
 
 

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2018 

 

Styrets oppsummering 

Det har vært avholdt 8 styremøter i løpet av 2018, hvor styrets sammensetning har vært som dette: 

Leder: Leif Brandeggen 

Nestleder: Knut Arild Magnussen 

Styremedlem: Marius Bjerke 

Styremedlem: Malene Andreassen Lundseie 

Vararepresentant: Oddleif Dahlen 

Daglig leder: Raymond Johansen (uten stemmerett) 

 

Fotballgruppa har gjennomført et spennende år med høyt aktivitetsnivå.  Vi har arrangert Vårcup, 

Høstcup, oppstarts dag for 6 åringer, fotballskole og driver vår egen FFO (fotballfritidsordning). I 

tillegg startet fotballgruppen eget akademi for jenter og gutter i alderen 9-13 år etter skoletid på Li. 

Akademiet fikk i løpet av høsten nærmere femti deltakere og er blitt ledet av klubbens egne trenere. 

Det har vært høyt fokus på å skape aktivitet både i klubbhuset og på banen med ulike aktiviteter og 

miniturneringer gjennom året og våre to ildsjeler Raymond Johansen og Aron Aberra har vært 

sentrale og unike i dette arbeidet. NFF har hedret Aron for sin innsats og han har fått tildelt NFF 

Akershus sitt lederstipend for yngre ildsjeler i kretsen. Klubben har også fått etablert GIF 

«Oldermannslaug» ledet av Tom Sveum som bidrar med dugnader på Li og rundt arrangementene på 

våre hjemmekamper for A-laget. En fantastisk gjeng med rutinerte GIF støttespillere. Vår 

anleggsansvarlig Oddleif Dahlen har ledet arbeidet med oppgradering av Slattumbanen med nytt 

kunstgress og flomlys, oppgradering av tribunen på Li og bygging av binge for oppsamling av 

gummikuler fra banen på Li. Klubben ble hedret av NIF med pris for årets miljøklubb for dette 

tiltaket.   

Klubben har fått fornyet sin status som godkjent kvalitetsklubb av NFF.  Kvalitetsklubb prosjektet er 

et av NFF`s hovedsatsingsområder for å ivareta optimal klubbdrift med fokus på sportsplan, økonomi, 

fair play, organisasjon og samfunnsansvar. GIF ønsker å ha tilbud til alle og vektlegger spesielt 

kompetanse og kompetansebygging for alle våre trenere og ledere for å nå våre målsettinger om at 

alle som vil spille fotball skal være med, lengst mulig. Dette er også et sentralt element i 

kvalitetsklubb prosjektet hvor klubben til enhver tid skal sikre at våre trenere og ledere har 

gjennomført treningsprogram/kurs tilpasset alder og nivå i nært samarbeid med NFF Akershus. For å 

bli bedre på klubbdrift deltar våre styremedlemmer på lederprogram i regi av NFF/ Akershus 

Fotballkrets. Styret har jobbet aktivt for å få til en organisasjonsmodell for god klubbdrift, og for å 

ivareta krav og forpliktelser som følger med kvalitetsklubbansvaret har vi hatt to stillinger på heltid i 

2018 i form av daglig leder og sport/markedssjef. I tillegg har vi dedikert ressurs for drift av kiosk og 



 
arrangementer på klubbhuset med fantastiske resultater. Fotballgruppen har et veldig godt 

samarbeid med GIF -AU og drift Li. 

Styret betrakter den økonomiske situasjonen som tilfredsstillende.  
 
Vi er en stor breddeklubb som prøver å forvalte våre ressurser på en fornuftig måte. Treningsavgiften 

er fotballgruppens viktigste inntektskilde etterfulgt av ulike offentlige støtteordninger. Klubben 

gjennomfører en felles klubbdugnad i året (NFF skrapelodd i 2018) som ga klubben et resultat på ca 

165.000 kr i 2018. Vi har en fantastisk medlemsmasse med mange engasjerte spillere og foreldre, og 

klubben vil rette en stor takk til alle som deltar på treningsfeltet, i kiosken, under våre arrangementer 

og bidrar til at klubben utvikler seg videre med fotball for alle i fokus.  Generelt arbeid mot 

sponsormarkedet er både tid og ressurskrevende og styret har gjennomført en strategiprosess som 

strekker seg frem til 2022 som inneholder økt satsing på interne ressurser for å bedre vårt sportslige 

tilbud, øke våre inntekter og sikre god økonomisk drift.   

Veien videre; 

Styret jobber ut ifra tre strategiske prioriteringer 

1) Omdømme 

2) Økonomi 

3) Sport 

Klubben er sertifisert som kvalitetsklubb NFF. Dette betyr at vi må jobbe fortløpende med å 

opprettholde status og sikre at alle elementer innen klubbdrift er godt ivaretatt. Dette er en 

ressurskrevende prosess, men som vil medføre gode arbeidsrutiner og prosesser for å løfte klubben 

videre. Vi følger NFF sine satsingsområder for perioden 2016-2019 som er definert innen tre 

områder; 

• Kvalitetsklubb 

• Spillerutvikling 

• Økt jentedeltakelse i alle ledd 

Videre er det viktig å praktisere fotballens kjerneverdier; trygghet, glede, respekt, likeverd og 

folkelighet i alle ledd og på alle nivå i klubben.  

Vi vil tilstrebe sunn økonomisk drift, ivareta våre forpliktelser på drift av Li-anlegget og prioritere våre 

ressurser på kompetansebygging på alle nivå for våre trenere og ledere.   

 

- Styret vil takke alle for fenomenal innsats i 2018 og vi ønsker lykke til med 2019 sesongen - 

 

 

  



 
 

Innstilling til styresammensetning 2018-2019  

Leif Brandeggen – leder (ikke på valg) 

Knut Arild Magnussen – nestleder (på valg 2 år) 

Marius Bjerke – styremedlem (ikke på valg) 

Sindre Meldal – styremedlem (på valg 2 år) 

Oddleif Dahlen – varamedlem (ikke på valg)   

 

SPORT 

GIF er en aktiv breddeklubb med ambisjoner om et godt sportslig tilbud for alle gjennom en 
tilrettelagt sportsplan som ivaretar alle nivåer. Vi skal være gode på spillerutvikling, og vi skal ha et 
totaltilbud som sikrer alle en sportslig arena som skal gi rom for mestring og utvikling.  

Fotball sine aktive medlemmer i 2018 var fordelt over 74 lag, hvor alle har bidratt til et høyt 
aktivitetsnivå gjennom hele året. For øvrig et aktivitetsnivået som ikke hadde vært mulig uten den 
innsats som legges ned av våre frivillige og foreldre hver eneste dag gjennom hele året, det er 
fantastisk å se år etter år. 

Vi stilte også i 2018 som en av få klubber lag i omtrent alle aldersklasser for både gutter og jenter, og 
både A-lag herrer og kvinnelag beholdt plassen i 3.divisjon (begge lag med høy andel egenutviklede 
spillere), og det er vi meget godt fornøyde med. 

I Adidas cup som betegnes som uoffisielt NM for 13-15 år ble J15 vinnere, og dermed uoffisielle 
Norgesmester i den årsklassen! 

Dana cup 
Gutter2006 kom til finalen i B-sluttspillet, og fikk med det kjenne på et spennende sluttspill og 
finalenerver! ☺ Samme årgang fikk forøvrig også et lag til 1/16-dels finalen i A-sluttspillet. 
G16 kom til 1/8-dels finalen, og fikk dermed delt 9.plass av 96 lag fra hele verden! 
G14 kom til 1/8-dels finalen og fikk med det en delt 9.plass av 144 lag fra hele verden! 

Foruten dette ble det servert mange sterke prestasjoner og resultater fra mange av våre lag i flere 
turneringer både lokalt og nasjonalt (jenter J15 deltok blant annet i en turnering i USA gjennom 
invitasjon basert på tidligere prestasjoner). 

På trenersiden har vi fortsatt klart å ha flere av våre aktive spillere til ulike trenerverv innen 
aldersbestemt, og det er et fokus vi vil fortsette å ha i fremtiden – da dette definitivt er viktig for 
klubben i fremtiden! 

I ungdomsavdelingen (som har tabeller og divisjoner) kom vi «Topp 3» i alle 1.divisjonsavdelinger for 
guttelagene i aldersgruppen 13-19 år, og viste med det at vi er helt i toppen rundt spillerutvikling. 
Jenter 15 kom på 3.plass i den nystartede regionsserien for lag fra Akershus, Oslo, Indre Østland og 
Østfold, mens vi dessverre underveis måtte trekke begge våre lag i J17.  



 
J14 spilte J15 2.div sammen med J2003 og fikk der en 5.plass, mens J13 fikk en 9.plass i sin serie 
(3.div). 

I barnefotballen stilte vi med 50 lag i alle aldersklasser og kjønn, og det er morsomt å se at det 
fortsatt gror godt i en veldrevet barneavdeling!  

Klubben har i 2018 arrangert Vår Cup, Høst Cup, Stjerneserie og 6-årsserie som alle er store og viktige 
arrangement både sportslig og økonomisk for klubben. 

Klubben driver sitt eget FFO (fritidsordning) som vi har gjort siden 2016, og startet også i gang igjen 
vårt fotballakademi i 2018! 

Klubben fokuserer på kompetanseutvikling av egne trenere, og har investert i ulike kurs (Aron Aberra 
blant annet på spillerutvikler B, mens Ole Sogn kurses for å kjøre egne trenerkurs i klubben). 

Vi hadde også denne sesongen over 30 spillere innom sone/krets i Akershus, og er blitt en av de store 
«leverandørene» på sone og krets nivå. 

Vi stilte med flere kretsdommere enn kravet i 2018, og mottok med det en belønning fra krets. 
Foruten kretsdommere har vi godt med klubbdommere, så vår dommeransvarlig gjør en god jobb 
rundt dommergjerningen i fotballgruppa!  

 

 

Styret og administrasjon vil takke alle for iherdig og inspirerende innsats i 2018 og ønsker dere alle 

lykke til med 2019-sesongen! 

 

 



 
Økonomi (hovedpunkter budsjett) 

 Budsjett 2018 Resultatregnskap 2018 Budsjett 2019 

Kiosksalg 750.000 987.000 1.070.000 

Kommunal støtte 145.000 143.000 140.000 

LAM 260.000 278.000 275.000 

Toa/Tørk 35.000 29.500 30.000 

Kontingenter egne arrang. 150.000 155.000 150.000 

Kurs, skoler, FFO 350.000 320.000 300.000 

Utleie baner 120.000 120.000 75.000 

Spons 500.000 410.000 600.000 (med A) 

Aktivitetsavgifter 2.050.000 1.925.000 1.920.000 

Inntekt dugnad 450.000 398.000 420.000 

Mva komp 250.000 255.000 260.000 

Sum inntekt 5.505.000 5.443.000 6.271.000 

    

Innkjøp kiosk 330.000 350.000 390.000 

Innkjøp dugnad 140.000 139.000 135.000 

Innkjøp FFO 30.000 24.000 25.000 

Innleid hjelp 600.000 870.000 550.000 

Varekost 660.000 1.406.000 1.400.000 

Dekningsbidrag 4.405.000 4.037.000 4.540.000 

    

Lønn med aga 1.050.000 950.000 1.190.000 

Feriepenger avgift 107.000 96.000 120.000 

Arbeidsgiveravgift 149.000 131.000 165.000 

Kostnader arbeidskraft 1.401.000 1.278.000 1.514.000 

    

Kostnad anlegg 750.000 607.000 750.000 

Innkjøp premier (cup) 30.000 26.000 27.000 

Innkjøp treningsutstyr 350.000 254.000 250.000 

Innkjøp trenere 25.000 20.600 20.000 

Kostnadsført inventar 25.000 30.000 20.000 

Kostnad AU (drift av GIF) 379.000 379.000 405.000 

Møter, kurs, etc 80.000 46.000 60.000 

Bilgodtgjørelse 500.000 292.000 500.000 

Reisekostnader 100.000 134.000 395.000 

Forsikring 75.000 73.000 75.000 

Dommerutgifter 280.000 308.000 315.000 

Kontingenter, serieavgift, krets 180.000 280.000 270.000 

Access 30.000 30.000 30.000 

Treningsleir/turer 50.000 58.000 100.000 

Overganger 15.000 13.000 15.000 

    

Driftskostnader 5.493.799 5.485.553 6.267.700 

Resultat 11.201 - 5.778 3.300 

    

 


