldre mot barn med pizza og premier til alle.

J2006 (12år)- Anette Hardli/Jostein Skyer
J2006 er en herlig gjeng på 21 spillere med stort fokus på at alle skal ha et tilbud etter eget ønske.
Laget trener mandag, onsdag og torsdag, i tillegg er det flere som er med på R8 trening og
sonetrening søndag. Noen av jentene ønsker kun trening mandager, andre er med på alle treninger.
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I 2018 var laget med på Fossum cup i februar og Sandarcup i august.
Av sosiale tiltak har laget hatt badetur til fritidsparken, treningslørdag med lunsj, Odd- fotballkamp,
hoppetur til Gravity, treningshelg på Fossum med overnatting på klubbhuset, vaffeldugnad på Kiwi
Rising, avslutningstur til stjernehytta på Svanstul (med gå- tur til Nare), grøtfest på klubbhuset, quizjulekalender i desember med fin premie til vinneren.
Et flott år for Fossum J2006 :-)

G2001/2002 (16år)- Hanne Winberg/ Tim Nicolai – Fabian Thøgesen/Jonathan Skalleberg
Trenere var Tim Nicolai Fjellvang og Herman Aass, mens lagleder var Hanne Winberg på våren. I juni
var laget i oppløsning, men Fabian Thøgersen og Jonathan Skalleberg tok over som trenere, mens
Jonathan Skalleberg tok laglederjobben på høsten.
Etter flere møter med gutta og Fabian/Jonathan i samarbeid med Ivar Horrigmo, så fikk vi også stilt
lag på høsten. Vi spilte i 3.div, og endte høsten med 2 seire, 2 uavgjort og 2 tap. Vi kjørte buss til
bortekampene mot Rjukan og Seljord. Dette var veldig fine sosiale turer. Gutta hadde mye morro
sammen, både på trening og i kamp. Takket være hjelp fra G13-spillere, og 1 år eldre Sander
Borgeraas, så fikk vi stilt lag til alle kampene. Det gleder meg også å si at nesten alle spillerne blei
med videre opp på G19, og spiller der denne sesongen.

J16- Carina Johanne Aas/Sven Roger Dahlen, Tom Bratsberg
J16 bestod i 2018 av 22 jenter i alderen 14-16 år. Foran sesongen fikk vi tre nye jenter fra Borg, Storm
og Eidanger. Gjennom vinteren hadde vi 11 jenter som deltok på kretslagene J14 og J16. I tillegg ble
Aurora tatt ut til landsdelssamling på våren. Laget har også i år hatt et høyt aktivitetsnivå mht
treninger 3-5 ganger i uka, treningsleir i Barcelona i februar, profflørdager, cuper og seriekamper.
Treningsleiren ble kanskje sesongens høydepunkt. En solid dugnadsinnsats ble lagt ned i forkant for å
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kunne gjennomføre turen. Treningsleiren ble veldig vellykket både sportslig og sosialt på et flott
anlegg i Salou utenfor Barcelona.
J16 vant vinterserien og kvalifiserte seg med det til NM. På våren deltok laget i lokal serie og
kvalifiserte seg gjennom den til interkretsserien på høsten. Jentene deltok på Tollnes vårcup rett før
seriestart der det ble finaletap mot Nittedal. Det ble også avansement i NM etter seire mot både Flint
og Lyngdal i den regionale kvalifiseringen før sommerferien. I sommer deltok jentene på Dana cup.
Der kom de til semifinalen i B-sluttspillet etter tap i straffekonkurranse mot nettopp Lyngdal. Jentene
deltok også på Sandarcup i august. Der ble det bronsjemedaljer på jentene.
Høstsesongen ble utfordrende med mange kamper for noen jenter og få kamper for andre. Ideelt
sett burde vi hatt to lag som ville gitt alle jentene en kamparena på sitt nivå, men pga situasjonen til
damelaget var det en umulighet. Jentene vant og tapte like mange kamper i interkretsserien. Jentene
røk ut i 1/8-finalen i NM etter tap mot Kolbotn på Fossum Arena. Kolbotn ble forøvrig Norgesmestere
for J16 i november. Sesongen ble avsluttet med en opptur da jentene vant TM i five a side i
november.
Statistisk sett faller en del jenter fra når de begynner på videregående skole og i overgangen fra
ungdomsfotball til seniorfotball. Derfor var det knyttet stor spenning til hvordan dette ville berøre
vår jentegruppe. Etter sesongen var det flere jenter som signaliserte at de ønsket å bruke mindre tid
på fotball fremover. Jentegruppa ble derfor delt i to grupper, damelag og J17. Det betyr at vi nå har
et tilbud til de som vil trene mye og spille seniorfotball og et lavterskeltilbud til de som vil spille
ungdomsfotball (J17). Heldigvis endret NFF Telemark årsklassene for jenter der det ble innført J17serie. Det gjorde valget enklere for de jentene som ville trappe litt ned. Det er kun ei jente som har
valgt å slutte pga tidsbruken og skolegangen.

14
Fossum IF Skien

Fossum Fotball Årsberetning for 2018

6.Senior
G19:
Trenere var Fabian Thøgersen, Jonathan Skalleberg og Ivar Horrigmo. Jonathan Skalleberg var
lagleder.
Etter en vårsesong med mye motgang og dårlige resultater, så gikk vi inn i høstsesongen uten store
forhåpninger. Men på høsten så leverte gutta mye bedre. Dessverre fikk de ikke som fortjent med
resultatene. Vi tapte mange kamper med 1 mål, som vi hadde fortjent å vinne. Men gutta var ved
godt mot nesten hele sesongen, til tross for tøffe resultater. Treningshverdagen var sammen med
Herrelaget, og flere fikk muligheten i kamper for Herrelaget.
Herrelaget:
Trenere var Martin Horrigmo, Jonathan Skalleberg og Tommy Nordby. Lagleder var Jonathan
Skalleberg
Vi hadde før sesongen ambisjoner om å rykke opp, og fram til sommeren hang vi med helt i toppen.
Høydepunktet var å slå ubeseirede Urædd 2 på hjemmebane i siste kamp før ferien. Dessverre roter
vi det litt til for oss selv på høsten, og ender til slutt på 4.plass. Årets spiller for Herrelaget blei
Markus Høgli Johnsen, som både blei toppscorer, og hadde flest målgivende, med 12 av hver. Dette
fra midtbanen.

Herrer 7’er:
Laget startet som et "lek med ball for voksne" og interessen for å melde seg på serien meldte seg.
Med støtte fra enkelte a-lagsspillere klarte vi å stille lag på alle kamper bortsett fra ett hvor vi måtte
låne en spiller fra motstanderlaget. Ambisjonene og innsatsen til tross, gikk laget gjennom serien
uten en eneste seier. Skader og lavt oppmøte på kamper/treninger satte en stopper for de gode
resultatene og gjorde det etterhvert vanskeligere å få spillere til å ville møte til kamp. Laget går
tilbake til å være et tilbud om uhøytidelig løkkefotball for de som ønsker å leke med ball en gang i
uka i 2019.

Damelaget
Utgangspunktet før sesongen var at laget stod uten trener og lagleder samt en svært liten spillerstall.
I tillegg var det signaler om at flere av spillerne kom til å flytte etter ferien i forbindelse med videre
skolegang. Det var derfor usikkerhet om vi ville klare å fullføre sesongen. Med vårt lovende 16 års lag
og de rutinerte 7èr damene i ryggen, ble vi enige om at vi måtte klare å få dette til. Viktor Arvesen
tok på seg laglederrollen og før jul fikk vi avtale med Jarle Toften som trener. Treningen skulle foregå
sammen med J16 og det skulle arbeides med å få flere spillere. Dette viste seg å være vanskelig og i
februar så trakk treneren seg, men heldigvis fikk vi en avtale med Synne Aasland ut vårsesongen.
Etter at vårsesongen var unnagjort og stallen var blitt enda tynnere, så overtok Svein Roger Dahlen
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Fossum IF Skien

Fossum Fotball Årsberetning for 2018
og Tom Bratsberg ansvaret for treningene. Svein tok også ansvaret for å lede laget i kampene ut
sesongen. Heldigvis viste spillerne på J16 og 7èr laget at de hadde blått hjerte og bidro til at vi
gjennomførte sesongen så bra at vi beholdt plassen i 3.divisjon.
1 Sandefjord 20
18-0-2
107-18
54
9 Fossum
20
4-2-14
33-60
14
Helene Bugodt og Stina Resare har vært med til samtlige kamper.
Totalt har 35 spillere vært på lagoppstillingene.
Mål: Thea Aas 8 – Malene Småbrekke 6 – Stina Resare 5
3 spillere har fått 1 gult kort.
Takk til alle som bidro til at vi klarte å gjennomføre denne vanskelige sesongen med et positivt
resultat!

DAMER 7`er:
Fossums gode 7’er lag damer ble nok en gang kretsmestere. Onsdag 17.10. avsluttet de sesongen
med hjemmekamp mot Seljord/Kviteseid. Til kampen kom det representant fra NFF Telemark og
delte ut pokalen. Et velspillende lag som gikk gjennom serien ubeseiret og scoret hele 109 mål!
Spillere: Merethe Haukstad, Anita Pedersen, Anne Margrete Nystad, Camilla Knutsen Damsgaard,
Cathrine Lutro, Helene Bugodt, Hilde Sivertsen Fossing, Ingrid Helene Jensen Vogsland, Marikken
Strømdal, Micaela Johansson, Nora Høimyr Holmberg, Tone Kristoffersen, Tonje Ølmheim Gurholt,
Vibeke Vike, Rikke Sjøberg Bentsen
Laget har ingen trener. Merethe Haukstad er lagets lagleder.
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7. Rekruttering
Fossum har i 2018 gått ut med en særskilt
invitasjon til jenter og gutter som startet i
første klasse på Venstøp skole i august.

Det ble avholdt oppstartskveld for gutter 6 år
på Fossum Arena den 23.8.18. Aksel Andre
Rød har vært trener og har sammen med
Carlos Rios som lagleder hatt ansvar for et
felles lag G6/7.

22.08.18 ble det avholdt oppstartskveld for jenter 6 år. Ingrid Norendal Braathen ble trener.
Begge kveldene ble det gjennomført en morsom treningsøkt med fokus på lek, mestring og trygghet.
Foreldrene ble begge kvelder tatt imot på klubbhuset av Juniorkoordinator Monica Døli som snakket
med dem om bl.a. klubbens organisasjon, verdigrunnlag og praktisk informasjon om hva det
innebærer å trene fotball på Fossum.
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8. Dommere
Fossum har følgende kretsdommer knyttet til klubben:
Oscar Kittilsen, Kim Ben, Patricio Miranda,
Phisit Phalikhamin, Jonathan B. Skalleberg, Hermann L Aass.
I tillegg har vi noen klubbdommere som har dømt
aldersbestemte lag på Fossum.

Herman Leiulfsrud Aass ble kåret til Årets dommer 2018 i Telemark.
Utmerkelsen ble gitt i forbindelse med NFF Telemarks kretsting i
februar 2019.
Dommerkomiteen i NFF Telemark skriver i sin årsberetning: Herman
Leiulfsrud Aass debuterte i PostNord- ligaen høsten 2018 i kampen
Stabæk2 – Mjølner. Der gjorde han det så bra at han har rykket opp
som hoveddommer i PostNord-ligaen 2019. Dette er svært gledelig
for NFF Telemark.»
Fossum IF er stolte og gratulerer Herman!

9. ØVRIGE AKTIVITETER OG UTMERKELSER

Viktor Arvesen – hele Telemarks Ildsjel!
2018 var også det året Viktor Arvesen ble kåret til Årets
Ildsjel i Telemark! Han ble også en av fem finalister til tittelen
Årets Ildsjel nasjonalt og fikk en vel fortjent tur og opplevelse
til Årets Idrettsgalla i Stavanger i januar 2019. Fotballgruppa
er veldig stolt av og glad for at Viktor fikk denne
oppmerksomheten for sitt lange og gode virke for Fossum og
for jentefotballen i Telemark og Norge!
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Nominasjonen og prosessen rundt denne betydde mye aktivitet og positiv omtale. Blant annet var
NRK på besøk på Fossum en kveld i desember og gjorde opptak for profilering av Viktor. Dette ble en
flott kveld på Fossum – mange stilte opp i fossumblått og utrykte sin støtte og takk til vår ildsjel. Takk
til alle som møtte og stemte!

Telemark Idrettskrets innsatspris!
På NFF Telemarks kretsting i februar 2018 ble Svein Roger Dahlen
tildelt ildsjels- og innsatsprisen av Telemark idrettsskrets!
Bakgrunnen var Svein Rogers innsats som trener i jentefotballen.

Fossum Sparebank 1 Cup
Fossums egen innendørscup for jente- og damelag på alle nivåer ble også dette året gjennomført
første helgen i februar. Cupen holdes i Skien Fritidspark og hadde ca 70 påmeldte lag.
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Æresgjest på Skagerak Arena
Fossum var Æresgjest på Skagerak Arena 1.april 2018 i kampen mellom Odd og Rosenborg. Mange
fossumspillere og –tilhengere var på kampen. G9 var maskotter og J12 var ballhentere.
Fossums fotballstyrets leder presenterte klubben Fossum for fylkespolitikere, politikere fra Skien
kommune, NFF Telemark og representanter fra Odd i et eget møte før kampen.
Fossum var tydelig på at ønsket om at Odd tar en rolle i en satsing på damefotballen på topp-nivå.
Det ble en spennende diskusjon rundt temaet jentesatsing i Telemark. Her vil Fossum gjerne være
med og bidra.

17.mai – Borgertog
Fossum deltok også i år i Borgertoget i Skien. Det var stor deltakelse og mange flotte blå fossumere i
toget!

Grasrottrenerkurs del 1 eksklusivt for jenter/damer ble avholdt på Fossum i oktober 2018. Kurset ble
holdt av Mari Engseth Kåsa for Kretsen og det var god deltakelse. Kurset gikk over tre kvelder.
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10. FOSSUM 2021 – VÅR JENTESATSING
2018 var det året vi starter vår jentesatsing – Fossum 2021. Av tiltak som er gjennomført og som har
fått mye oppmerksomhet også utenfor klubben er Jentedagen 2018 og R8 jenteakademi. R8
jenteakademi trakk 80-90 jenter i alderen 11 – 14 år til Fossum 6 søndager høsten 2018. Her ble det
gitt et ekstra treningstilbud av håndplukkede gode trenere som skapte stor entusiasme og mange
fornøyde fotballjenter!
Bakgrunnen for Fossum 2021 er at Fossums damelag fyller 50 år i 2021. Dette er også 50års –
jubileum for kvinnefotballen i Telemark.
Fossum ønsker å bruke dette til å skape entusiasme rundt jentefotball i egen klubb og i Telemark.
Videre ønsker vi å utvikle tilbudet i vår egen klubb og bli et naturlig valg for de jentene som vil litt
ekstra.
Mål for satsingen:
1.

Utvikle tilbudet i egen klubb.

2.

Initierer samarbeid med andre klubber i Skien.

3.

Være tydelig pådriver i jentesatsingen i Telemark.

Litt om et par av hovedtiltakene i satsingen:
Jentenes dag – lørdag 16. juni 2018
Lørdag 16. juni 2018 arrangerte Fossum for første gang
«Jentedag» på Fossum Arena for 75 ivrige fotballjenter i alderen 6
– 14 år. Jentedagen var et tiltak for å sette større fokus på
jentefotball i egen klubb og nærområdet. Fotballjenter fra vår
naboklubber ble invitert. For første gang møttes fotballjenter i
alle aldre til lek, læring og mestring. Jentene fra J16 og Damelaget
var trenere for de yngre jentene gjennom to treningsøkter. Det
ble øvd på ballkontroll, finter, vendinger og gode pasninger. Det
var gøy å se så mange blide og fornøyde fotballjenter samlet på
Fossum!
Se bilde fra jentedagen på årsberetningen forside.
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R8 jenteakademi
Høsten 2018 sendte Fossum ut invitasjon til alle klubben med
jentespillere i alderen 11 – 14 år i Skien og Siljan med tilbud
om et ekstraordinært gratis treningstilbud til ivrige og
læringsvillige jenter. Treningene var på Fossum Arena og ble
ledet av Ørjan Kallevik fra Telemark Toppidrett
Ungdomsskole. Han hadde med seg flere gode
assistenttrenere.
R8 Jenteakademi tilbyr:
•

8 kvalitetstreninger med fokus på læring.

•

Høyt kompetente og motiverte trenere.

•

Teoriøkter i forkant av to av treningene.

•

Trenerforum for trenere av jentelag.

•

Frukt etter treningene.

Tilbudet ble veldig godt mottatt! De 8 søndagene var det mellom ca 80 jenter på Fossum Arena og
mange engasjerte foreldre og trenere som fulgte treningene. Tilbudet fikk også god dekning i
lokalpressen. Jenteakademiet har også tilbud i 2019 og starter opp med 6 nye treningsøkter våren
2019.
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