
 

 
 
 

 
 

Fossum fotball 
 

Å rsberetning for 2020 
 

 

 

 

  



Fossum Fotball Årsberetning for 2020 

 
 

2 

 
Fossum IF Skien 
 

 

Innhold 

1. INNLEDNING .................................................................................................................................... 3 

2. TILLITSVALGTE ..................................................................................................................................... 4 

3. KORONASITUASJONEN ........................................................................................................................ 5 

4. MØTEVIRKSOMHET ............................................................................................................................. 6 

5. KVALITETSKLUBB ................................................................................................................................. 7 

6. FOSSUM + SPOND = SANT! .................................................................................................................. 7 

7. SPORTSLIGE AKTIVITETER .................................................................................................................... 7 

8. Junior ................................................................................................................................................. 11 

9.Senior.................................................................................................................................................. 17 

10. REKRUTTERING ................................................................................................................................ 18 

11. DOMMERE ....................................................................................................................................... 19 

12. ØVRIGE AKTIVITETER OG UTMERKELSER ........................................................................................ 20 

13. FOSSUM 2021 – VÅR JENTESATSING ............................................................................................... 22 

 

 

 

  



Fossum Fotball Årsberetning for 2020 

 
 

3 

 
Fossum IF Skien 
 

1. INNLEDNING 
2020 ble et annerledes fotballår. På grunn av koronapandemien var det, deler av året, stengt for all 

trening og aktivitet på Fossum Arena. Det ble en veldig amputert og ufullstendig fotballsesong. Mye 

av den vanlige klubb- og lagsaktiviteten har vi ikke kunnet gjennomføre dette året. Fossum IF Skien 

har ikke hatt noen store særskilte utfordringer knyttet til koronasituasjonen. Vi har tatt situasjonen 

alvorlig og gjennom hele året fulgt de retningslinjene som er gitt av helsemyndighetene, 

Idrettsforbundet og NFF. Vi har hatt anlegget og banene våre stengt i en periode. Det har opplevd 

som svært trist da vårt anlegg er et viktig sted for barn og ungdom i vårt lokalmiljø å møtes og drive 

aktivitet. 

Fotballgruppa har dette året tapt inntekter knyttet til kiosksalg i forbindelse med hjemmekamper og 

andre arrangementer som Fossumdagen så i år ikke har blitt gjennomført.  Fossum har ingen fast 

ansatte i klubben og har derfor ikke hatt noen permitterte. Vi har trenere med kontrakter som 

mottar godtgjørelse – damelagets trener mottar månedlig lønn fra klubben. Våre medlemmer og 

spillere har i all hovedsak betalt inn kontingent og treneravgifter som vanlig dette året.  Vi har vært 

klar over at noen familier kan ha hatt en vanskelig økonomisk situasjon dette året og har hatt ekstra 

oppmerksomhet og fleksibilitet på dette når vi har gått ut med krav om kontingent og spilleravgift. 

Videre har klubben dette året hatt færre utgifter enn en vanlig sesong. Lagene og klubben har hatt 

små muligheter for å få inn gjennom sponsorer og dugnader. Samtidig har det vært færre utgifter til 

kamper, treninger, cuper m.m.  

Fotballgruppas regnskap for 2020 endte med et resultat på kr 64 081,21,-. Se vedlegg til 

årsberetningen.  

Også i 2020 har det vært mye fokus på og aktivitet knyttet til vår jentesatsing – Fossum 2021. Dette 

året lykkes vi i vår satsing og sportslig oppkjøring til det vi ønsket skulle bli en toppsatsing på 

kvinnefotball i vår region.  Vi har gjennom vår satsing satt fokus på kvinnefotballen og spilt en 

avgjørende rolle i opprettelsen av en toppsatsing knyttet til eliteserieklubben Odds ballklubb. I 

forbindelse med denne satsingen og det gode arbeidet som gjøres rundt damelaget og ellers i 

klubben, fikk Fossum mye oppmerksomhet i pressen dette året. Vi har bidratt til å sette 

kvinnefotballen på dagsorden i Telemark i 2020 og til opprettelsen av en ny fotballklubb; Odds 

Ballkubb Kvinner!  

Til tross for manglende mulighet store deler av året til å drive normal aktivitet, trening og kamper, 

har lagene i Fossum klart å opprettholde en viss aktivitet. Mange av lagene har hatt 

egentreningsopplegg og treninger innenfor de til enhver tid gjeldende Koronavettreglene. Trenerne 

og de øvrige ressursene rundt lagene har vært flinke til å opprettholde en viss grad av aktivitet og 

trening og til å holde god kontakt med sine spillere. Vi har fortsatt vårt samarbeid med Gjerpen 

fotball og G14 har også dette året vært 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.  
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I 2020 fikk Fossum Arena nye flotte tribuner! Takk til en flott dugnadsgjeng og til Hovedforeningen 

for jobben! 

 

2. TILLITSVALGTE 
 

Styret:  

Leder     Karianne Resare 

Sekretær   Camilla Oterkiil 

Sportlig leder   Ivar Horrigmo 

Styremedlemmer  Carlos Rios 

    Anette Hoppestad Hardli 

    Jonathan Skalleberg 

    Viktor Arvesen (representant fra Hovedstyret)   

   

Sportslig utvalg:  Ivar Horrigmo. Sportslig leder (ansvar for lag 13 år- Sr) 

    Christer Abrahamsen, medlem 

Eirik Furu, trenerveileder 

Gaute Jamtveit Bakka, Keepertrener 

Lene Bigseth, medlem 
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Morten Forsberg, materialforvalter 

Mai Semie Deliler (ansvar for lag 6- 12 år barnefotball) 

     

Økonomiutvalg:  Andreas Billington 
    Camilla Oterkiil 

 

Utstyrsansvarlig:  Morten Forsberg 

 

Fair Play ansvarlig:  Ingrid Jensen Vogsland 

 

3. KORONASITUASJONEN 
På grunn av koronapandemien var det, deler av året, stengt for all trening og aktivitet på Fossum 

Arena. Det ble en veldig amputert og ufullstendig fotballsesong. Mye av den vanlige klubb- og 

lagsaktiviteten har vi ikke kunnet gjennomføre dette året. Likevel ble det mulig å gjennomføre deler 

av sesongen med kamper fra sensommeren/høsten 2020. Vi har tatt situasjonen alvorlig og gjennom 

hele året fulgt de retningslinjene som er gitt av helsemyndighetene, Idrettsforbundet og NFF.  

Det ble plikt til å registrere besøkende på Fossum Arena for 

eventuell smittesporing. Fossum utviklet og tok i bruk et 

eget system for dette i form av en nettside. Følgende gjaldt 

for denne registeringen: 

• Alle spillere, publikum og besøkende - på kamp eller 

trening ble pliktig til å registrere alle besøk. 

• Innsamlet kontaktinformasjon benyttes kun i 

forbindelse med et eventuelt koronautbrudd. 

Informasjonen blir slettet etter ca. 10 dager. 

• Husk å holde minst 1 meter avstand! 

• Du finner plakater ved inngangen til 

banene/tribunen på Fossum. Skann koden med 

mobilen, eller trykk på linken.  

Systemet viser at det var om lag 3000 registreringer fra 12. 

august og ut året. Dette betyr at det til tross for et amputert 

fotballår, var mange som besøkte Fossum Arena! Det er ikke 

registret smitte på noen av våre arrangement. 
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4. MØTEVIRKSOMHET 
 

Styret har hatt 17 styremøter dette året. Bakgrunnen for det store antallet styremøter dette året har 

vært behovet for tett kontakt og mange besluttninger knyttet til koronasitiasjonen. Årest tre første 

styremøter ble avholdt som fysiske møter. De øvrige møtene dette året er alle gjennomført som 

digitale møter via Microsoft Teams. 

Styret har i tillegg avholdt 3 klubbmøter der alle klubbens trenere, lagleder og øvrige ressurser rundt 

lagene deltok, i tillegg til styret. Disse ble avholdt 7. april, 11. oktober og 21. oktober digitalt via 

Microsoft Teams. Det har vært viktig for styret å holde nær kontakt med trenere og lageledere i 

denne spesielle perioden, både for å få inn innspill og infrormasjon knyttet til forholdene rundt 

lagene og hvordan klubben best mulig skal møte utfordringene.  

23. januar ble det invitert til og avholdt et sponsormøte på klubbhuset. Invitasjonen ble sendt alle 

klubbens sponosrer og det ble informert om klubben og pponet for dialog.  

Fossum avholdt sitt ordinære årsmøte den 11. mars. Vi opprettholdt og gjennomførte årsmøtet i 

samråd med NFF Telemark, til tross for at koronapandemien for alvor hadde truffet landet og også 

vår region. Dette ble et fysisk møte med få tilstede og der smitevernshensyn med avstand og 

disinfisering ble ivaretatt.  

Videre ble det avholdt et ekstraordinært årsmøtet i klibben den 28. september der klubben formelt 

vedtok å overføre klubbens a-lag damer og dette lagets plass i seriesystemet til en nyopprettet klubb; 

Odds Ballklubb Kvinner.  

Det har i tillegg vært flere møter i sportslig utvalg, se mer under Sportlig aktiviteter, og 

økonomiutvalget. 

Representasjon 

Deltakelse på Kretstinget 2020:  Ivar Hoorigmo og Karianne Resare. 

Deltakelse på NFF Telemarks digitale klubbforum: 

Karianne Resare og Ivar Hoorigmo.  

Det har gjennom 2020 vært avholdt mange slike klubbforum. Formålet har vært løpende dialog 

mellom klubbene og kretsen og klubbene imellom rundt klubbdrift i koronasituasjonen. Fossum har 

deltatt aktivt på alle klubbforum avholdt dette året. 

Idrettsforbundets økonomikurs: Anette Hardli 

NFF Telemarks kvalitetsklubbsamling: Anette Hardli 

NFF Telemarks sonemøte: Karianne Resare. 

Marius Lien har i 2020 vært leder av kretsens dommerkomite.  
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5. KVALITETSKLUBB 
Fossum IF fikk status som kvalitetsklubb formelt i slutten av 2019 – 

men det var på fotballkretsen ting i 2020 at klubbens delegater 

Karianne Resare og Ivar Horrigmo fikk det synlige beviset av 

kretsleder Terje Killi. Fossums årsmøte 11. mars 2020 ble innledet 

med besøk av Fotballkretsen nye daglige leder Gaute Brovold som 

overrakte flagg og plakat som bevis på at Fossum er godkjent som 

Kvalitetsklubb. 

 

 

 

 

6. FOSSUM + SPOND = SANT! 
Fossum har i 2020 jobbet målrettet med et nytt medlemsregister – Spond klubb. 

Fossum er pålagt å bruke et elektronisk medlemsregister, og vi har valgt Spond pga. 

brukervennlighet, både for spiller, foresatte, trener og lagleder. 

Systemet gjør at klubben har full oversikt over spillere, trenere, lagledere og øvrige medlemmer. I 

tillegg foregår fakturering av medlemskontingent og spilleravgiften på en mye enklere måte enn 

tidligere – en vinn-vinn-situasjon for klubben og for medlemmene. 

Spond har bidratt til å forenkle jobben lagledere og trenere har i forbindelse med kamper, treninger 

og andre arrangementer. Spond har også gjort smittesporingsarbeidet vesentlig enklere. 

Det rettes en stor takk til alle trenere og lagledere for innsatsen knyttet til innføring av Spond. 

Nøkkeltall i 2020: 

16 lag 

Over 430 medlemmer 

56 trenere og lagledere 

7. SPORTSLIGE AKTIVITETER 
 

I 2020 hadde Fossum 29 lag påmeldt i forskjellige klasser og nivå.   

Totalt aktive spillere: 290 (150 jenter og 140 gutter). 

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 2020 har vi hatt et 
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samarbeidslag med Gjerpen fotball. Fossum-Gjerpen G14 har vært en suksess! Mange spillere og 

flinke voksne som har skapt flott ramme rundt laget og samarbeidet. Dette samarbeidet fortsetter i 

2021 – da som et G16-lag.  

Fossum har i 2020 i forbindelse med Jentesatsingen også dette året arbeidet med en toppsatsing på 

kvinnesiden i telemarksfotballen, og i denne sammenhengen vært i kontakt og dialog med mange av 

de øvrige fotballklubbene i regionen.  

Sportslig utvalg har hatt 4 møter i 2020. Ett trener/laglederforum sammen med styret på Teams.Det 

har vært mange møter med kretsen på Teams, Fossum har deltatt på samtlige møter. 

I forbindelse med å formalisere samarbeid med Gjerpen har det vært 4 møter. Det har vært 3 møter 

med Odd BK sin barne/ ungdomsfotball ved Sportslig utvalg ifb med spilleroverganger og 

Telemarksmodellen. 

Det har blitt avholdt grasrottrener modul 1 og 2 på Fossum 6 trenere deltok. 

Keepertrening har vært 1 gang i uka for keepere 10- 16 år. 

Det ble laget sommeraktivitet for 5- 19 åringer i fellesferien. Totalt 8 økter, bra deltagelse i alderen 5- 

13 år. 

Covid 19 gjorde at all aktivitet stoppet 12.mars, da det ble lov å trene igjen så var Fossum en av de 

første klubbene som startet opp med treninger. Først for 14- 19 år etter en par uker med erfaring så 

åpnet vi for alle aldersgrupper. Lag i 6-19 år fikk lov til å spille høstsesong, med stor glede og iver. 

Frafallet har vært stor på herresiden for G19 og senior. For de andre lagene har det gått bra med noe 

frafall og gledelig nok en del nye spillere også. 

Må berømme trenere, lagledere og spillere som har stått i dette med nye koronaregler og 

restriksjoner nesten fra uke til uke. 

 

Kretslag og sonelag: 

Følgende Fossumspillere ble i 2020 tatt ut til kretslag og sonelag: 

Kretslag J2004: 
Anniken Ditlefsen 
Aurora Wallestad 
Kamilla Ahlbom 
Marie Apeland 
Tiril Kvåle 

Kretslag J2005:  

Hanna Nordbø Forsberg 



Fossum Fotball Årsberetning for 2020 

 
 

9 

 
Fossum IF Skien 
 

Marie Svendsen, 

Tina Kaspersen 

Mari Aune 

Kretslag J2006:  

Tuva Erikson 

Julie Mylvaganam 

Stine Hardli 

Kretslag G2006:  

Andreas Olsen Brobakken 

Kretslag jenter 2007:  

Emma Kjeldsen 

Marie Wærstad 

Sone jenter 2007: 

Hedda Rølvaag 

Kretslag G2007: 

Eirik Riis-Eriksen 

Lars Riis-Eriksen 

Sone G2007 

Tarjei Norendal Braathen 

Fredrik Oterkiil Raaen 

 
Fossum-lagene og deres lagledere/trenere i 2020: 

G7 

Lagleder Merete Østby  

Trener  Ørjan Gullhaug  

G8/9 

Lagleder Aksel Rød 

Trener  Kathrine Kringlåk 

Trener  Jose Juan Galvan 

Lagleder Carlos Rios  

G10 

Trener  Mats Flatland 

Lagleder Maria Walnum Taraldsen 
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Lagleder Eirin Topper Forstrøm  

Trener  Morten Espeland  

G11 

Lagleder Andreas Billington 

Trener  Trond Rossvang  

Trener  Kenneth Martinsen  

G14 

Trener  Knut Døli 

Trener  Atle Svendsen 

Trener  Tore Norendal Braathen 

Lagleder Frode Kvam 

Trener  Herman Aass 

Trener  Mai Semiye Deliler 

Trener  Trym Homstøl  

G16 

Trener  Fredrik Berge 

Trener  Odd-Arild Schjølberg 

Lagleder Bjørn Helge Hansen 

Trener  Knut Horrigmo  

G19 

Lagleder Ivar Horrigmo 

Trener  Fabian Thøgersen 

Herrer  

Lagleder Jonathan Skalleberg  

Trener  Knut Horrigmo  

Lagleder Ivar Horrigmo  

Trener  Fabian Thøgersen 

Trener  Thor Ytterbø 

Trener  Martin Horrigmo 

Trener  Tommy Nordby  

J7/8 

Lagleder Anne-Lene Lundsett  

Lagleder Marianne Hoås Gudmundsen  

Trener  Sondre Gonsholt 

Trener  Ingrid Norendahl Braathen 

Trener  Trond Johansson  

Trener  Terje Gulliksen 
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J9  

Trener  Anki Johnsen 

Trener  Hanne Thunes 

Trener  Karl Ernest Bøe Koch  

J11 

Lagleder Camilla Oterkiil Raaen 

Trener  Lene Bigseth  

J12  

Lagleder Kristine Jansen Tufte 

Trener  Kjetil Roland  

J15 

Lagleder Morten Forsberg 

Lagleder Anette Hardli  

Trener  Rune Eriksen 

Trener  Svein Aage Vaa  

Trener  Eirik Furu  

Trener  Morten Torskog  

J19/Damer B 

Trener  Trond Rossvang 

Trener  Håkon Kiste 

Damer A-lag  

Lagleder Carina Aas 

Trener  Even Vala 

Trener  Jan Are Kittilsen 

Trener  Svein Roger Dahlen 

 

Her er noen oppsummeringer fra de ulike lagene: 

8. Junior 
 

G 5/6  

Vi hadde første trening 20 august sammen med jentene i samme årskull. 

På den dagen ble det også holdt foreldremøte hvor tre stykker sa seg villig til å være trenere og en 

lagleder. 
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Lene Sønstebø er lagleder. Og trenere er Reino Staulen, Anders Hedeman, Linn Iren Gusfre. 

Etter noen treninger så vi behov for mer hjelp og spurte blant foreldrene og da sa Vidar Thorsen- 

Søsveen seg villig til å bli med i trenerteamet. 

 

Vi hadde treninger ute ut oktober hver mandag og vi var ca 20 stk hver gang. 

I november hadde vi trening inne på Venstøp og da delte vi opp så 2015 og 2014 kullet er hver for 

seg. 

Vi har ikke startet noen serie enda og ingen kamper og vi er såpass ny oppstartet at det at noen 

kommer til og faller fra er helt naturlig, både i forhold til alder og hvor nytt laget er. Så trur ikke det 

er pga Korona at vi har mistet ett par spillere underveis. Det er i alle fall ingen som har gitt 

tilbakemelding om det. 

 

Vi har i løpet av høsten hatt mest fokus på det å bli kjent med hverandre og litt hva er fotball og 

fokus på å ha det gøy sammen. At alle skal trives og ha det fint på treninger. 

 

G 11/12 

 G2008/09. 
• 25 spillere 

o 6 stk født 2008 og 19 spillere født 2009 
• 3 trenere + 1 lagleder 
• Seriespill 

o 2 stk 7er lag G11 
o 1 stk 9er lag G12 
o Høstsesongen gikk som normalt og da blei det bra trøkk med mange kamper 

• Cup 
o Dessverre blei det ingen Dana Cup som planlagt. 
o Alle andre cuper avlyst 

  
Det blei ett spesielt år for oss som alle andre lag. Vi gjorde det beste ut av det og holdt motet opp 
med gode treninger når det var tillatt. Noe sosialt fikk vi gjennomført, blant annet sommeravslutning 
med grillfest på utsida av klubbhuset i «korona stil». På tampen av året blei det ikke lov å trene, men 
vi er godt i gang nå på nyåret av 2021 og satser på en god 2021 sesong! 
 

J 7 og J 8 

Året startet friskt med ivrige jenter med trening inne på Venstøp en dag i uken, før det i mars ble full 

stopp i all aktivitet pga. CV-19. Vi rakk heldigvis både Sparebank 1 cupen i januar og en aketur på 

Jønnevald. 

På Sparebank 1 cupen i januar stilte vi med to lag bestående av jenter fra J7 og J8. Dette ble en fin 

opplevelse for alle jentene. Ellers har vi ikke deltatt i andre cuper i 2020.  
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Vi startet med at J7 og J8 hadde separate treninger før CV-19, men med utstrakt samarbeid. Vi fikk 

signaler på at noen av jentene var usikre om de ville fortsett på begge lag, så vi bestemte oss for å slå 

de to lagene sammen før høstsesong. I løpet av høstsesongen forsvant 3 J7-spillere og 2 J8-spillere. 

Lagledelsen har fullt opp dette, og ingen av jentene har slutt for de de ikke trives, men pga. andre 

aktiviteter.  

Vi hadde med to lag i J8-serien i høst, og jentene viste stor spilleglede.   

I sesongen 2020 har vi hatt 9 stk. J7-spiller og 13 stk. J8-spillere. 

Trenere: Ingrid Norendahl Braathen, Sondre Gonsholt, Trond Johansson og Terje Gulliksen 

Lagledere: Marianne Hoås Gudmundsen og Anne-Lene Lundsett 

 

J 9 

Til tross for pandemi har vi jevnlig kunnet hatt treninger en gang i uken når det har vært mulig. 

Vi har også hatt en treningskamp i tillegg til kampoppsett. 

 

Vi har blitt 2 spillere flere i løpet av året, så vi er totalt blitt 9 stk. jenter. 

Vi er to tillitspersoner i laget, undertegnede som trener, og Anki Johnsen som lagleder i tillegg til et 

engasjert foreldreteam 

 

Antall spillere er helt i smertegrensen mtp. oppstart av 7er fotball i 2021. 

Jentene har (med 7 spillere i 5er) kunnet spille jevnt eller bedre enn de fleste lag i 1. omgang av 

kampene, men de blir dessverre overkjørt i 2. omgang. 

Hovedgrunnen til dette er at motstanderlag har hatt flere spillere, og derfor kunnet holde 

intensiteten oppe også gjennom siste periode. 

Motivasjonen til jentene har derfor en tendens til å falle for hver kamp, da de gang på gang opplever 

tap til tross for sterk innsats og godt utgangspunkt. 

Basert på overstående, er det fra treneren hevdet at det ville derfor være gunstig for Fossum 

Unicorns i 2021, å slå laget sammen med et annet jentelag i klubb med samme årsklasse, 

før vi (i verste fall) får spillerflukt til andre klubber 

 

J 15 

Hovedtrener Eirik Furu 

Hjelpere: Rune Eriksen, Svein Åge Vaa, Morten Thorskog, Anette Hardli og Morten Forsberg 

J15 har i sesongen 2020 vært en fantastisk og engasjert gjeng på 32 spillere. 
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Laget har trent 3 -4 ganger i uka med ett gjennomsnittet på over 20 på hver trening, noe vi må si oss 
veldig fornøyde med. Vi så at når vi økte satsingen rundt laget før denne sesongen, med økt 
treningsmengde og fikk på plass en dyktig trener, så trakk dette til seg flere nye spillere. 

Før sesongen kom det 3 stk fra Gulset og 3 stk fra Skidar. I tillegg til at vi har spillere i laget fra før, 
som kommer fra flere områder rundt i Skien. 

Målet var at alle skal finne sin plass i gruppa og få en kamparena som passer sitt nivå, noe vi rundt 
laget føler vi fikk til. 

Vi har hatt flere spillere som har vært med på kamper rundt J20, og noen har trent med A laget. 

I 2020 var laget med på Fossum cup i februar. 

Av sosiale tiltak rakk vi å få til en veldig hyggelig hyttetur til Lifjell med de aller fleste av jentene, før 
alt ble stengt ned. 

Vi stilte med 2 lag i serien. 
1 laget gjorde en flott sesong og kom på en sterk 3 
plass i 1 divisjon, som normalt ville kvalifisert til 
interkrets. 

2 laget gjorde det også helt supert og gikk ubeseiret 
gjennom 2 divisjon med kun 1 uavgjort og resten 
seirer, og vant sin avdeling klart.  

 

G 8/9 

 Fossum G2012 og G2011 
 
2020 ble et veldig annerledes år. Vi rakk ikke så mye før landet stengte i mars.  
 
Vi har likevel klart å opprettholde masse aktivitet, tross avlyste cuper og kamper. I løpet av 2020 
hadde vi totalt 69 arrangementer! Alt fra treninger, kamper og egne miniturneringer. 
 
Vi har en veldig aktiv og engasjert gjeng med høy prosent deltakelse! Snittet lå på nesten 80% 
deltakelse på arrangementene våre i fjor- en kjempeprestasjon!  
 
Vi avslutter året 2020 med 7 Gutter født i 2012, og 13 Gutter født i 2011. 
 
2021- vi er klare! 
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J 11 og J 12 

Jenter 2009/ 2010:  
Spillegruppen består i dag av 27 spilleglade jenter i alderen 10 – 12 år.  
  
Sesongen startet med at vi var en gjeng med spillere fra Fossum.  I september inngikk vi et samarbeid 
med Gjerpen som har fungert veldig bra. Denne sammenslåingen medførte at flere jenter, både fra 
Fossum og Gjerpen har startet å spille fotball sammen med oss.  
  
Sosialt:  
Sesongen startet med at vi rakk å arrangere et Pool – Party med bading og grilling for Fossum 
jentene.  
Det ble i forbindelse med sammenslåingen arrangert et felles sosialt treff i Limiskogen hvor vi grillet. 
Veldig koselig!  
Korona situasjonen gjorde flere sosiale tiltak vanskelig å få til. Får håpe tiden fremover blir bedre 
med tanke på slikt.  Vi håper å få til cupspill til høsten, hvis dette tillates  
  
Treninger:  
Trenerteamet består av Lene (Hovedtrener), Cesar og Kristian.  
Lagledere har vært Marie fra Gjerpen og Camilla fra Fossum  
Det har stort sett vært to trenere på utendørs treningene, og en trener når vi har spilt inne.  Vi 
rullerer på hvem som er trener etter som hvordan det passer  
  
 J11/ J12 har gjennomført to treninger pr uke, en inne og en ute.  
Ved treninger utendørs har vi byttet på å bruke Fossum og Gjerpenbanen annenhver gang. Når det 
gjelder treningene innendørs har vi delt opp spillegruppen i alder, hvor de har spilt en time hver.   
Frem til nå har det vært best oppmøte på treningene innendørs.  
Planene fremover å spille med to lag:  J11 og J12, begge i den midterste klassen.  
Jentene er påmeldt vinterserien  
Trenermøter ble holdt ved behov 

 
G 11 

Litt oppsummering fra Gutter -11. 

Her har det blitt noen forandringer. Vi har fått med oss Morten Øverland som trener, far til Iver. Eirin 

har trukket seg tilbake som trener. Maria Walnum fortsetter som lagleder. 

Treningene er nå 2x 1,5 time pr uke. 

 

Det har fungert godt med de smittevern- rutinene klubben har hatt. Treninger har vi hatt når det har 

vært åpent for det. 

Kampene fungerte fint med deling av banehalvdel for foreldre og registrering. 

De har vunnet og tapt noen kamper, så det var riktig nivå og fair play. 

 

Vi hadde en fotballavslutning til jul med guttene på klubbhuset. 

Vi har egentlig klart å holde på alle spillerene i 2020 året. Men nå har vi en spiller som har sluttet.  
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G 14 

G14 har i 2020 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 februar besluttet sportslig 
utvalg å slå sammen G2007 og G2006 slik at vi i 2020 har hatt en stor spillergruppe i underkant av 30 
spillere. I utgangen av 2020 sesongen er det 35 spillere tilknyttet Fossum Gjerpen G14 siden vi nå er 
slått sammen med G2005 da G16 klassen består av G2005 og G2006. G14 har også i år kun positive 
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. 
 
G14 gikk i 2020 sesongen fra å være et foreldre trent lag til å bli et lag med betalt trener. Etter lang 
og god prosess falt valget på toppdommeren og tidligere Fossum trener Herman Aass.  Aass kom 
raskt inn i teamet rundt laget og ble fort en naturlig leder i spillergruppa. Laget har hatt god utvikling 
under Aass. 
 
G14 måtte som alle andre legge om planer og aktivitetsform når COVID-19 utbruddet bidro til å 
stenge ned organiserte treninger og kamper. G14 gikk raskt over til å holde tett kontakt med 
spillerne gjennom spillermøter på digitale møteplattformer samt at vår hovedtrener utviklet 
individuelle treningsopplegg for egentrening slik at spillerne hadde et tilbud selv om vi i en periode 
ikke kunne trene sammen. All aktivitet har siden midten av mars vært gjennomført under de 
smittevernsføring som til enhver tid har vært gjeldende.   
Vi gjennom sesongen hatt 2-3 treninger i uka, i siste halvdel av mars og første halvdel av april hadde 
vi i hovedsak egentrening. Totalt har vi gjennomført 79 treninger i 2020. I tillegg har spillerne etter 
avtale hatt tilbud om hospitering (hovedsakelig før midten av mars) med J15 og G16 samt at 
keeperne våre har hatt tilbud om felles keepertreninger med klubbens keepertrener.  
 
G14 fikk som alle andre kun spille høstsesongen i 2020, her var vi påmeldt med et 11’er-lag i 2. 
divisjon og et 7'er lag. Med en stor spillergruppe har vi evnet å ta ut kamptropper som har matchet 
nivåene i de ulike kampene vi har spilt. Dette har bidratt til at spillerne har fått mange gode 
opplevelser og har fått gode muligheter til å kjenne litt på ulike sportslige nivåer og hatt gode 
muligheter til å strekke seg mot neste nivå. Laget endte på en fin 3. plass i sin gruppe i 2. divisjon og 
fikk en flott 2. plass i 7'er serien for G14. Totalt har Fossum Gjerpen G14 spilt 26 seriekamper. I 2020 
har vi kun deltatt på Meny Arena Cup i Re, her deltok vi i februar. Laget var påmeldt DanaCup 2020 
som ble avlyst grunnet COVID-19.  
 
Gjennom året har G14 grunnet 
smittevernsføringer grunnet COVID-19 hatt 
få sosiale aktiviteter i forhold til det vi pleier, 
men vi har klart å få til terrengsykling i 
Gulsetmarka samt et par runder med 
kveldsmat etter trening før 
smittevernføringene gjorde slike aktiviteter 
vanskelig å gjennomføre. 
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9.Senior 

G 19  

Sesongen for G19 ble spesiell som for andre pga covid 19. 

Vi startet opp treninger i januar og var 18 stk spillere. Da samfunnet stengte ned ble vi også berørt. 

Treninger ble startet opp igjen i april og da hadde dessverre 8 spillere sluttet. Vårsesongen ble ikke 
gjennomført. 

Vi trakk laget i G19 for høstsesongen da Fossum hadde meldt på et lag i 7’er for senior som vi tenkte 
at G19 skulle spille på. Senior fikk som kjent ikke spille kamper så denne arenaen utgikk for våre 
gutter. Men kretsen satte opp en serie i 7/9’er for det var en del lag i fylket som ikke klarte å stille lag 
i 11’er serien. Ett meget godt tiltak av kretsen som gjorde at gutta fikk spilt kamper! Resultatmessig 
ble det ikke all verden, men moro var det allikevel. Med hjelp av spillere fra G16 så stilte vi lag til alle 
kampene. 

I desember kom Siljan med en forespørsel om vi skulle se på ett samarbeid for sesongen 2021. Det 
resulterte i ett lag med 24 stk spillere som er klare for sesongen. Det blir spennende og artig at vi 
klarer å holde gutta i gang med fotball. 

Herrelaget: 

Trenere: Martin Horrigmo, Fabian Thøgersen 

Lagleder: Jonathan B. Skalleberg 

Assistenter: Thor Ytterbø og Ivar Horrigmo 

Vi startet oppkjøringen til 2020-sesongen med friskt mot og så fram mot sesongen i 6.div. Vi var ca 25 

mann i troppen, og alle var positive. Etter hvert som restriksjonene kom, og vi ikke kunne spille 

fotball i det hele tatt, så falt flere og flere av. Vi prøvde å kjøre litt treninger, innenfor restriksjonene 

som var. Spillerne mistet motivasjon, og treningsoppmøte dalte drastisk. Vi har mistet ca 10 spillere i 

løpet av 2020, og frykter at hvis vi ikke kommer i gang med kamper i løpet av 2021, så kan det tallet 

bli enda styggere. I løpet av vinteren så blei det gjort en endring i trenersammensetningen. Fabian 

Thøgersen tok over som hovedtrener, mens Jonathan B. Skalleberg fortsetter som assistent og 

lagleder. Carlos Rios og Sondre Groven har også fått roller rundt laget. Spillernes favorittmedlem i 

støtteapparatet Thor Ytterbø fortsetter i sin rolle som materialforvalter/ballhenter/vannbærer/fysio. 
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Damelaget 

Fossum Kvinner A-lag 2020 

Fotballsesongen 2020 startet opp mandag 6. januar. 2. divisjon here we come! I løpet av julepausen 

hadde stallen vokst med åtte nye jenter, så det var en solid tropp som skulle møte en ny divisjon. 

Jentene startet fotballsesongen med fire balløkter, en styrkeøkt og en løpeøkt. De gode 

treningsukene fortsatte gjennom vinteren frem til covid-19 satte en stopper for all lagsaktivitet 

medio mars. Vi rakk å spille tre treningskamper mot Nanset, Skarphedin og Gimletroll, samt en J19-

kamp mot Snøgg, Profflørdag og en treningsweekend i Telemarkshallen før fotball-Norge ble stengt 

ned. 

Under nedstengningen trente jentene godt på egenhånd, både fysiske økter og balløkter. I midten av 

april fikk lov til å starte opp med koronatrening på feltet, dvs minst 1 meters avstand. Gradvis ble 

meteren kortere.... Vi trente godt ut vårsesongen og tok tre ukers fotballferie i juli. 

Siste uka i juli startet oppkjøringen til høstsesongen med et håp om at seriespillet kunne komme i 

gang medio august. Det ble med håpet for jenter over 20 år. 2. divisjon kom aldri i gang. Derimot ble 

det satt i gang en treningsserie for J19-lag i Vestfold-Telemark. Det var en etterlengtet kamparena for 

våre yngste jenter. Vi gikk ubeseiret gjennom treningsserien med solide seire. Høydepunktet var da vi 

banket fjorårets vinner av 2. divisjon, Sandefjord, med 5-1 på eget kunstgress. 

All ære til den suverene jentegruppa vår som la ned et fantastisk treningsarbeid uke etter uke i en 

meget spesiell og krevende fotballsesong. Dere er best💙 

Forza Fossum💙 

 

10. REKRUTTERING 
Fossum har også i 2020 gått ut med en særskilt invitasjon til jenter og 

gutter som startet i første klasse på Venstøp skole i august.  

12 jenter og 17 gutter fra årskullene 2014 og 2015 møtte opp spente 

og klare på dagens oppstartskveld for nye Fossum lag. De fikk prøve 

seg på en treningsøkt med Aksel Rød som har sagt seg villig til å påta 

seg treneransvar for J5/6 år, sammen med et par hjelpere samt en 

lagleder.  

Det ble tatt opp med foreldrene om noen flere cil være med å bidra 

på treninger og med lagledelse.  

Det ble gjennomført oppstartsmøte for foreldrene med 

representanter fra klubben inne i klubbhuset.  
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Alltid gøy å ønske nye fotballspillere velkommen til Fossum!  

 

 

 

11. DOMMERE 
 

Også denne sesongen har Fossum hatt dommere som dømmer 

på høyt nivå. Marius Lien 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. 
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12. ØVRIGE AKTIVITETER OG UTMERKELSER 
 

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 hele 83 påmeldte lag! 

Dette ble en flott helg i Skienshallen med mange spillere og tilskuere.  

Vinnerne av sluttspillene ble: 

Damer: Fossum 

J17: Fossum 

J15: Hei 

J14: Urædd 

J13: Langesund 
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Utmerkelser: 

  

 

 

 

 

 

På Fossums årsmøte 2020 ble følgende priser delt ut:  

«Innsatsprisen» ble tildelt Martin Horrigmo for mangeårig innsats på flere nivåer bl.a. med herrelaget 

som endte med opprykk til 6. divisjon. 

«Årets navn» ble tildelt Carina Aas for sin store innsats med damelaget som endte med opprykk til 2. 

divisjon. 

«Fairplayprisen» gikk til gutter 19 bl.a. med bakgrunn i en spesiell kamp mot Drangedal. 

Viktor Arvesen ble tildelt Nikken-prisen under Forbundstingets middag i mars 2020!  

Begrunnelsen for prisen var blant annet at Viktor har vært en 

markant personlighet gjennom 50 år, ikke bare i Fossum 

Idrettsforening, men også i Telemark Fotballkrets og NFF. I NFF 

ble han headhuntet av selveste Nicken Johansen til å være med 

i NFF’s damekomite og er en av kvinnefotballens virkelige 

pionerer. Det samme vervet hadde han i TFK i mange år og han 

var også leder av denne komitéen. Han har også vært leder av 

TFK’s anleggskomite hvor han også mottok en «Anleggspris» av 

NFF. Han startet opp damefotballen i Telemark og var trener i 

mange år og også trener og leder av kretslag. Han har i snart 50 

år vært en pådriver for damefotballen i Telemark. 

 

På NFF Telemark sitt kretsting 2020 ble NFF’s Honorære Lederstipend tildelt 

Karianne Resare, Fossum IF. 
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På fotballkretsens ting ble Marius Lien kåret til årets dommer i 

Telemark i 2020. Marius flyttet hit i 2019 og ønsket å dømme for 

Fossum, noe vi selvfølgelig ikke hadde noe imot. Han er en lovende 

dommer som nå dømmer i OBOS ligaen og er 4. dommer i eliteserien. Vi 

gratulerer med fortjent pris. 

 

 

 

Karianne Resare ble på NFF Telemarks kretsting kåret til Årets fotballnavn 2020 i Telemark.  

Karianne vinner prisen med følgende begrunnelse: 

«I 2020 mottar årets fotballnavn prisen fordi hun har vært en 

sterk pådriver i prosessen mot et topplag for kvinner i Telemark. 

Hun har tatt stort ansvar ved at Fossum gir bort sin plass i 

divisjonssystemet til nytt topplag. Hun har ledet prosessen som 

leder for Fossum, og fortsetter nå som leder i interimstyret i Odds 

Ballklubb kvinner. Hun har bidradd til et stort og viktig steg for 

fotball for jentene i Telemark, og mange jenter får nå realisert 

drømmene sine om å spille på Skagerak Arena.» 

 
 

 

13. FOSSUM 2021 – VÅR JENTESATSING 
I 2020 har vi vært godt i gang med vår jentesatsing – Fossum 2021. Dette året lykkes vi i vår satsing 

og sportslig oppkjøring til det vi ønsket skulle bli en toppsatsing på kvinnefotball i vår region.  Vi har 

gjennom vår satsing satt fokus på kvinnefotballen og spilt en avgjørende rolle i opprettelsen av en 

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

gode arbeidet som gjøres rundt damelaget og ellers i klubben, fikk Fossum mye oppmerksomhet i 

pressen dette året. Vi har bidratt til å sette kvinnefotballen på dagsorden i Telemark i 2020 og til 

opprettelsen av en ny fotballklubb; Odds Ballkubb Kvinner!  

Bakgrunnen for Fossum 2021 er at Fossums damelag fyller 50 år i 2021. Dette er også 50års – 

jubileum for kvinnefotballen i Telemark.  
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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 og 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 

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 

2020: 

Arbeid i arbeidsgruppe for utredning av stabil elitesatsing på kvinnefotballen og en Telemarksmodell 

for jenter – arbeidsgruppen ledet av leder av Fossum fotball. 

Opprettelse av ny toppklubb – Odds Ballklubb Kvinner. 

Ekstraordinært årsmøte i Fossum den 28. september 2020 vedtar å overføre Fossums a-lag damer til 

ny klubb fra og med 1.1.2021. 
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Fossum-jentene på første trening på Skagerak Arena som Odd-spillere: 

 

 

 

 

Skien 2. mars 2021, 

Carlos Rios (sign.)      Viktor Arvesen (sign.) 

Camilla Oterkiil  (sign.)      Anette Hoppestad Hardli (sign.) 

Jonathan Skalleberg (sign.)     Ivar Horrigmo (sign.) 

Karianne Resare (sign.)       


