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1. INNLEDNING 
I 2019 kan vi se tilbake på nok en sesong med mye aktivitet på anlegget vårt.  

Både Herrer Senior A og Damer Senior A ble kretsmestere og rykket opp en divisjon! Opprykk for 

begge seniorlagene er et mål som klubben har hatt lenge og som i 2019 endelig ble en realitet.  

J17 vant Fossumcupen 2019 og flere lag fikk gode plasseringer og resultater.  

Vi hadde også 8 fossumspillere på kretslag og 7 på sonelag i 2019.  

Utviklingen fremover ser veldig bra ut. Vi klarer å stille lag i de fleste klasser, og tilgangen av spillere 

fra 5 år er god.  

I 2019 har det vært mye fokus på og aktivitet knyttet til vår jentesatsing – Fossum 2021. Vårt 

damelag fikk hovedtrener; Even Vale kom til Fossum fra Snøgg og valgte å være med oss på vår 

satsing og sportslig oppkjøring til det vi ønsker skal bli en toppsatsing på kvinnefotball i vår region.  

Vårt damelag spilte to av hjemmekampene på Skagerrak Arena. Det var en fin opplevelse for jentene 

og for klubben. Vi fikk på denne måten satt fokus på kvinnefotballen og tatt et første steg mot en 

toppsatsing knyttet til eliteserieklubben Odds ballklubb. I forbindelse med denne satsingen og det 

gode arbeidet som gjøres rundt dette laget og ellers i klubben fikk Fossum mye oppmerksomhet i 

pressen dette året. Vi har bidratt til å sette kvinnefotballen på dagsorden i Telemark i 2019!  

Andre del av R8 jenteakademi trakk 60 - 70 jenter i alderen 11 – 14 år til Fossum 6 søndager våren 

2010. Her ble det gitt et ekstra treningstilbud av håndplukkede gode trenere som skapte stor 

entusiasme og mange fornøyde fotballjenter! 

2019 var det året vi prøvde ut tiltaket Løkke-Lørdag på Fossum. Dette er lørdager hvor vi hoder 

utstyrsbua åpen så de som ønsker kan låne utstyr til bruk på Fossum Arena. Dette er et uformelt 

tilbud der alle som vil kan bruke Fossum Arena på eget ansvar. Det var alltid to voksne tilstede med 

gule vester og ansvaret gikk på rundgang mellom lagene.  

G13 var i år et samarbeidslag med Gjerpen fotball. Rundt dette laget ar det skjedd mye. De er en fin 

spillergruppe og samarbeidet mellom Fossum og Gjerpen har fungert veldig bra.  

Fotballgruppas regnskap for 2019 endte med et negativt resultat på -kr. 9281,-. Se vedlegg til 

årsberetningen.  
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2. TILLITSVALGTE 
 

Styret:  

Leder     Karianne Resare 

Sekretær   Camilla Oterkiil 

Juniorkoordinator  Monica Døli 

Styremedlemmer  Ivar Horrigmo 

    Carlos Rios 

    Aksel Rød 

    Jonathan Skalleberg 

    Viktor Arvesen       

 

Sportslig utvalg: 

    Aksel Rød 

    Monica Døli 

    Ivar Horrigmo 

    Jonathan Skalleberg 

    Eirik Furu 

     

Økonomiutvalg:  Andreas Billington 
    Camilla Oterkiil 

 

Utstyrsansvarlig:  Morten Forsberg 

 

Fair Play ansvarlig:  Ingrid Jensen Vogsland 
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3. MØTEVIRKSOMHET 
 

Styret har hatt 9 ordinære styremøter og ett styreseminar.  

Sportslig utvalg har avholdt 3 lagleder- og trenermøter; 2 for lagene i 

junioravdelingen og 1 for seniorlagene.  

 

Det har i tillegg vært flere møter i sportslig utvalg og økonomiutvalget. 

Fotballgruppa har videre arrangert ett klubbmøte om ny sportsplan.  

Representasjon 

Deltakelse på Kretstinget 2019:  Morten Torskog og Karianne Resare. 

NFF Telemarks kvalitetsklubbsamling: Frode Kvam og Karianne Resare. 

NFF Telemarks sonemøte: Karianne Resare. 

Møte på Skagerak Arena vedr. Toppsatsing på kvinnefotball: Viktor Arvesen, Carina Aas, Even Vala, 

Svein Roger Dahlen og Karianne Resare. 

 

4. SPORTSLIGE AKTIVITETER 
 

I 2019 hadde Fossum lag i 21 forskjellige klasser, og med flere lag på noen nivå har det vært.....lag i 

aksjon.   

Totalt aktive spillere: 301 (122 jenter og 179 gutter). 

Det har vært en høy aktivitet på Fossum i 2019. Det 

merker vi på blant annet på banebruk og bruk av det 

øvrige anlegget. Innetreninger på Venstøp skole har 

også vært mye i bruk i 2019. 

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. I 2019 har vi hatt et samarbeidslag 

med Gjerpen fotball. Fossum-Gjerpen G13 har vært en suksess! Mange spillere og flinke voksne som 

har skapt flott ramme rundt laget og samarbeidet. Dette samarbeidet fortsetter i 2020 – da som et 

G14-lag.  

Fossum har i 2019 i forbindelse med Jentesatsingen og arbeidet med en toppsatsing på kvinnesiden i 

telemarksfotballen, vært i kontakt og dialog med mange av de øvrige fotballklubbene i regionen.  
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Fossum-dagen! 

Lørdag 7. september ble Fossum-dagen for første gang arrangert. Dette ble en dag med merkeprøver 

for de minste, interncup, åpen kiosk og det ble invitert til en samling for 

trenere/lagledere/tillitsvalgte og spillere på klubbhuset.  

Denne dagen er tenkt som en utvidelse av Merkedagen og det ble da også avholdt merkeprøver for 

minimerke 1 og 2, samt teknikkmerke i henhold til NFF sine retningslinjer – på samme måte som 

tdligere år.  

Fotballgruppa ønsker at Fossum-dagen skal bli et årlig arrangement på Fossum Arena og ønsker å 

utvikle dette arrangementet videre.  

Inne i klubbhuset laget foreldre/foresatte til Gutter 7/8 kafe og kiosk       

 

 

Kretslag og sonelag: 

Følgende Fossumspillere ble i 2019 tatt ut til kretslag og sonelag: 

Kretslag J2004: 

Anniken Ditlefsen 

Aurora Wallestad 

Kamilla Ahlbom 

Kretslag J2005:  

Hanna Nordbø Forsberg 

Kretslag J2006:  

Tuva Erikson 
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Julie Mylvaganam 

Stine Hardli 

Kretslag G2006:  

Andreas Olsen Brobakken 

Sone jenter Nedre Telemark 2007:  

Emma Kjeldsen 

Hedda Rølvaag Delier 

Miarie Wærstad 

Sone gutter Grenland Nord:  

Fredrik Oterkiil Raaen 

Eirik Riis-Eriksen 

Lars Riis-Eriksen 

tarjei Norendal Braathen 

 

 
Fossum-lagene og deres lagledere/trenere i 2019: 

G2013 – Merethe Østby/Ørjan Gullhaug 

G2012– Carlos Rios /Aksel Rød 

G2011 - Carlos Rios/Aksel Rød 

G2010 – Maria Walnum/ Eirin T. Forstrøm 

G2009 – Andreas Billington/Trond Rossvang, Kenneth Martinsen 

G2007/2008 - Lillian Robertsen Holm/ Mai Semiye, Tore Norendahl Braathen 
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G2006 - Frode/Trym, Endre, Christian og Knut Inge 

G2005 - Øyvind Raaen/ Jonathan Skalleberg/ Odd Arild S. Pedersen Jonathan  

G1999/2000- Ivar Horrigmo/Marius Plassen 

Herre A- Jonathan Skalleberg/Tommy Nordby/Martin Horrigmo 

 

J2013 – Marianne Hoås Gudmundsen/ Sondre Gonsholt/ Terje Rorri Gulliksen 

J2012 - Anne Lene Lundsett/ Ingrid Norendahl Braathen 

J2011 - Karl Ernst Koch Bøe 

J2010- Camilla Oterkiil/Lene Bigseth 

J2009 –Trond Olsen/ Morten Torskog 

J2008– Kristine Jansen Tufte/Kjetil Roland 

J2006 – Heidi Wærstad/ Anette Hardli/Jostein Skyer   

J2005- Caroline Ozcan, Morten Forsberg, Rune Eriksen, Svein Aage Vaa 

J2002 – Trond Rossvang/Håkon Kiste 

Damer A – Carina Johanne Aas/Even Vala/Svein Roger Dahlen 

Damer 7’er – Merethe Haukstad 

 

 

Her er noen oppsummeringer fra de ulike lagene: 

5. Junior 
 

G2013 – Merethe Østby/Ørjan Gullhaug 

G6 startet med eget lag i april 2019. Før dette trente noen av spillerne med G7. Vi er 12 aktive 

spillere og har en fast trening i uken. 

Vi deltok på Gulset cup og hadde flere treningskamper/kampkvelder. 

Blant annet ble vi invitert av ODD til å spille i FanZone før ODD eliteseriekamp, noe som var stor stas! 

Sesongen ble avsluttet med sosial samling på klubbhuset. Ser frem til sesongen 2020 der vi har meldt 

på to lag til serien! 
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J2013– Marianne Hoås Gudmundsen/ Sondre Gonsholt/ Terje Rorri Gulliksen 

J2013, førskolejentene, startet så smått på fotball utover våren 2019. Flere og flere begynte å trene 

sammen med J2012. Av 14 jenter som begynte i 1.klasse høsten 2019 på Venstøp, har 11 stk vært 

innom fotballen i.l.a. året. Utover høsten har det vært 9 faste jenter på laget. Vi har hatt et tett 

samarbeid med 2012-jentene.  

J2013 har ikke hatt eget lag i serie eller cup i 2019, men de som har ønsket, har fått være med J2012 

på seriekamper og Gulset cup. Vi hadde også felles sesongavslutning. Vi har hatt innetrening en gang 

i uka siden høstferien. På høsten hadde vi felles foreldremøte med J2012, hvor vi fikk etablert 

trenerteam og lagleder for J2013. Vi gleder oss til både å stille eget lag i treerfotball med jentene, 

pluss videre tett samarbeid med J2102 i 2020. 

 

J2012– Ingrid Norendal Braathen/Marit Ro/Anne Lene Lundsett/Trond Johanson  

Jenter 2012 har vært ca. 23 spillere i sesongen 2019, hvor 12-13 stk var 2012 og 10-11 stk var 2013. 

Vi har gjennom hele året trent en gang i uken. Fra januar til august trente 2012 og 2013- kullet 

sammen. Vi valgte før høstsesongen å dele disse i to separate lag, men med et tett samarbeid bl.a. 

med trening på sammen dag og tidspunkt. 

Vi hadde med to lag i 3èr -serien både i vår og høstsesongen. Her spilte 2012-jentene fast og 2013-

jentene på rullerte på å være med. Vi har deltatt på Sparebank 1 cup i et samarbeid med jenter 2011, 

Gumpen Cup og Gulset Cup. I tillegg har vi hatt en akedag, sesongavslutning på høsten og to 

foreldremøter. 

Lagledelsen bestod i vår/sommer-sesongen av trenere Ingrid Norendahl Braaten, Marit Roe og Terje 

Gulliksen og lagleder Anne-Lene Lundsett. I høstsesongen bestod lagledelsen av Ingrid Norendahl 

Braaten, Marit Roe, Trond Johanson og Anne - Lene Lundsett. 

Vi har hatt og vil ha et tett samarbeid med jenter-2013,i forhold til sårbarhet på antall spillere. 

 

 

G2012 og G2011– Carlos Rios/Aksel Rød 

2019 var et veldig hektisk år! Vi har spilt mange kamper, hatt mange treninger og deltatt på mange 

cuper. I januar deltok vi på cup i Tønsberg. Vi har spilt flere treningskamper mot lag vi har blitt godt 

kjent med de siste årene. 

Vi meldte på to lag til G8 serien, og ett lag til G7. 

I mai deltok vi på en cup i regi av Pors. I september deltok vi på Gulset cup. 

Lørdag 2. November hadde vi en innholdsrik dag i skjærgårdshallen med sesongavslutning for begge 

lagene. Det ble pizza, kake og... en meget underholdende kamp mot mødrene! 
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Før november var omme rakk vi en liten cup til i Tønsberg. 

Vi avslutter året 2019 med 8 Gutter født i 2012, og 11 Gutter født i 2011. 

I løpet av 2019 hadde vi totalt 134 arrangementer! Alt fra treninger, kamper eller cuper. 

2020- vi er klare! Heia Fossum! 

 

G2010 – Eirin Topper Forstrøm (trener) og Maria Walnum (lagleder)  

Fossum G9 har i sesongen 2019 bestått av 11-12 spillere. Vi har hatt to lag i serien, så det har blitt 

mye spilletid på guttene. I serien har vi vunnet og tapt omtrent like mye, så guttene har fått 

utfordringer samtidig som de har opplevd mye mestring. Vi har også deltatt på STAG-cup, Gumpen-

cup og Gulset cup i løpet av året.  

Det er mange av guttene som har stor treningsiver og ca halvparten av laget var med på fotballskole 

på Odd i sommer. I løpet av året har vi hatt et par pizzakvelder og vi har vært på bowling sammen. Av 

og til har vi også kake eller is på slutten av treningen som belønning hvis de har vært flinke til å huske 

leggskinn og utstyr, oppført seg fint og for å skape god stemning. Maria og Eirin har stort sett vært 

sammen om å trene laget, og noen ganger har vi med oss små hjelpere (småsøstre) som er flinke til å 

samle inn utstyr og finne baller. 

 

G2006 – Frode, Trym, Endre, Christian og Knut Inge 

G13 har i 2019 vært et samarbeidslag mellom Gjerpen og Fossum. Spillertallet har variert litt 

gjennom sesongen med noen som er kommet til og noen som har slutta. I utgangangen av 2019 

sesongen er det 21 spillere tilnyttet Fossum Gjerpen G13. G13 har kun positve erfaringer med 

samarbeidslagsmodellen, den har gitt en større og mer robust spillergruppe, tilgang på trenerressurs 

fra Gjerpen og tilgang på treningsanlegg både på Fossum og Gjerpen noe som har bidratt til god 

fleksibilitet i treningshverdagen. Vi gjennom sesongen hatt 2-3 treninger i uka, i kampsesong har 

tallet vært lavere, totalt har vi gjennomført 86 treninger i 2019.  

G13 deltok i 2019 seriespill i kretsens vinterserie for G13. I vårsesongen stilte laget med 2 9'er lag, et i 

1. divisijon og et i 3. divisjon. Med en stor spillergruppe og hjelp fra årskullet under har vi evnet å ta 

ut kamptropper som har matchet nivåene i de ulike kampene vi har spilt. Dette har bidratt til at 

spillerene har fått mange gode opplevelser og har fått gode muligheter til å kjenne litt på ulike 

sporslige nivåer og hatt gode muligheter til å strekke seg mot neste nivå. Høstsesongen har G13 spilt i 

2. og 3. divisjon, der gruppeseier i 2. divisjon dannet grunnlaget for en veldig god opplevelse for 

spillergruppa. Totalt har Fossum Gjerpen G13 spilt 34 seriekamper. 
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I 2019 har vi deltatt på følgende cuper: Heistad Cup på Heistad, Uredd Supercup på Uredd, Sør Cup i 

Vennesla, Fjordline Cup på Uredd og TM 5 a side i Skjærgårdshallen. I tillegg har G13 arrangert en 

egen treningsturnering med totalt 20 lag på Gjerpen. Høydepunktet i 2019 var lagets deltaglese på 

SørCup i Vennesla, med god logistikk, bra mat, bra vær og en fin skole og bo på skapte det rammene 

for lagbygging og gode opplevelser sammen.  

Gjennom året har G13 hatt ulike sosiale aktiviteter, skitur i 

Gjerpensløypa, overnattingstur på Svanstul, topptur til 

Narefjell, terrengsykling i Gulsetmarka samt kveldsmat etter 

trening og felles deltagelse som publikum på Oddkamper. 

Laget har også gjennomført 3 flaskepantdugnader samt 

arrangert vårt eget lotteri for å bidra til finansiering av egen 

aktivitet. 

Det blir et samarbeidslag mellom Gjerpen og Fossum også i 

2020 - for et G14 lag. 

 

G2005 - Jonathan /Odd Arild /Fredrik /Knut/Øyvind  

Flaskedugnad 

Dana cup med sosiale aktiviter. 

Sosiale samlinger på klubbhuset med FIFA spilling  

Serie vår/høst 

15 aktive spillere 

 

J2010/2009- Camilla Oterkiil/Lene Bigseth /Trond Olsen/ Morten Torskog/ Odd- Gunnar Rudshavn 

Året 2019 var et spennende år for jentene, og det skjedde mye nytt i spillergruppen! 

Ved starten av året 2019 var jenter 2010, 7 spillere. 

Vi var på mange cup’er:  

Fossum Sparebank 1 cup, pors cup, Fjordline cup og Gulset cup. 

Mange av jentene var også med på Pors fotballskole. 

Av sosiale aktiviteter har vi blant annet hatt kveldsmat etter trening for jentene. 

Det var også tur i fritidsparken hvor vi badet og spiste pizza, samt overnatting i klubbhuset etterfulgt 

av cup. 
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I slutten av september slo vi oss sammen med jenter 2009- Og laget 2009/2010- ( J11) ble dannet! 

Ved sammenslåingen var vi 14 spillere. Det er kommet inn to spillere, samt ei som har startet opp 

igjen etter en pause. Pr d.d er vi 17 stk. 

Trenerteamet er: Lene Bigseth og Odd- Gunnar 

Rudshavn. Morten Torskog hjelper ved behov. 

De er nå to treninger pr uke. 

Vi har hatt flere sosiale sammenkomster for å 

bygge et lag, og fokus på det sosiale: 

-Laget har badet og spist pizza i fritidsparken. 

-Grøtfest før jul i klubbhuset 

- vaffelkveld etter trening i klubbhuset. 

 

J2005– Caroline Ozcan, Rune Eriksen, Svein Åge Vaa, Morten Forsberg 

J2005 har i sesongen 2019 vært en fin gjeng på 15 spillere. 

Laget har trent 2 –3 ganger i uka, og det er forskjell på hvor mye tid den enkelte spiller har lyst å 

bruke på fotball. Noen er veldig ivrige og andre «slenger» med, men målet er at alle skal føle seg som 

en del av laget. Vi har hatt mange spillere som har vært med på treninger og kamper med J17, og 

noen har trent med A laget. 

I 2019 var laget med på Fossum cup i februar og Dana cup i juli. Det var en stor opplevelse for 

jentene å delta på Dana cup! Jentene innledet med 2 seire og 1 tap. De gikk derfor videre til A 

sluttspill, noe jentene syntes var veldig gøy. Der ble vi dessverre slått ut tidlig, men uansett en bra 

prestasjon. Alle jentene var med på cupen og de fleste hadde med seg foreldrene. Vi bodde på 

Skallerup feriesenter, noe som var hyggelig for alle. I serien klarte jentene seg bra. Vi deltok med ett 

11`er lag for første gang og det gikk fint. Vi var heldige som fikk med spillere fra J06 til de fleste 

kamper, noe som ga de nye utfordringer og gjorde at vi hadde nok spillere. 

Av sosiale tiltak har laget hatt treningslørdag, hoppetur til Gravity, kveldsmat etter treninger, 

hyttetur til Sandøya, avslutning, grøtfest på klubbhuset. 

I løpet av 2019 har Camilla Vaa og Hanna Nordbø Forsberg deltatt på kretslag. 
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J2006 (12år)- Anette Hardli/Jostein Skyer  

Sesongen 2019 besto J13 av 23 ivrige spillere, med mye fokus på sosialt samvær. Vi hadde tre økter i 

uka, med svært godt treningsoppmøte. I tillegg var flere av jentene med på R8 Jenteakademi, samt 4 

av jentene har vært på kretslaget (født 2006) og 2 av jentene på sonelaget (født 2007). 

Laget deltok i i både 9'er serie og 7'er serie, med rullering av spillere på begge lagene. Vår- sesongen i 

1.divisjon ble litt tøff med mye tap, men med stor fremgang fra 2018- sesongen. Høstens kamper i 2. 

divisjon gikk strålende og vi ble fortjent serievinner.  

J13 var med på følgende cup'er i 2019: 

• Fossum Sparebank 1 cup 

• Danacup 

• Telemarkmesterskap i FiveASide, med overnatting på klubbhuset 

Laget har hatt ulike gjestetrenere gjennom sesongen: 

Svein Roger Dahlen, Jan Frode Nornes, Eirik Furu 

Av sosiale aktiviteter har jentene vært med på følgende i 2019: 

Bading i fritidsparken 

Bowling på O'Learys, både vår og høst 

Fotballkamp mot mamma'ene 

Overnatting på klubbhuset, både vår og høst 

Mesternes Mester Pizza  

WOX Kidz Telemark 

Svanstul fjelløp 

Grillkveld for foreldrene (uten spillerne) 

Kveldsmat etter trening på klubbhuset en gang i 

måneden. 

 

 

6.Senior 
 

G19: 

Trenere var Marius Plassen frem til juni og Ivar Horrigmo. Ivar Horrigmo var også lagleder. 

Spillerstallen har bestått av ca 20 spillere gjennom hele sesongen. Vi har brukt et par spillere fra G14 

på et par kamper. Sesongen har vært varierende resultatmessig, men spillerne har levert sportslig 

brukbart. Treningshverdagen var av variabelt oppmøte, men ble mye bedre utover høsten. Noen av 

spillerne har hospitert hos Herrer senior, hvor de har bidratt både på trening og kamp. Gutta har 
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stått på gjennom hele sesongen tross mye tøffe resultater. Det er en trivelig gjeng. Vi har hatt 2 

kvelder på klubbhuset med pizza og champions league kamper. 

Det er gledelig at de fleste spillerne også er med videre til sesongen 2020. Det er viktig for Fossum at 

vi klarer å stille lag i jr. 

 

Herrelaget: 

Trenere var Martin Horrigmo og Jonathan Skalleberg, mens Jonathan Skalleberg var lagleder. Thor 

Ytterbø og Ivar Horrigmo dannet resten av støtteapparatet. 

Vi gikk inn i sesongen med mål om opprykk, og med kun 2 tap hele sesongen så klarte vi dette. Vi 

vant vår avdeling overlegent, og kronet det hele med å vinne 3-1 over Stridsklev i kampen om 

kretsmesterskapet. Vi kom også langt i den lokale ligacupen for 6. og 7.div. Vi slo ut storfavoritten 

Brevik i semifinalen, før vi dessverre tapte finalen på straffekonk. Vi skal uansett spille i 6.div i 2020! 

Årets spiller for Herrelaget blei for 2.året på rad, Markus Høgli Johnsen. 

 

 

 

 

Damelaget 

Fossum Kvinner A-lag 2019 

Etter en tøff 2018-sesong, tok heldigvis klubben grep og styrket satsingen på klubbens damelag. Even 

Vala ble engasjert som hovedtrener og Svein Roger Dahlen ble hans støttekontakt. Carina Aas har 

fungert som lagleder.  

Hovedtyngden av spillergruppa i 2019 har bestått av Fossums 2002-årgang, men vi hadde et 

aldersspenn fra 14 til 36 år. Fire av spillerne var eldre enn 17 år, mens resten var i alderen 14-17 år. 

Med andre ord ei ung spillergruppe. Gruppa bestod av 18 jenter. 
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I løpet av fotballåret 2019 gjennomførte damelaget 106 treninger, inkludert to «profflørdager». Det 

ble spilt 20 seriekamper i 3. divisjon. Våre jenter fikk 48 poeng, 16 seire og 4 tap. Vi scoret 61 mål og 

slapp inn 28. Dette resulterte i andre plass, fire poeng bak serievinner Runar. Andreplassen gav 

opprykk til 2. divisjon! Det trodde vi ikke etter at vi tapte de to første seriekampene med 0-12 i 

målforskjell. Herfra pekte pila oppover. Vårt damelag spilte to av hjemmekampene på Skagerrak 

Arena. Det var en fin opplevelse for jentene våre. 

Vi deltok også i NM for J19. Vi tok oss fra den lokale kvalifiseringen til den regionale. Der ble det 

bråstopp med et solid tap mot Amazon Grimstad. I fjor sommer deltok jentene i Dana cup med et 

J17-lag. Der stoppet reisen i 1/8-finalen mot cupvinneren Viking. Vi deltok med et J16-lag i Fossum 

Sparebank 1 cup i februar. Der gjorde jentene jobben og tok hjem pokalen. 

I løpet av 2019 spilte fem av våre jenter for NFF Telemarks kretslag (J14 og J16). 

På sesongavslutningen ble Stina Resare kåret til årets spiller og Kamilla Ahlbom fikk utviklingsprisen. 

Forza Fossum! 

 

 

7. Rekruttering 
Fossum har også i 2019 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 14.5.2019 og oppstartskveld for 

jenter 6 år den 12.5.2019. 

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 
 

Dette året har vi både en kvantitativ og kvalitativ bra dommergruppe. Marius Lien som flyttet til 

Skien i sommer, ønsket å dømme for Fossum. Han er dommer i OBOS ligaen og 4. dommer i 

eliteserien. Hermann L. Aass dømmer i Posten Nord serien. Kim Ben, Patricio Miranda og Jonathan B. 

Skalleberg som dømmer i kretsseriene samt Phisit Phalikhamin som er en lovende ung dommer. Han 

dømmer foreløpig bare aldersbestemt, men er assistentdommer i 5 div. 

I tillegg har vi noen klubbdommere som har dømt aldersbestemte lag på Fossum. 

 

9. ØVRIGE AKTIVITETER OG UTMERKELSER 
 

Viktor Arvesen ble tildelt Konrad Eriksen 

ildsjelpris på Teleidrettens festaften i januar 

2019      

 

 

 

 

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 75 påmeldte lag. 

 

 

17.mai – Borgertog 

Fossum deltok også i år i Borgertoget i Skien. Det var 

stor deltakelse og mange flotte blå fossumere i 

toget!  
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Ny hovedsponsor: Spar Rising! 

I 2019 ble Spar Rising klubbens sponsor. Tusen takk til Spar Rising       

  

 

I 2019 inngikk klubben videre en ny samarbeidsavtale med Sparebank1 Telemark. Vi takker 

Sparebank1 for godt samarbeid i mange år og ser frem til videre samarbeid med banken som 

sponsor! 

Fossum IF har også i 2019 inngått ny avtale med ScanTrade/UmbroNorge. Den nye utstyrsavtalanen 

gjelder fra 2020 og Sport1Skien vil fortsatt være klubbens lokale forhandler. Avtalen med Umbro 

innebærer at alle medlemmer får 30% rabatt på alle Umbro-produkter og 15% på alle ordinære 

varer. 

Flaskeinnsamling 2019 

Det ble fra våren/sommeren 2019 en egen ansvarlig for organisering av flaskeinnsamlinger i regi av 

klubben. Flere lag ønsket denne formen for dugnad og klubben så behov for å organisere dette. 

Det ble gjennomført 8 flaskeinnsamlinger i løpet av 2019. Det ble fra august 2019 satt opp liste på 

hvem som ønsket dugnad. Etter at det ble satt i system blir det nå gjennomført innsamling ca. hver 6-

8 uke og med registrering av inntekter pr. innsamling. Det ble i denne perioden gjennomført 3 stk. 

innsamlinger, som ga i snitt ca. 14 000 kr pr. innsamling. Dette intervallet prøves videreførte i 2020, 

og vil evalueres for å se hva det bringer av inntekter opp mot hyppigheten av gjennomføringen. 

Innsamlingene forgår i Venstøp skolekrets og det blir i forkant lagt lapper i postkasser. Det henstilles 

også til lagene at de benytter Fossum-tøy. 
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10. FOSSUM 2021 – VÅR JENTESATSING 
I 2019 har vi vært godt i gang med vår jentesatsing – Fossum 2021. Av tiltak som er gjennomført og 

som har fått mye oppmerksomhet også utenfor klubben er R8 jenteakademi. R8 jenteakademi trakk 

60-70 jenter i alderen 11 – 14 år til Fossum 6 søndager våren 2019. Her ble det gitt et ekstra 

treningstilbud av håndplukkede gode trenere som skapte stor entusiasme og mange fornøyde 

fotballjenter! Videre har Damelaget spilt to av sine hjemmekamper på Skagerak Arena. Den ene av 

disse ble opprykkskampen og laget ble kretsmester i 3. div. Hver av kampene trakk ca 150 tilskuere til 

Skagerak. 

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.  

 

Fossum har jobbet aktivt med å få på plass en toppsatsing på kvinnesiden i fotballen i Telemark. 

Klubbens arbeid kan oppsummeres slik: 

2017: 

Formell henvendelse til ODD med invitasjon til samarbeid om satsing på kvinnefotball i Telemark. 

Møte med ODD v/styreleder od direktør. 

2018: 

Oppstart av prosjekt i Fossum, «Fossum 2021»  

Fossum IF tilbyr Odds BK å overta vår plass i 

seriesystemet ved en eventuell toppsatsing for 

kvinner. 

Even Vala blir ansatt som trener for Fossum IF 

Kvinner A. og som prosjektleder for arbeidet med 

en toppsatsning. 

Samarbeid med TTG og dialog med NFF Telemark 

mm. 

2019: 

God treningskultur – bygger opp en gruppe med 
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treningsivrige jenter. 

Arbeid med ODD om prosjekt – utvikling av prosjektbeskrivelse/prospekt for 5årig prosess. 

Kontakt og dialog med øvrige klubber – initiativ til møte på Skagerak mellom ODD og de relevante 

klubbene i fylket. 

Hjemmekamper på Skagerak Arena 

Opprykk 2.div 

 

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. Andre del 

av Jenteakademiet ble gjennomført våren 2019 og trakk ca 60-70 jenter til 

Fossum Arena. 

R8 Jenteakademi våren 2019 tilbød:  

• 6 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! Tilbudet fikk også god dekning i 

lokalpressen.   

 

 

 

 

Skien 4. mars 2020, 

Carlos Rios       Viktor Arvesen 

Camilla Oterkiil        Monica Døli  

Aksel Rød        Jonathan Skalleberg 

Karianne Resare       Ivar Horrigmo 


