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1- Innledning 
 
2021 ble også et annerledes fotballår. På grunn av koronapandemien var det, deler av året, stengt for 
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 på normaltvis. 
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.  
 
Fotballgruppa har dette året tapt inntekter knyttet til kiosksalg i forbindelse med hjemmekamper og 
andre arrangementer som ikke har blitt gjennomført, f.eks cupen i februar. Fossum har ingen fast 
ansatte i klubben og har derfor ikke hatt noen permitterte. Våre medlemmer og spillere har i all 
hovedsak betalt inn kontingent og treneravgifter som vanlig dette året, med noen få unntak hvor 
treningsavgiften er blitt redusert pga. manglende kamptilbud.  
 
Fotballgruppas regnskap for 2021 endte med et resultat på kr 118 523,84,-. Se vedlegg til 
årsberetningen. 
 
2021 nådde Fossum en viktig milepæl. 50 år med kvinnefotball ble feiret med jubileumskampen på 
Skagerak Arena i et samarbeid med Odd BK Kvinner og NFF Telemark. Nesten 600 tilskuere ga Odd og 
Fossum spillerne fra 1971 velfortjent hyllest. Vi fikk samlet 150 ivrige jenter til en meget vellykket 
fotballskole med dyktige instruktører fra Odd BK kvinner. Se innlegg under øvrige aktiveter. 
 
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.  
 
Med 2022 foran oss nå, ser vi veldig frem til et mer normalt fotballår med masse aktivitet på Fossum. 
Av viktige hendelser vi har i vente, kan vi nevne utvidelse av kiosken/klubbhuset, og ferdigstillelse av 
jubileumsboka. 
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2- Tillitsvalgte 
 
 

Styret:  
 

Leder   Carlos Rios 
 
Sekretær  Ørjan Gullhaug 
 
Sportlig leder  Ivar Horrigmo 
 
Styremedlemmer Karianne Resare 
 

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

Økonomiutvalg: Andreas Billington 
 
 

3- Møtevirksomhet 
 
 

Styret har hatt 14 styremøter dette året. Bakgrunnen for det store antallet styremøter dette 
året har vært behovet for tett kontakt og mange besluttninger knyttet til koronasituasjonen, 
samt planlegging av jubileumsuka. De fleste møtene ble gjennomført som digitale møter via 
Microsoft Teams. 
 
Styret og styremedlemmene har i tillegg deltatt i flere møter, bl.a digitalt klubbforum i regi 
av NFF, dialogmøter mellom flere klubber i nærområdet (Gjerpen, Siljan, Storm) og digitalt 
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lagleder- og trenermøte.  
 
Det har i tillegg vært flere møter i sportslig utvalg, se mer under Sportlig aktiviteter, og 
økonomiutvalget. 
 
 

4- Re- kvalifisert som Kvalitetsklubb  
 

Fossum ble re-sertifisert som Kvalitetsklubb i 2021. Dette innebærer at klubben har 

innarbeidet fotballforbundets sine rutiner innenfor følgende kjerneområder: Aktivitet, 

Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og verdiarbeid. Fossum jobber målrettet innenfor 

hvert området og har som mål og være under kontinuerlig forbedring innen områdene.   

 

5- Sporstlig utvalg 
 
 
Årsberetning fra Sportslig Utvalg 2021 
 
Sportslig utvalg har bestått av: 
 
Ivar Horrigmo, Sportslig leder (ansvar for lag 13 år- Sr) 
Christer Abrahamsen, medlem 
Eirik Furu, Trenerveileder 
Gaute Jamtveit Bakka, Keepertrener 
Lene Bigseth, medlem 
Mai Semie Deliler (ansvar for lag 6- 12 år barnefotball) 
 
Sportslig utvalg har hatt 3 møter i 2021. 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 6 møter. Det har vært 
1 møte med Odd BK, og flere Teamsmøter sammen med Siljan, Storm, Gjerpen og Skidar 
Det har blitt avholdt grasrottrener modul 1 og 2 på Fossum hvor 6 trenere deltok. 
Keepertrening har vært 1 gang i uka for keepere 10- 16 år. 
Covid 19 gjorde at sesongen sportslig sett nok et år ble spesielt. Det ble gjennomført 
høstsesong for samtlige nivåer. 
 
Må berømme trenere, lagledere og spillere som har stått i dette med nye koronaregler og 
restriksjoner nesten fra uke til uke. 
 
Vi satser på at sesongen 2022 blir et normalt år med mye fotball glede. 
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Aktive spillere 
 
Juniormedlem under 16:    186 (122 gutter og 64 jenter) 
Seniormedlem over 16:    94 (48 gutter og 46 jenter) 
Medlemmer (trenere, lagledere mm):  62 
Støttemedlemmer:     77 
Medlemmer andre klubber:   68 

 

Junior 
 

G5 (2016) 
 
Det har vært en god oppstart med høyt oppmøte og deltakelse fra alle de 21 guttene vi har 
med på laget. Når vi startet opp var det kun 2016- guttene fra Venstøp vi rekrutterte, men 
"åpnet opp" for 2016-guttene fra Limi og Hjerterommet barnehage litt senere på året. Vi er 
glade for at vi har sett alle 21 guttene på de fleste treningene siden oppstart. Vi opplever 
mye engasjement og glede blant guttene- det er gøy å treffe vennene sine på fritiden! Laget 
har to stabile og dedikerte trenere , Stig Haddal og Espen Ruud. Trenerne arrangerte også en 
avslutning før jul på Skagerak Arena med pizza, fotballkamp og en velfortjent pokal. Det ble 
en flott avrunding på sesongen. 
 
Vi har også rett før nyttår fått på plass to lagledere, Vegard Halvorsen og Linn Therese 
Jacobsen Bergheim. Trenere og lagledere har god dialog med plan om jevnlig avklaring av 
ansvarsfordeling etterhvert som det tilkommer flere roller og oppgaver som må håndteres. 
Trenerne står fremover hovedsakelig for planlegging og gjennomføring av treningsøktene. 
Laglederne bidrar på treninger ved å ta seg av de barna som har behov for trøst og 
motivasjon, samt andre praktiske forhold (inkl. å organisere det praktiske rundt 
kampdager/cuper etterhvert).  
 
Laglederne vil også ta ansvar og initiativ til sosiale sammenkomster utenfor fotballbanen 
fremover. Vi ønsker å kunne legge til rette for at guttene opplever et godt fellesskap tidlig, 
være inkluderende på flere arenaer og skape mye mestring, forhåpentligvis for alle 21 
guttene. Spesielt er det viktig neste sesong inn mot skolestart da de fleste av disse guttene 
starter på skolen sammen til høsten. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret og ha en aktiv rolle for 
å bidra til at 2016-guttene bygger gode relasjoner. Vi håper å kunne være en god og trygg 
inkluderingsarena på fritiden! Vi vil jobbe for å holde på flest mulig- lengst mulig, og det er 
også viktig for oss å fokusere og oppfordre foreldre til å engasjere seg. Det tenker vi er viktig 
også på treninger ved at foreldre/foresatte er tilstede og sammen med oss SER og blir kjent 
med barna og andre foreldre/foresatte. Derigjennom har vi tro på at det vil være et godt 
utgangspunkt hvor alle kan bidra til vårt felles mål.   
 
 

J8 og J9 (2012-2013) 
 
 
 

Trenere: Ingrid Norendahl Braathen, Sondre Gonsholt, Trond Johansson, Terje Gulliksen og 
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Nicolina Varitainen 
Lagledere: Marianne Hoås og Anne-Lene Lundsett 
 
Antall spillere pr. 31.12.21: 11 stk. 2012-kullet og 3 stk. 2013-kullet. Vi har hatt noe frafall, 
men nye spillere er også kommet til. I løpet av året har vi hatt totalt 19 spillere. 
Vi har trent fast 1 gang i uka gjennom året. Har gitt tilbud om to treninger i deler av året. 
Ingrid og Terje var hovedtrenere i vårsesongen, mens Sondre og Terje var hjelpetrener. I 
høstsesongen var Trond og Sondre hovedtrener, mens Ingrid, Terje og Nicolina var 
hjelpetrenere. 
Vi har stilt med to lag i J9-serien gjennom året. Vi har ikke delta på cuper i år pga. korona. 
Av sosiale tiltak har vi hatt en akedag, kveldsmat etter trening og sesongavslutning på 
O`Learys med mat og bowling. Av dugnad har vi hatt en intern flaskeinnsamling der spillerne 
har samlet flasker fra familie og venner, det gav oss ca. 5000 kr i lagskassa. 
 
G6 og G7 (2014-2015) 
 

Fossum G2014 
Selv etter nok et annerledes år har det likevel blitt både treninger og kamper. Fossum Gutter 
2014 teller 12 aktive spillere. 
Trening har det blitt, både ute på Fossum og i gymsalen på Venstøp. I september spilte laget 
kamper på hjemmebane, samt på Storm og i Siljan. I oktober var det endelig klart for cup og 
laget stilte på Meny Søndersrødcup i Nesjar-hallen.  
 
Årsberetning for Gutter 6, født 2015. 
 
Vi er per dags dato 15 spillere. 
Vi fikk inn flere i løpet av høsten- når de begynte på skolen. 
Vi har hatt treninger både inne på Venstøp og ute på Fossum i løpet av året. 
Noe av treninger utgikk pga restriksjoner og smitte og karantene gjennom hele 
året. Vi hadde kamper både på vårparten og på høsten. I tillegg hadde vi en cup i oktober, 
«Meny Sønsterødcup» i Nesjarhallen. 
Vi har også hatt en dugnad, som var kakesalg fra Nordkak. Den gjennomførte vi 
sammen med Gutter 7 og vi fikk en fortjeneste på 16000 kroner som våre to lag 
delte seg i mellom. 
Vi hadde en avslutning inne på Klubbhuset på Fossum i slutten av November. 
Hvor alle gutta fikk diplom og pokal. 
Trenere på laget er Linn Nicolaysen og Linn Iren Gusfre. 
Lagleder er Lene Sønstebø. 
 
J10 
 
Aktivitetene i 2021: ukentlig treninger når det var mulig å gjennomføre.  
Totalt 9 aktive spillere fra 3 forskjellige skolekretser.  
ingen cuper, 1 sosial aktivitet (sesongavslutning).  
Er på smertegrensen ift. antall spillere, leder som oftest kamper etter 1. omgang, men taper 
kampen i 2. omgang. Ofte grunnet at motspillerlagene har flere spillere å ta av.  
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Dette i tillegg til restriksjoner, har gjort det utfordrende for trener og lagleder å holde 
motivasjonen i spillergruppa oppe, men vi har klart å beholde spillerantallet gjennom året  
Observeres at majoriteten av spillerne har startet med nye fritidsaktiviteter ved siden av 
fotball, noe som spøker for kommende oppstart med 9-er fotball 
Har blitt gjennomført møter med årsklasse over og under ang. samtrening og lån av spillere, 
men har ikke fått gjennomført det grunnet kjente restriksjoner.  
 
G8 
 
I 2021 har vi hatt 12 ivrige og dyktige spillere på G8. I sesongen stilte vi med to lag, i tillegg 
arrangerte vi flere treningskamper mot andre lag i nærmiljøet. Sesongen ble avsluttet med 
flere kampseiere og samling med pizza og pokal på klubbhuset. 
 
G12 (2008/2009) 
 
 
G2009 som også har med 5 gutter fra 2008, spilte i G12 i sesongen 2021. 2 lag påmeldt, full 
rulle med seriekamper + ekstra vinterserie i november. Vanskelig med cuper pga korona, 
men vi fikk til Skjærdgårds cupen på høsten 2 dager. Ellers treninger 3 dager i uka. 
Diverse dugnader for laget med salg av kaker, flaskepant og salg av sponsormerker på 
lagsgenser/jakke. 
Arrangert kveldsmater, sommeravslutning og sykkeltur. 
28 spillere fra Fossum hovedsakelig, men også Gjerpens området. 
3 stk trenere, 1 lagleder, en liten foreldregruppe.  
 
G11 (2010) 
 
Vi startet sesongen med 12 spillere, 2 sluttet men 1 har heldigvis startet opp igjen. Så vi er 
11 spillere.  Noen spillere er veldig ivrige mens andre ikke er fullt så ivrige og er med for det 
sosiale. 
De var meldt opp til vinterserie 2021 og fikk spilt mange av kampene.    
I sommerserien ble flere kamper avlyst pga corona på vårparten. På høsten fikk de 
gjennomføre noen i nærområdet. 
De har vunnet noen kamper og tapt noen kamper. 
 
De ble meldt opp til flere cuper, men alle ble avlyst. De fikk i siste liten vært på 1 cup i hele 
2021. Det var Meny cup i Tønsberg i desember. Vi var veldig spente på om det ble noe. De 
hadde kamper bare på søndagen, lørdagen ble det ikke gjennomført noen kamper. 
 
Vi har hatt to dugnader; solgt sokker og pantet flasker. Å ha flaskedugnad var noe alle syntes 
var gøy. 
 
Sosialt har vi hatt fotballgolf på Jønnevall , sosialt treff hjemme hos trener Morten,  vært på 
Rush i Larvik og Mc Donalds, bowling på olarys med pizza på klubbhuset. 
 
Har fått til et godt samarbeid med G-11. (10) De har hjulpet oss med mange gode spillere på 
kamper og på den ene cupen vi fikk. 
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Vi gleder oss til en ny sesong 2022 og håper på mange gode kamper og at vi får vært på noen 
cuper. 
 
Morten Øverland Espeland fortsetter som trener 
Maria Walnum Taraldsen fortsetter som lagleder. 
 
 G16 
 
 
G16 har i 2021 vært et samarbeidslag mellom Gjerpen og Fossum. Spillertallet har variert litt 
gjennom sesongen med noen som er kommet til og noen som har slutta, kullene 2006 og 
2005 har utgjort stammen og vi hadde ca 30 spillere i starten 0av sesongen med noe frafall 
gjennom sesongen. I utgangangen av 2021 sesongen er det  33 spillere tilknyttet Fossum 
Gjerpen G16 siden vi nå er slått sammen med G2007 da G16 klassen består av G2007 og 
G2006. G16 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. 
 
G16 hadde Herman Aass som hovedtrener, han hadde bistand av hjelpetrener i første 
halvdel av sesongen i tillegg til en gruppe med foreldretrenere. 
 
G16 har i 2021 trent 2-3 ganger i uka. G16 har i 2021 vært påmeldt med to lag i vårsesongen 
et i 2. divisjon og ett  3.divisjon, vi gjorde det samme i høstsesongen.  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. 
 
I 2021 har vi kun deltatt på Trollcup i Kristiansand, her deltok vi i oktober. Cupen ble en viktig 
aktivitet for laget siden vi gjennom felles overnatting i hytter i dyreparken samt felles reise 
og kamper fikk tid sammen. 
 
Gjennom året har G16 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 
gokart på Geiteryggen for å nevne et par av tingene vi har fått til. 
 
 
G9/G10 (2012/2011) 
 
 
G9/G10 har klart å oppretteholde et høyt aktivitestsnivå gjennom 2021. Det ble gjennomført 
godt over 100 arrangementer (treninger, kamper osv).  Det var dessverre mange cuper som 
ble ablyst, men vi fikk deltatt på cuper i november/desember i 2021. Vi arrangerte eget 
«halloween cup» i 2021- Et vellykket arrangement med veldig mange tilskuere, og mange lag 
fra Grenland. Dette blir en årlig tradisjon! 
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Vi har en meget motivert gjeng, som har spilt sammen i mange år. Vi var heldige  i år og fikk 
4 nye spillere som kom fra Gjerpen.  Vi har i begynnelsen av 2022 hatt vår første 
pantedugnad -  og inntektene går til livets første overnattingscup i Kristiansand (Sørcup). 
 
J17 
 
Hovedtrener Eirik Furu 
 
Hjelpere: Rune Eriksen, Espen Semb, Svein Åge Vaa, Morten Forsberg og Anette Hardli 
  
 
J17 har sesongen 2021 bestått av ca 25 spillere. Laget har trent 3 -4 ganger i uka med en 
stabil treningsgruppe på hver trening. Vinteren 2021 hadde laget skadeforebyggende trening 
hver mandag på Sats. 
 
 
Laget spilte kamper i både 1. divisjon og 2 divisjon sesongen 2021, og avsluttet sesongen 
med Telemarksmesterskap i innendørsfotball i Langesund i november. Her overnattet 
jentene på Skjærgården Hotell, en etterlengtet sosial samling etter et langt korona- år.   
 
I løpet av 2021 har disse jentene deltatt på kretslag: 
2007  Emma Kjeldsen, Marie Wærstad 
 
2006  Tuva Eriksson, Julie Mylvaganam, Stine Hardli 
 
Marie Wærstad var også med på Equinor Landslagsskole for J14 sommeren 2021, det var 
veldig gøy! 
 

Senior 
 

 
Herrelaget: 
 
Trenere: Fabian Thøgersen  
Lagleder: Jonathan B. Skalleberg 
Assistenter: Thor Ytterbø, Chris Andre Djuvet 
 
Herrelaget fikk ikke spilt på vårsesongen, på grunn av restriksjoner. Vi fikk lov å starte på 
sommeren, og spilte halv serie i 6.divisjon på høsten. Vi vinner alle hjemmekampene, men er 
litt mer variert på bortebane. På tross av et par uavgjort og tap mot kretsmester Kragerø 
borte, så leverer vi en sterk 1.sesong i 6.div. Ender til slutt på 3.plass, 1 poeng bak play-off.  
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Siljan/Fossum G19 
Trener: Knut Horrigmo 
Lagleder: Roger Johnsen 
Aktive spillere 
I sesongen 2021 hadde samarbeidslaget Siljan/Fossum G19 totalt 15 aktive spillere. 
 
Treninger 
I 2021 hadde laget 2 treninger i uken + kamp. De ukene det ikke var kamp ble det trening 
isteden for, dette var ikke alltid dette skjede. Første halve året ble treningene mye preget av 
koronarestreksjoner, med nedstigninger og 1 meter avstand. Treningene ble tilpasset de 
gjeldene regler om det var forbud mot nærkontakt eller det var lov. 
 
Vi stilte 2 lag i TM five-a-side ingen av lagene gikk videre fra gruppespillet. 
 
Sosial 
Dessverre ble det ikke arrangert noe sosialt for laget i 2021 på grunn av korona.  
 
Damelaget 
 
Sesongen 2021 var vi et samarbeidslag med Gulset, og det var min første sesong som 
hovedtrener. 
Gulset hadde 8 jenter og vi hadde 8 jenter. En god blanding i alder med noen i 20 åra og 
noen under 20 år. Vi måtte likevel låne spillere fra J17 og Eirik Furu for å få nok jenter til å 
stille lag til hver kamp.  
Vi trente 2 ganger i uka fra august pluss kamp etterhvert. Tror vi hadde ny start 11´er hver 
kamp gjennom hele sesongen og antall spillere varierte veldig. Vi spilte riktig nok bedre og 
bedre for hver kamp og hadde vi hatt en mer stabil tropp på både trening og kamp tror jeg vi 
kunne gjort det enda bedre, men vi havnet til slutt på 6. plass av 9 lag. 
Vi hadde et par sosiale kvelder med pizza og spill og skulle i utgangspunktet hatt en 
juleavslutning, men den avlyste vi pga. covid restriksjoner. 
 
Fra januar trener vi nå 3 ganger i uka, har mistet noen spillere og fått inn noen nye. Likevel 
sliter vi med få på trening, men det har vært mye jobb, sykdom og karantene som har 
påvirket oss i det siste.  
 
 

Oversikt trenere og lagledere 2021 
 
 

Grupper Navn kontaktperson 

Fossum Gjerpen G16 (Lagleder) Thor Arnold Nomme 

Fossum Gjerpen G16 (Lagleder, Trener) Frode Kvam 

Fossum Gjerpen G16 (Trener) Herman Aass 

Fossum Gjerpen G16 (Trener) Trym Homstøl 

Fossum Gjerpen G16 (Trener) Lars Joakim Fleischer 
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Fossum IF Skien Damer 7er (Lagleder) Merethe Hauknes 

Fossum IF Skien G11 (Lagleder) Carlos Rios 

Fossum IF Skien G11 (Trener) Kathrine Kringlåk 

Fossum IF Skien G11 (Trener) Jose Juan Galvan 

Fossum IF Skien G11 (Trener) Aksel Rød 

Fossum IF Skien G11 (Trener) Bjørn Olav Jacobsen 

Fossum IF Skien G12 (Lagleder) Maria Walnum Taraldsen 

Fossum IF Skien G12 (Trener) Morten Espeland 

Fossum IF Skien G13 (Lagleder) Andreas Billington 

Fossum IF Skien G13 (Trener) Trond Rossvang 

Fossum IF Skien G13 (Trener) Kenneth Martinsen 

Fossum IF Skien G19 (Lagleder) Siv Kikut Tveiten 

Fossum IF Skien G19 (Lagleder) Roger Johnsen 

Fossum IF Skien G19 (Trener) Mats Lunder 

Fossum IF Skien G19 (Trener) Knut Horrigmo 

Fossum IF Skien G6 (Lagleder) Linn Therese Jacobsen 

Fossum IF Skien G6 (Lagleder) Vegard Halvorsen 

Fossum IF Skien G6 (Trener) Stig Haddal 

Fossum IF Skien G6 (Trener) Espen Ruud 

Fossum IF Skien G7 (2015) (Lagleder) Lene Sønstebø 

Fossum IF Skien G7 (2015) (Trener) Linn Iren Gusfre 

Fossum IF Skien G7 (2015) (Trener) Linn Nicolaysen 

Fossum IF Skien G8 (2014) (Lagleder) Victoria Bærulfsen 

Fossum IF Skien G8 (2014) (Trener) Silke Mostert 

Fossum IF Skien G8 (2014) (Trener) Vidar Thorsen-Søsveen 

Fossum IF Skien G8 (2014) (Trener) Anders Hedeman 

Fossum IF Skien G9 (Lagleder) Merete Østby 

Fossum IF Skien G9 (Trener) Ørjan Gullhaug 

Fossum IF Skien Herrer 7er (Lagleder) Kristoffer Vegheim 

Fossum IF Skien Herrer A (Lagleder) Jonathan Skalleberg 

Fossum IF Skien Herrer A (Trener) Fabian Thøgersen 

Fossum IF Skien J10 (Lagleder) Anne-Lene Lundsett 

Fossum IF Skien J10 (Trener) Trond Johansson 

Fossum IF Skien J10 (Trener) Sondre Gonsholt 

Fossum IF Skien J11 f:2011 (Lagleder) Anki Johnsen 

Fossum IF Skien J11 f:2011 (Trener) Karl Ernest Bøe Koch 

Fossum IF Skien J12 og J15 (2008/2009-2010) (Lagleder, Trener) Kristine Jansen Tufte 

Fossum IF Skien J12 og J15 (2008/2009-2010) (Lagleder, Trener) Lene Bigseth 

Fossum IF Skien J12 og J15 (2008/2009-2010) (Trener) Kjetil Roland 

Fossum IF Skien J12 og J15 (2008/2009-2010) (Trener) Cesar Valderrama 

Fossum IF Skien J7/J8 (Lagleder) Eirin Topper Forstrøm 

Fossum IF Skien J7/J8 (Trener) Aksel Rød 

Fossum IF Skien J7/J8 (Trener) Steffen Hagen 
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Fossum IF Skien Jenter17 (Lagleder, Trener) Morten Forsberg 

Fossum IF Skien Jenter17 (Lagleder, Trener) Anette Hardli 

Fossum IF Skien Jenter17 (Trener) Eirik Furu 

Fossum IF Skien Jenter17 (Trener) Cathrine Lutro 

Fossum/Gulset Kvinner A-lag (Lagleder) Ivar Horrigmo 

Fossum/Gulset Kvinner A-lag (Lagleder, Trener) Sofie Torve Martinsen 

 
(Navn på lagene er fra 2022) 

 

6- Øvrige akvititeter og utmerkelser  
 

 Årets dommer og dommer på toppnivå- Marius Lien  
 
På fotballkretsens ting ble Marius Lien kåret til årets dommer i Telemark. 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.  
 
Marius Lien dømte eliteseriekamp Haugesund- Sandefjord. Vi er stolte av at Fossum IF nå har 
en dommer på toppnivå i norsk fotball!  
 

  

 
 
50 år med kvinnefotball- Jubileumsuke  
 

25- 30 september markerte vi 50 år med kvinnefotball i Fossum og Telemark. Det hele 
startet i forbindelse med jubileumskampen på Skagerak Arena i et samarbeid med Odd BK 
Kvinner og NFF Telemark. Nesten 600 tilskuere ga Odd og Fossum spillerne fra 1971 
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velfortjent hyllest. Søndag 26. september var 150 jenter i alderen 6-13 år samlet til 
fotballskole på Fossum med Odds kvinnelag som instruktører.  
 
Et arrangement som vi fikk masse gode tilbakemeldinger på. Mandag tok mange barn turen 
til Fossum for å gjennomføre teknikkmerke i et skikkelig rufsevær. Resten av uken gikk etter 
planen og både gutter og jenter fikk med seg hvorfor de fikk litt ekstra oppmerksomhet. Takk 
til alle som deltok og bidro til noen fine dager.  
 

  
 Fossumspillere fra 1971 på Skagerak Arena 
 

  
 Viktor Arvesens foredrag – 50 år med kvinnefotball. 
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 Trine Rønning og Viktor Arvesen, fotballskole for jenter.  
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 Mange fremtidige stjerner! en vellykket fotballskole med mange flinke barn og unge. 
  

Grasrottrener delkurs 2, 3 og 4. 
 
Lørdag 2.oktober gjennomførte 6 trenere/ lagledere fra Fossum Grasrottrener delkurs 
2. Tusen takk til spillere fra Fossum som stilte opp på en lang 3 timers økt!   
Fossum arrangerer Grasrottrener delkurs 3 og 4 med oppstart i februar og mars.  
Grasrottrener 3: Mot ungdom – lengst mulig (11 – 12 år)  
Grasrottrener 4: Ungdom – lengst mulig – best mulig (13 – 19 år).  
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Årets kulturpris til Viktor Arvesen  
 
Gratulerer til Fossums Viktor Arvesen, vinner av Skien kommunes kulturpris i 2021! Han får 
prisen for sitt mangeårige arbeid i idretten i Skien med et spesielt viktig engasjement for at 
jenter skal få sin naturlige plass i fotballen.  
 

  
Viktor Arvesen fikk overrakt årets kulturpris av ordfører Hedda Foss Five og kultursjef Guro 
Honningdal. Foto: Skien Kommune  

 
 

Begrunnelse årets vinner  

 
Viktor Arvesen har siden 60 – tallet vært med å bygge opp Fossum IF til det den er i dag- en 
veldrevet klubb med et flott anlegg.  
For 50 år siden banet Viktor vei for at jenter skulle få sin naturlige plass i fotballen. Han var 
med å starte liga for jenter og har gjennom sitt engasjement i Fossum arbeidet kontinuerlig 
for jenters deltagelse.  

 
Viktor har vært engasjert i Telemark Fotballkrets og Norges Fotballforbund og ble 
headhuntet til å være med i NFF’s damekomite hvor han satt fra ca. 1975 — 80. Det samme 
vervet hadde han i TFK i mange år og han var også leder av denne komitéen.  
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Han har vært trener og lagleder av klubb- og kretslag i 25 år, og han var også pådriver for å 
starte opp håndballgruppe på 70 tallet. Viktor har vært i Fossums anleggskomite i 50 år, og 
har til enhver tid hatt minst et verv i klubben. Han har antakelig innehatt alle verv i klubben 
på et tidspunkt. De siste åra har han i tillegg vært varamedlem i Skien Idrettsråd og vært 
leder for Skien banemesterlaug.  

 
Arvesen jobbet som idrettskonsulent i Skien kommune til 2011, og har også etter sin 
yrkeskarriere jobbet aktivt i dette feltet. I 2018 var han nominert til Årets Ildsjel, en 
høythengende pris hvor han var en av fem finalister. Han nådde ikke helt opp, men fikk 
derimot Konrad Eriksen ildsjelpris av Telemark Idrettskrets. I 2019 fikk Viktor Nikken-prisen 
av NFF for mange års innsats i fotballmiljøet.  

 
Viktor Arvesen har gjennom mangeårig frivillig innsats hatt stor betydning for idretten i 
Skien, med et spesielt viktig engasjement for at jenter skal få sin naturlige plass i fotballen.  
  

 
 

 
 
 
Skien 8. mars 2022, 

 

 
Carlos Rios (sign.)    Viktor Arvesen (sign.) 
 
Ørjan Gullhaug (sign.)    Anette Hoppestad Hardli (sign.) 
 
Jonathan Skalleberg (sign.)   Ivar Horrigmo (sign.)  
 
Karianne Resare (sign.) 


