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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL 

TORSDAG 28. FEBRUAR 2019 KL 18.00 I Intility Arena 

Agenda årsmøtet: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

protokollen
4. Godkjenning av årsberetning
5. Behandle regnskap i revidert stand

Regnskap 2018
• Revisjonsrapport
• Kontrollkomiteens beretning
• Godkjenning av regnskap

6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette kontingent for 2020
8. Vedta budsjett 2019
9. Vedta engasjement av statsautorisert revisor
10. Valg

DIVERSE INFORMASJON 
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 – to -uker før årsmøtet. 
Årsberetning og spesifisert saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 -en- uke før 
årsmøtet. Dette vil bli lagt ut i klubbkontorene på Valle. 

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 3 måneder 
og ikke være skyldig kontingent. 
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Forretningsorden for årsmøtet i Vålerenga Fotball 

Ledelse av årsmøte 
Årsmøtet ledes av en valgt dirigent 

Dirigenten har et ansvar for at møtet legges opp og gjennomføres slik at alle saker får en forsvarlig og 
demokratisk behandling.  

Sakslisten 
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om endring i lov eller bestemmelse, som ikke er oppført på 
sakslisten.  

Andre saker kan behandles og avgjøres nå 2/3 av de stemmeberettigede krever det. Slik beslutning 
må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. 

Rett til å møte 
Alle medlemmer av Vålerenga Fotball har rett til å møte på årsmøtet. 

Stemmeretten er begrenset av lovens § 4 (medlem i minst 3 mnd.) Medlemmene med stemmerett 
har også tale og forslagsrett.  

Årsmøte er åpent for presse og kringkasting med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. 

Taletid 
Det er nødvendig for møtets gjennomføring at taletiden i debatten under de enkelte 

punktene på dagsorden begrenses. Maksimal taletid for første innlegg settes til 5. minutter. 

2 nd. gangs innlegg i den enkelte sak begrenses til 2 minutter. Begrensning i taletid gjelder ikke for 
innledere. 

Medlemmene kan få ordet til forretningsorden, begrenset til 1 minutt i den enkelte sak. 

Alle som forlanger ordet må gjøre det skriftlig overfor dirigenten. 

Forslag 
Alle forslag som fremmes under årsmøtet må fremlegges skriftlig til dirigenten og må være påført 
forslagsstillerens navn. Forslag kan kun relateres til sakslisten som fulgte innkalling til årsmøtet. 

Etter at det er satt strek for debatten kan det ikke fremmes alternative forslag som kreves tatt opp til 
behandling. For at et forslag skal være vedtatt må det oppnå mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer. Stemmegivning kan ikke skje med fullmakt. 

Alle forslag som krever lovendringer må vedtas med minimum 2/3 flertall. 

Øvrige forslag vedtas med simpelt flertall (50% av de avgitte stemmene). 

Valg 
Valg foretas iht. Vålerenga Fotballs lov §15. Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være 
gyldig være truffet med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger 
mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder 
det antall kandidater som skal velges, teller ikke, og stemmene betraktes som ikke avgitt. 
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Når valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lover, §§ 2-4 og 2-5. 

Når det ved valg skal velges flere ved samme avstemming må alle for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer 
enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter 
denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 

3



STYRETS BERETNING FOR 2018 
2018 ble på flere områder utfordrende for klubben, på andre områder fikk vi bekreftet at langsiktige 
veivalg som det er fattet vedtak på, er solide.  

Intility Arena har også i 2018 vært viktig for styret å følge opp, se egen omtale. 

Sportslig vil vi fremheve som positivt at de gode resultatene vi ser fra vårt talentarbeid, både hos gutte- 
og jentelagene er forsterket i 2018, samt at kursing av trenere for barne- og ungdomsfotballen har tatt 
ytterligere steg. 

Styret besluttet i 2018 revidert sportsplan for klubben, som inkluderte mer strukturert planverk for de 
ulike årskullene («Blekker»).  Vi kan også fremheve den store satsingen klubben nå gjør på 
utdanningssiden for alle trenere i klubben, som blant annet innebærer at vi i egen regi utdanner flere 
NFF grasrottrenere (UEFA C).  

Klubben er godkjent som Kvalitetsklubb 1, og styret vurderer tidspunkt for å søke om å bli kvalifisert 
for Kvalitetsklubb 2. 

A. Styrets arbeid

Styret i Vålerenga Fotball har etter årsmøtet i 2018 bestått av 
• Styreleder Rune Hansen
• Styrets nestleder Charlotte Halle
• Styremedlem Jimmy Munkvold
• Styremedlem Runar Kvernen
• Styremedlem Karin Yrvin
• Varamedlem Jon Egil Strand
• Varamedlem Bente Nygaard (fratrådte etter eget ønske januar 2019)

Styremøter  
Styret har i 2018 avviklet totalt 11 styremøter. I tillegg har styret avviklet en rekke arbeidsmøter. 

Fra datterselskapene (VKIP AS og Vålerenga Stadion AS) har styreleder (Åge Petter Christiansen) og 
daglig leder (Stig-Ove Sandnes) møtt på de fleste styremøtene.   

Årsmøter 

Det ble i 2018 avholdt ett ordinært årsmøte. 

Møte med kontrollutvalget 

Det har vært avholdt to møter med kontrollutvalget, som også har mottatt styreprotokollene. 

Representasjon 

Styremedlemmer og administrasjonen har deltatt på representasjonsoppgaver i løpet av året, bl.a. i 

- Forbundsting i regi av NFF (Charlotte Halle og Jimmy Munkvold)
- Kretsting i regi av Oslo Fotballkrets (Jo Ryste og Gro Anita Midtgard)
- Styret i Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i Bydel Gamle Oslo (Jimmy Munkvold)
- VIF-styret (Rune Hansen)
- Årsmøte og medlemsmøter Toppfotball Kvinner: Runar Kvernen og Morten Grødahl
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I tillegg har klubben vært representert i ledermøter i regi av Oslo Fotballkrets, både fra styret og 
administrasjonen. 

Klubb 

Klubbens styre behandlet løpende saker, strategier, sportsplaner og andre plandokumenter. Styret har 
også i 2018 hatt fokus på ryddige økonomiske forhold, samt stadionprosjektet. Stadionprosjektet er 
fortsatt det klart største – og mest risikofylte – prosjektet i klubbens 105-årige historie. Saken 
behandles med høyeste prioritet og størst oppmerksomhet både i klubbens og stadionselskapenes 
styre, se eget avsnitt om stadionselskapene.   

Antall medlemmer: 1.479 betalende 

Antall aktive: 1.220 

I deler av 2018 har administrasjonen hatt permisjoner på nøkkelpersoner. 

Daglig leder 

Morten Grødahl er daglig leder.  

B. Sportslige aktiviteter

Det vises også til vedlagte rapporter fra lagene.

Breddefotballen

Vålerenga Fotball hadde sesongen 2018 ca 85 lag. Høy aktivitet. Fortsatt økning i antall aktive jenter.

Klubben delte i 2018 ut priser til

A) Årets trener. Egil Brånen, som i en årrekke har fulgt G02, både som hovedtrener og
assistenttrener, fikk prisen som årets trener 2018. Egil Brånen har spredd gode holdninger,
både i forhold til treningskultur og i forhold til laget.

B) Årets lagleder. Thomas Støa fikk prisen som årets lagleder. Han har bidratt på flere ulike lag, i
mange år. Thomas Støa har bidratt både som lagleder og assistenttrener på feltet, på en flott
måte.

C) Årets ildsjel. Gro Anita Midtgard fikk prisen som årets ildsjel. Hun har i en årrekke vært lagleder 
for to lag (2001 og 2006), medlem i cuputvalg og cupstyrer. I tillegg har hun bidratt som
soneleder for våre vakter på Eliteseriekamper. Hun er også medlem av valgkomiteen.

D) Årets Fair Play-lag 2018: Kriteriene for å vinne prisen, er god deltakelse på dugnader, at laget
følger Fair Play-kontrakter, at de både ser og tar hensyn til andre lag og egne spillere. I tillegg
er det et krav om god deltakelse på kurs og samlinger, og at laget utpeker kampverter på
hjemmekampene. G06 Hengern har oppfylt alle kriterier, og ble tildelt prisen som Fair Play-lag
2018.
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Trenere, lagledere og representanter fra styret og utvalg samlet etter sesongen 2018. Stolte 
prisvinnere ses i midten bak         

A-lag kvinner

Damelaget hadde av flere grunner en middels sesong. Vi tapte kvartfinalen på bortebane mot den 
senere cupfinalevinneren (LSK). 

I Toppserien var resultatene i starten av sesongen for dårlige til at vi kunne nå våre målsettinger om 
en topp 4-plassering. Skadesituasjonen for laget var tidvis et stort problem, og en sterk medvirkende 
årsak til at vi ikke opplevde den sportslige framgangen som vi selv forventet. 

Styret har etablert et eget Sportslig Utvalg for Damer A. Dette utvalget har bestått av 2 styreoppnevnte 
personer. Styremedlemmene Runar Kvernen og Jimmy Munkvold er oppnevnt som medlemmer.  

Styrets beslutning om å ansette sportssjef for Damer A har vært god. Dette sikrer en langsiktighet i den 
sportslige satsingen, og har resultert i tettere dialog og oppfølging, samt en avlastning for hovedtrener 
for Damer A og daglig leder på flere områder.  

Toppserien har til vurdering en seriemodell for toppklubbene i norsk damefotball (Toppserien og 1. 
divisjon). Vålerenga Fotball v/Monica Knudsen har deltatt i Espelundutvalget, som har vurdert status 
for kvinnefotballen i Norge, og nødvendige tiltak for forbedring. Klubben har støttet 
hovedkonklusjonene i utvalgets rapport, og har også støttet forslaget om redusert antall lag i 
Toppserien, til 10 lag. 

Ansettelse av sportssjef og markedsansvarlig er nødvendig for å ha en langsiktig bærekraftig satsing på 
Damer A – og talentarbeidet i klubben. Markedsansvarlig jobber i tillegg for øvrige avdelinger i klubben. 
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Spiller- og talentutvikling 

Vår talentsatsing både for jenter (J19) og gutter (U14 og U16) har hatt et meget godt sportslig år i 2018. 

Årsmøtet 2018 fattet et vedtak om at klubben i samarbeid med Vålerenga Fotball Elite skulle se på 
pro&contra for organisatorisk plassering av talentsatsingen for gutter (U14 og U16). Evalueringen viste 
at det tryggeste alternativet for denne delen av talentsatsingen er at vi fortsetter som tidligere. VFE 
meldte høsten 2018 at VFE ikke så det som formålstjenlig å overta organisatorisk ansvar for U14 og 
U16.  

Satsingen på talentutvikling for jenter er helt ny, og kan trygt sies å være en suksess. Både i forhold til 
resultater for laget, men også i forhold til utvikling av enkeltspillerne.  

Høydepunkter:  

U16 vant Nasjonal Serie 

J19 vant Norway Cup, og mange har debutert på Damer A. 

Flere av våre U16-spillere ble også i 2018 tatt opp til U19-treninger (VFE), med nye og utfordrende 
kamparenaer. Se for øvrig lagenes rapporter. 

Dommergruppa 

Dommerne som representerer Vålerenga Fotball har hele sesongen vært benyttet internt til 
treningskamper og cuper, i tillegg til sin dommergjerning.  

Futsal 

Vi har også i 2018 vært representert i futsal, både Herre-, Dame- og barnelag har representert klubben 
i seriespill gjennom vinteren. 

Akademi, fotballskoler og rekruttfotballskoler 

VFA (Telenor Xtra) har i lang tid vært et tilbud som spesielt har vært rettet mot barn/ungdom i 
aldersgruppen 7-13 år. VFA blir gjennomført med instruktører fra vår egen kompetente trenerstab, 
noe som vi mener er avgjørende viktig. For å øke interessen blant våre yngste jenter, har vi tilbudt 
både gratis prøvetid og ordninger med transport, som ser ut til å bidra til en økning i antall deltagere. 

Vålerenga Fotball-camps er fotballskoler som er rettet mot barn og ungdom fra 7-12 år, og avholdes i 
skoleferier. 

Vålerenga Fotball Elite Camp er et tilsvarende tilbud, gjerne med et høyere alderssnitt, som 
gjennomføres 2 uker i året. 

Klubben har innført gratis påmelding til rekrutteringsfotballskolene, noe som har medført en økning i 
antall deltagere ift 2017. 

Økt satsing på unge trenere, ledere og dommere 

Vi har i 2018 rekruttert flere unge trenere fra egne rekker som bidrar på barne- og ungdomslag. Disse 
er motiverte og bidrar veldig positivt. Dette er et satsingsområde for klubben de nærmeste årene, og 
vi har tro på at denne type tiltak vil bidra til å beholde flere ungdomsspillere.   

På samme måte har vi i samarbeid med Vålerenga Fotball Samfunn igangsatt prosjektet «Ung 
lederskole» for ungdom som blir inviterte til å delta.  
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Vi arrangerer flere dommerkurs for unge spillere i klubben, fra 12-19 år. Disse bidrar ofte på kamper 
og under våre egne cuper. 

Dugnader 

Det har også i 2018 vært utført et solid dugnadsarbeid i klubben. I tillegg til dugnad utført av trenere 
og lagledere, er det lagt ned et vesentlig arbeid i forbindelse med klubbens mange cuper, 
hjemmekamper (Eliteserien og Toppserien) samt i enkeltprosjekter (landskampen mellom Norge og 
Nederland). 

I 2018 fordelte dugnadsarbeidet/frivilligheten seg slik: 

Dugnad i forbindelse med cuper og arrangementer (antall vakter):  1.500 

Dugnad/frivillighet: Trenere og lagledere (registrerte personer som har deltatt)     200 

Dugnad kamper i Eliteserien (antall registrerte personer som har deltatt)    130 

Oppsummert 

Året 2018 viser at det er et høyt aktivitetsnivå i klubben. De over 1.200 aktive i alle aldre har spilt fotball 
for Vålerenga Fotball, og vi vil berømme våre aktive, deres trenere og lagledere. Styret opplever at 
mange gjør et formidabelt arbeid, og bidrar til at Vålerenga Fotball framstår som en klubb som mange 
kan være stolte over.  

C. Samfunnsansvar

Klubbens arbeid, som innebærer å tilby aktivitet til 1.200 aktive i aldersspennet fra 4-70 år, er definitivt 
en flott måte å ta samfunnsansvar på.  Det er en fin tråd i dette arbeidet, og det samfunnsarbeidet 
som gjennomføres i regi av Vålerenga Fotball Samfunn. 

Vålerenga Fotball etablerte Vålerenga Fotball Samfunn som egen stiftelse fra og med 1. januar 2015. 
Samarbeidet i det daglige berøres ikke mye av dette, det er nære samarbeidsbånd mellom klubb og 
stiftelsen. 

Tom Krøning har også i 2018 vært styreleder i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn. Det er Vålerenga 
Fotballs styre som utpeker styret i stiftelsen. 

D. Cuper, arrangementer, dugnader og andre aktiviteter

Egne arrangementer og cuper

Damer A har spilt sine hjemmekamper på Intility Arena, noe som har fungert knirkefritt. 
Arrangementene er ulikt mange andres, da vi har åpnet våre VIP-fasiliteter for alle publikummere, noe 
som har fått en god mottagelse. 

Vålerenga har tradisjon for å avvikle mange cuper; DnB Cup,  3v3-cup - og romjuls cup for barn  var alle 
krevende, men morsomme cuper for klubben. I tillegg har det vært avviklet flere 3 cuper for ungdoms- 
og talentlag, samt en voksencup. Vålerenga Fotball er en viktig delarrangør av Norway Cup.  

Arrangementene på Eliteseriekampene har involvert Vålerenga Fotball med ansvar for mellom 35-70 
dugnadsfolk på hver kamp, etter avtale med Vålerenga Fotball Elite. 

Mange har benyttet denne dugnaden for å styrke lagkassene, andre har benyttet den som betaling av 
treningsavgift II. Og noen stiller som frivilllig uten krav om at pengene skal benyttes til noe spesielt. 
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E. Anlegg og bygg

Vinterdrift av banene

Som vanlig de siste årene, har Vålerenga Fotball valgt å holde to baner åpne i vintersesongen, som går 
fra 1. januar til 31. mars. En av banene (KGB2) er oppvarmet. 

Det var en krevende vintersesong for fotball på hele Østlandet, også for våre to baner. Mye smelting 
av snø, som ble fulgt av iskalde perioder, medførte store utfordringer. Det falt i tillegg mye snø i Oslo 
denne vinteren, noe som ikke gjorde jobben med å holde banene åpne mindre krevende. Dette til 
tross, begge banene ble holdt åpne hele vinteren, med noen få unntak (2-3 treningsdager). Kvaliteten 
på underlaget var imidlertid under ønsket nivå, spesielt gjaldt dette KGB1, som ikke var oppvarmet. 

Den krevende vinteren medførte også merkostnader på ca 350.000,- på drift av banene på Valefeltet, 
hvorav energikostnadene, kjemikalier og snøbrøyting utgjorde hele forskjellen. 

Øvrig drift av baner og anlegg 

Vi er ikke fornøyd med hvordan garderober o.l. ryddes, samt våre egne rutiner og oppfølging av rydding 
på feltet. Det er tatt initiativ for å bedre dette, men det gjenstår en del før vi er fornøyde.  

Oslo kommune har gjennomført vesentlige vedlikeholdsarbeider i Klubbhuset, både av innendørs tak, 
vegger, dører og toaletter. Slitasjen er stor på denne type bygg. Klubben har gjennomført beising av 
Brakka. 

Når det gjelder Brakka, har vi bistått VIF med vedlikehold av taket, samt lagt til rette for at VIF kan 
omgjøre deler av Brakka til møterom. Jimmy Munkvold og Morten Grødahl har vært klubbens 
representanter i driftsstyret for Brakka.  

Klubben har påtatt seg ansvaret for å bestille renhold, lage regnskaper og er i tillegg bookingansvarlig 
for Brakka. 

Klubbhuset 

Den pågående planprosessen i regi av Oslo kommune (PBE) om å utvikle Vallefeltet, pågår fortsatt 
klubbhus/samfunnshus ved dagens garderobeanlegg (klubbhuset). 

Tre etater er involvert, men signalene fra Oslo kommune er positive, både fra BYM, PBE og EBY. 

Vålerenga Kultur- og Idrettspark AS og Vålerenga Stadion AS har et egne styrer, som begge består av: 

Vålerenga kultur- og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS har et eget gjennomgående likt styre 
bestående av:  

Åge Petter Christiansen (styreleder), Jimmy Munkvold, Anette Lona, Arild Rygg og Jon Egil Strand. I 
tillegg møter fast daglig leder Stig-Ove Sandnes. Prosjektansvarlig Karsten Hjertholm fra Stor Oslo 
Eiendom og daglig leder Morten Grødahl i Vålerenga Fotball møter ved behov. 
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Hovedfokus for selskapene i 2018 har vært: 

- Å få hele anlegget i full drift, oppfølging av reklamasjoner samt feil og mangler, samt
ettårsbefaring med Hent.

- Sluttføring av byggearbeidene, det gjenstår tre fortau som skal ferdigstilles i 2019.
- Omregulering av opsjonstomt, herunder godkjenning fra ESA.
- Sluttoppgjør med NCC og Selvaag Bolig er ferdigstilt.
- Sluttoppgjør med Hent er fortsatt uavklart.

Styret i Vålerenga Fotball har de siste årene vært nøye med å opptre profesjonelt som eier av 
datterselskapene. Dette er viktig for å tydeliggjøre ansvaret styret i datterselskapene har. Samtidig har 
styrene i klubb og datterselskaper vektlagt god dialog, og har på alle styremøtene hatt orientering fra 
styreleder og/eller daglig leder i VKIP som fast punkt på agendaen. Dette har gått særdeles godt og 
medført at man har fått en god forankring av beslutninger på en solid måte.  

Vålerenga kultur- og idrettspark AS har opprettet et eget driftsselskap kalt VKIP Drift AS. 
Forretningsfører her Newsec Basale. VKIP Drift AS håndterer alle felleskostnadene for leietakerne på 
anlegget. 

Årsresultatene for 2018, som er vedlagt årsmøtepapirene, viser både drift og byggeprosjekt for VKIP, 
mens det er rene driftsresultat for de to andre selskapene. 

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn 

Styret i stiftelsen i har 2018 bestått av: 

Tom Krøning (styreleder), Elin Horn, Per Ravn Omdal (nestleder), Hanne Mellingsæter,  Yassin 
Arakia og Svein Mollekleiv, og med Lars Erik Eggen som Daglig leder. 

Med virkning fra 1. januar 2015 etablerte klubben en stiftelse som tar ansvar for noen av de sosiale 
prosjektene i klubben. Stiftelsen jobber med integrering, inkludering, helse,  og arbeidstrening. Det er 
4 årsverk og frivillige som jobber i stiftelsen for å iverksette aktiviteter som skal komme byens borgere 
til gode. Stiftelsens tre hovedprosjekter er; Vålerenga mot rasisme, Jobbsjansen, 
Inkluderingsprosjektet. 

Stiftelsens styre tok selv initiativ til at styret i Vålerenga Fotball som stifter også utpeker 
styremedlemmer i klubben. Dette ble gjennomført fra årsmøtet/generalforsamling 2018. 

Som stiftelse er Vålerenga Fotball Samfunn en selvstendig organisasjon, hvor styret har et særlig ansvar 
i forhold til Lotteri- og stiftelsestilsynets retningslinjer. 
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F. Andre grupper og representasjon

Utvalg: 
Cuputvalget har i 2018 bestått av 

Gro Anita Ra, Vidar Olsen, Line Myromslien, Camilla Lysa Fredlund, Hilde E Opland, Aina Myrkjaskog, 
Arne Næss. Fra administrasjonen har Karen C Werner Kamsvåg møtt. 

Cuputvalget anbefaler antall cuper på ulike alderstrinn, setter opp datoer og rammer. I tillegg bistår 
cuputvalget med å finne medlemmer i de ulike cupstyrene. 

Fair Play-utvalget har i 2018 bestått av: 

Fra administrasjon: Tine Grødahl og Karen C Werner Kamsvåg 

Utpekte medlemmer: Camilla Lysa Fredlund, Bjørn Slåtta og Elisabeth Dahl Hansen 

Fair Play-utvalget setter rammene for Fair Play-arbeidet i klubben, som aktiviteter på feltet (Fair Play-
verter), kursing av lagledere/trenere, utarbeide Fair Play-kontrakter og etiske retningslinjer 
(holdningskontrakt), samt kåring av årets Fair Play-lag mv. I tillegg utpeker utvalget representanter til 
disiplinærutvalget, som behandler innkomne saker som berører spillere, ledere og/eller foreldres 
oppførsel. 

Sportslig utvalg for barne- og ungdomsfotball har i 2018 bestått av: 

Fra admin: Stefan Danielsson (Jonas Munkvold vikarierte nov/des 2018). 

Utpekte medlemmer: 

Hans Kristian Stavem, Terje Risa, Thomas Støa (Jens August Dalsegg inntil han ble ansatt i klubb). 

Hovedaktiviteten for Sportslig Utvalg har vært å utarbeide oppdatert sportsplan for klubben, noe 
som inkluderer å lage retningslinjer («Blekker») for de ulike årskullene. 

Klanen 
Klanen er en solid og god støttespiller. Supporterne har åpenbart et godt øye til klubben, både 
talentarbeidet og breddefotballen. I økende grad møter Klanen også opp i forbindelse med 
Toppseriekamper.  

Klanen har, etter søknad, ytt økonomisk støtte også i 2018, som gjelder støtte til enkelttiltak. Dette er 
støtte som er meget viktig for både klubb og de det gjelder, og vi og medlemmene er veldig 
takknemlige for disse bidragene.  
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G. Økonomisk beretning

Resultatregnskapet

Driftsresultatet for Vålerenga Fotball for 2018, før finans og ekstraordinære forhold, etter avskrivinger, 
viser et overskudd på 39 887 kr, som styret anbefaler blir overført til annen egenkapital. 
Konsernregnskapet (inkl datterselskapene) vedlegges til orientering.  

Inntekter og kostnader 

Driftsinntektene øker i 2018 til kr. 30,4 mill, mot kr 23,90 mill i 2017.  Hoveddelen av inntektsøkningen 
ligger på økt støtte til Damer A (se note 2 - omtalt som «Diverse og andre inntekter». Avtalen med 
Valle Hovin VGS (timelærere på skolen) er også en del av denne økningen omtalt i note 2.  

Økte inntekter på sponsoravtaler: inkluderer samarbeid med Valle Hovin VGS, hvor vi viderefakturerer 
innkjøp av utstyr til elevene.  

Medlemsinntektene er stabile på cirka, kr 3,9 mill. Andre inntekter er kiosksalg, sponsorinntekter, 
inntekt cup/turnering, grasrotmidler, offentlige tilskudd, bingo/lotteri/skrapelodd, fotballskole og VFA 

Driftskostnadene ender i 2018 på kr 30,4 mill. Hoveddelen ligger på mulighetene til økt satsing på 
Damer A, avtalen med Valle Hovin VGS og felleskostnader/energikostnader. Det er også gjennomført 
en opprydding i gamle fordringer, som påvirker resultatet for 2018. Dette er fordringer som delvis er 
ubetalte regninger for treningsavgift, VFA o.l., samt en tapsføring etter feilført inntekt fra en av våre 
stiftelser, regnskapsåret 2017.  

Kostnader for kontorhold, hus og lokaler inkluderer all baneleie og felleskostander på Intility, samt 
renhold og vedlikehold av Brakka/klubbhus. 

Likviditet 

Likviditeten har gjennom hele året vært stram, spesielt fordi vi har hatt store merkostnader på 
vinterdrift av banene, samt høyere felleskostnader for bane- og kontorleie på Intility enn budsjettert. 
I sum utgjorde disse to postene alene merkostnader på kr 700 000 i forhold til budsjettet. Det ble også 
innfridd lån på ca 2 mill, som ble tatt opp i forbindelse med bygging av banene. Dette påvirker ikke 
driftsresultatet, kun rentene og i tillegg gjeldsposter i balansen og likviditeten. 

Finansposter 

Finanspostene, inkl annen finansinntekt var i 2018 ca kr 34 000. 

Balansen – eiendeler 

Varige driftsmidler gjelder inventar/utstyr, lysanlegg og ballbinge. Balanseført verdi per 31.12.2018 er 
kr. 3 032 951. Verdiene av nybygde og rehabiliterte anlegg, er nettokostnader etter spillemidler. 

Styret gjennomførte i 2018 konvertering av lån til aksjekapital i VKIP. Posten (ca 64 mill) oppsto i 
forbindelse med salg av tomter til NCC og (Selvaag), og har ingen resultateffekt. 

I tillegg ble det utarbeidet låneavtale (ansvarlig lån) mellom Vålerenga Stadion og klubben på 
restgjelden (ca kr 3 mill per 31.12.2018), ekskl opparbeidede renter.  

Egenkapital 

Egenkapitalen i Vålerenga Fotball var per 31.12.2018 på kr. 76 325 850. 
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Forutsetninger for fortsatt drift 

Styret mener årsregnskapet og medfølgende noter og kontantstrømanalyse gir et rettvisende bilde av 
bokførte eiendeler og gjeld, den finansielle stilling og resultatet for Vålerenga Fotball.  Det legges til 
grunn at man i 2019 har vedtatt et budsjett i pluss. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift 
er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 

FLD-rapport 

Denne «finansielle lisensdokumentasjonen» (FLD-rapporten) er det som danner grunnlaget for 
Vålerenga Fotballs klubblisensrapportering til Norges Fotballforbund. Jamfør Norges Fotballforbunds 
klubblisensreglement skal Vålerenga Fotball levere regnskaper to ganger hvert år. Fristen for å levere 
årsmøtegodkjent regnskap per 31.12.2018, er satt til 15.03.2019. Klubben skal levere denne Finansielle 
Lisens Dokumentasjonen (FLD-rapporten) til NFFs Klubblisensnemnd. I 2018 er Vålerenga Fotball, etter 
rapportering av resultat per 30.06.2018, blitt klassifisert i gul sone, noe som medfører at klubben nå 
ikke må utvikle handlingsplaner.  

Likestilling - ansatte og styret 

Gjennomsnittlig antall administrativt ansatte i 2018 i Vålerenga Fotball har vært 7,4 årsverk. Styret i 
VF har i 2017 hatt 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. I Vålerenga Fotballs administrasjon var det i 
2018 to kvinnelige ansatte, mens det i styret var 3 kvinnelige styre-/varamedlemmer. Klubben er av 
NIF/OIK pålagt å holde antall kvinnelige styremedlemmer i styret til minimum 2 (ekskl vara). 

Helse, miljø og sikkerhet 

Vålerenga Fotball har sin virksomhet i leide lokaler på Valle i Oslo. Arbeidsmiljøet i Vålerenga Fotball 
vurderes å være godt. Sykefraværet i idrettslaget har vært stabilt lavt. 

Det har i 2018 ikke vært noen ulykker som har medført person- eller materielle skader. Klubbens anses 
ikke å drive virksomhet som forurenser det ytre miljø.  

Økonomiske utsikter 

Det er viktig for klubbens økonomiske fundament, å sørge for OK resultater og en god 
likviditet/soliditet. Dette gjelder ikke minst i forhold til eventuell framtidig bygging av nytt klubbhus 

Hovedstyret kjenner ikke til enkeltfaktorer som kan medføre annet enn naturlige svingninger i 
klubbens økonomi. Det er stram budsjett- og resultatoppfølging, samt styrerapportering.  

Hovedstyret vil avslutningsvis rette en stor takk til alle som bidrar til å utvikle Vålerenga Fotball for en 
strålende innsats i det ekstraordinære året som har gått. 
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VÅLERENGA UNITED

Støtteapparat: Ståle S. Johansen (trener), Simen Haukås (trener) Bjørn Lian (trener fra 21.08.2018), 
Simen Haukås (trener frem til august 2018), Ragnar Sandin (leder støttegruppe), Mary Haugen 
(støttegruppe), Ragnar Kvåle (støttegruppe), Alf Mikalsen (støttegruppe), Lasse 
Ljøgodt(støttegruppe) og Asbjørn Bilden (støttegruppe).  

Aktive spillere 2018: I 2018, har vi hatt 29, spillere - 27 gutter og 2 jenter, i alderen 12 – 42 år. 
Spillerne er fordelt på 11 bydeler i Oslo. Det var gjennom året noen spillere sluttet av ulike årsaker, 
men enda flere nye som kom til. Nye spillere er først med på treninger som prøvespillere og etter 
hvert melder en del seg inn i laget og blir fullverdige spillere. Vi har etter hvert blitt et veldig stort lag, 
så at det er ingen tvil om at det er et populært tilbud.  

Aktiviteter/treninger: Deltok med to lag i stjerneserien (5-er og 7-er), to lag i SIF-cup (to 5er-lag), et 
lag i Norway cup (tok pokalen hjem!), to lag i landsturneringen. Årsavslutning med bowling og Pizza. 
Treninger gjennomføres onsdager på Vallefeltet i sommerhalvåret og innendørstreninger i gymsalen 
på Fyrstikkalleen Videregående skole (F21). Vålerenga United er veldig fornøyd med årets 
treningsarenaer, både ute og inne. Honnør til VIF for å ha tildelt Vålerenga United fine 
treningsarenaer både utendørs på Vallefeltet og innendørs i F21 til de tidene laget ønsker og som er 
viktige for oss, 

Oppsummering: Startet sesongen med informasjonsmøte om Vålerenga United i bydel Gamle Oslo 
sine lokaler. Hensikten med møtet var å gi foreldre og andre støttepersoner innblikk i hvordan laget 
drives og å kanskje rekruttere flere fra foreldregruppa inn i støttegruppen. Noen foreldre og andre 
støttepersoner deltok i møtet. Bydel Gamle Oslo har vært hjelpevillige med å skaffe trenere ved 
behov og tilsatte i slutten av 2017 to nye trenere for laget. Takker dem veldig for det.  
Støttegruppa har hatt jevnlige møter i løpet av året, etter behov. Ragnar Sandin har i tillegg deltatt i 
en arbeidsgruppe under Norges Fotballforbund som arbeider med nasjonale 
lanverktøy/retningslinjer for hvordan man skal drive aktiviteten for personer med 
funksjonsnedsettelser. Vi takker også til Klanen for økonomisk støtte som laget mottok slik at vi 
kunne delta i Landsturneringen 2018 i Bergen.  
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ÅRSRAPPORT VÅLERENGA DAMER A
Toppserien og NM 2018 

Som nevnt i styrets beretning, var sesongen 2018 preget av mange nye spillere, eksepsjonelt mange 
alvorlige skader og resultater som ikke innfridde de interne målsettingene som ble satt før 
sesongstart. 

Tabellen viser at laget kom på 6. plass, omtrent samme plassering og antall poeng som i 2017. 
Ambisjonen om å redusere avstanden til serievinneren ble ikke oppfylt, og spesielt vårsesongen var 
slitsom, både resultat- og prestasjonsmessig.  Høstsesongen ble bedre, noe som gir håp om at vi inn i 
2019 tar med oss noe av det beste vi viste i sesongen 2018. 

Håpet om at NM kunne bidra positivt for sesongevalueringen ble redusert kraftig da vi fikk melding 
om at vi skulle møte landets klart beste kvinnelag, på bortebane, i kvartfinalen. Vi ble da også slått ut, 
selv om vi prestasjonsmessig gjorde en av våre bedre kamper. 

Det har gjennom hele sesongen vært god dialog mellom Sportslig Utvalg og admin/sportslig ledelse. 

Kontrakten til hovedtrener Monica Knutsen er forlenget til ut 2020. 

Det har også i 2018 vært en god dialog mellom Damer A og J19/Damer Rekrutt. Dette har vært 
nødvendig for å tilpasse belastning for de yngre spillerne. Mange unge talenter hospiterer på 
treninger, og flere av spillerne under 18 år har vært uttatt til kamptroppen. 

Arbeidet med å komplettere A-stallen før sesongen 2019 har vist at det er økt konkurranse om 
kvalitetsspillere i Norge.  

Trenerteam: 

Hovedtrener: Monica Knudsen 
Ass. Trener: Raymond Mikkelsen 
Spillerutvikler: Caroline Knutsen 
Keeper trener: Ken Eilif Nilsen 

Støtteapparat: 

Daglig leder:   Morten Grødahl 
Sportslig Administrator: Egil Ødegaard 
Sportssjef: Eli Landsem 
Fysioterapeut:   Medical City 
Medisinsk samarbeidspartner: Medical City 
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Spillerstall: 

Stine Pettersen Reinås Ingrid Søndenå Isabel Lehn Herlovsen 
Tina Dalgård Tinja-Riikka Korpela Marte Berget 
Victoria Ludvigsen Adriana Imeri Ellen Wang 
Marie Dølvik Markussen Stine Ballisager Pedersen Anne Lise Olsen 
Guro Pettersen Emilie Libakken Østerås Camille Levin 
Maren Eithun Hauge Celin Bizet Ildhusøy Julie Trustrup Jensen 
Ingrid Schjelderup Kine Fløtre Benedikte Birkelund 
Sherida Spitse Andrine Tomter Mia Rostad Huse 
Jenna May Dear 
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Resultater Damer A: 

Toppserien:  Nr. 6 
Norgesmesterskapet: Kvartfinale 

Representasjon på landslag 2018 sesongen: 

Stine Reinås   Norge A 
Marie Markussen  Norge U23 
Sherida Spitse   Nederland A 
Jenna Dear   England U23 
Tinja-Riikka Korpela  Finland A 
Stine Ballisager Pedersen Danmark A 
Emilie Østerås   Norge U16 
Celin Bizet Ildhusøy  Norge U19 
Andrine Tomter  Norge U23 
Isabell Herlovsen  Norge A 
Julie Trustrup Jensen  Danmark A 
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Oldboys M48 
Lagledelse 2018: Johan Inge Greff  
 
Aktive spillere 2018: Espen Arnes Mikalsen, Knut Gunvald Trondsen, Mikael Dalsgard, Snjolfur 
Richard Sverrisson, Terje Bye, Yassine Arkaia 

Treninger/aktivitet: Trening en gang i uka, kamp en gang i uka. 

 

Oldboys M40 
Lagledelse 2018: Per Arne Bertheussen, Trond Thomson 

Aktive spillere 2018: Knut Trondsen, Evald Fjærgård, Trond Thompsen, Per Arne Bertheussen, Ronny 
Stenberg, Eliseo Amado, Yassin Akara, Terje Bye, Adihamid Hussain, Eduardo Galves, Thomas Hilling, 
Richard Sverrison 

Aktiviteter/treninger: Spiller en kamp i uken og trener ikke i sesong, bare om vinteren inne i Vallhall. 

Oppsummering: Stallen var litt liten men vi greide oss meget bra i vår første sesong i 2 div. Rykket 
opp fra 3. div i 2017. vi burde egentlig rykket opp i 2018, men mye skader i Juni påførte oss et par tap 
for mye, vi endte som nr 3. 

 
Oldboys M33 
Lagledelse 2018: Trond Thomson 

Aktive spillere 2018: Alexander Bakkejord, Eduardo Honaiser Fridman, Eliseu Arnado, Geir Vinslid, 
Ronny Stenberg. 

Oppsummering: Ble kretsmestere for M33 7er 1. div i 2018.  
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Damer senior 3 

Lagledelse 2018: Monica Renee Steinheim (Lagleder), Alexander Sundeng (Hovedtrener), Olav 
Svendsrud (Assistenttrener), Thorleif Stene (Assistenttrener) 

Aktive spillere 2018: Monica R. Steinheim, Martina Schoder Moreno, Kaja Haugen, Mirela Krasniqi, 
Anine M. Blystad, Ragnhild S. Ødegård, Synnøve E. Pettersen, Moa Terjsedotter Eriksson, Agne 
Rauba, Nora Robøle Svendsrud, Sara Benali, Kathrine Andersen, Anne Mathilde Blystad, Kamilla 
Haugen, Mari Solstad, Eline L. Østerud, Ingrid Lægreid, Kamila H. Rudlang, Lena M. Stålsett, Marlen 
Nilsen, Ann-Therese Borg, Mathilde H. Elbouh, Carmen E. A. Castillo 

Aktiviteter: 1-2 treninger i uken og seriespill 3-divisjon Oslo. 

Oppsummering: Måtte bruke private midler for å leie oss inn i Vallhall en kveld i uken på grunn av 
vanskelige treningsforhold. Svært sentrale spillere fra året før var ute med langtidsskader og vi mistet 
keeperen til sommeren pga jobb. Som en følge av dette ble det alt for krevende å spille i 3-divisjon. 
Selv om vi tidvis også fikk fantastisk hjelp av spillerne fra J19 og J17, var nivået rett og slett for høyt 
med så lite treningsgrunnlag og syltynn bemanning. Vi hadde faktisk brukbart oppmøte på 
vintertreningene, men å trene en gang i uken på 1/8 av Vallhall gir ikke et bra grunnlag for 
seriespillet. Etter påske løsnet det tross alt på banesiden, slik at det i alle fall ble 2 økter i uken, men 
fremdeles syltynne greier. 

Vi kan vel konkludere med at dette ikke har vært et år som vil huskes med veldig positive minner 
sportslig, men jentene er bare helt fantastiske og har gjennom noen sosiale happenings helt sikkert 
hatt det moro sammen. Men det er mye mulig at dette blir siste året med denne gjengen i blått, og 
det synes vi i støtteapparatet er nitrist. Vi gir spillerne de aller beste skussmål, en herlig gjeng. 
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Herrer senior 3 
Lagledelse 2018: Peder Cihiluka-Brevik (Hovedtrener), Hans Kristian Lyngstaad (Lagleder)  
Mikkel Lindbjerg (Medieansvarlig), Kim Andre Syvertsen (Keepertrener), Arve Revdal 
(Materialforvalter)  

Aktive spillere 2018: Mikkel Lindbjerg (Kaptein), Peder Cihiluka-Brevik (Spillende trener), Johan 
Heinonen, Eric Andre Cihiluka, Stian Monsen, Morten Hembre, Hans Kristian Lyngstaad, Torvald 
“Pumpa” Ormestad, Krister Kasta, Petter Andre Stadsøy, Arve Hembre, Espen Jahre, Andreas 
“Finnen” Finneide, Anders Johre, Philip Johansen, Eirik Christensen, Morten Lie, Heine Bratli Lossius, 
Sigve Eikrem, Stefano Lino Tozzi, Anders Nitteberg Lie, David Daja Andersen, Alexander William 
Beadle, Daniel Eskelund  
 
Aktiviteter/treninger: 1-2 treninger i uka, pluss kamp. Vi har årlig kickoff på Øst, midtsommerfest i 
Lier, avslutningsfest i Brakka.    

Oppsummering: Vi har hatt en slagkraftig tropp gjennom hele sesongen, og står som ubeseiret på 
hjemmebane etter endt sesong i 6.divisjon. Vi var 3 fattige poeng unna opprykk til 5.div. Vi endte 3 
poeng bak Rilindja 2, et lag som stadig stilte med flere A-lagsspillere. Vi er selvfølgelig skuffet 
ettersom vi ikke rykket opp, men ser frem mot neste år, og satser da på et opprykk.  
 

Damer 7er senior 1  
Lagledelse 2018: Caroline Orby (lagleder) 

Aktive spillere 2018: Agne Rauba, Anette Sandvær, Anita Larsen, Caroline Herring Orby, Eline Halaas 
Haanshuus, Frida Horgmo, Julie Gjengstø Johansen, Katrine Ask, Marita Lund, Pia Østby Hagerup, 
Synnøve Pettersen, Åsil Rønning. 

Aktiviteter/trening: Spilte ca. 1 kamp i uka. Har få egne treninger, men de som ønsker å trene har 
vært med sammen med damer senior 3 11-er. 
 

Damer 7er senior 2 
Lagledelse 2018: Hanne Mellingsæter (lagleder) 

Aktive spillere 2018: Caroline Knutsen, Lill Yvonne Karlsrud, Maren Vik Edvardsen, Karen Werner 
Kamsvåg, Else Vassbø, Linda Stadsøy Grjotheim, Celine K. Pettersen, Annike Løkås, Anne Myren 
Stenstvedt, Stine Myhr, Ida Kristoffersen, Ida Nordby, Christine Vangbo Jæger, Kathrine Andresen, 
Kaia Fjeldstad, Camilla Christensen, Hanne Mellingsæter 

Aktiviteter/treninger: Vi har stort sett ikke trent, men kun spilt kamp én gang i uka. Vi vant 2. div avd. 
2 med god margin og rykker opp i 1. div. Vi vant også kretsmesterskapet da vi slo vinner i avdeling 1, 
Grorud, 8-2. 

Oppsummering: Vi er en gjeng med gamle spillere som har lyst til å spille litt fotball uten for mye 
forpliktelser. Mange spiller også futsal for VIF. I år prøvde vi oss i tillegg utendørs som et nystartet 7-
er lag. Det endte med opprykk til 1. divisjon og mange fine mandagskvelder for oss både sportslig og 
sosialt. 
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Herrer 7er senior 1 
Lagledelse 2018: Thomas Gunnerud (lagleder) 

Aktive spillere 2018: Alexander Lauritzen, Andreas Valen, Hans-Jørgen Løken, Kim Anders Simonsen, 
Kjetil Bonheur Baustad, Michael Skarbø, Robin Hemmingsen, Robin Honeroed-Bentsen, Thomas Eide 
Gunnerud, Thomas Kristian Burud, Vegard Hornes Halvorsen. 

Aktiviteter/Treninger: En kamp og en trening i uka. 

Oppsummering: Vi er godt fornøyde, men skulle gjerne gjort det bedre i seriekampene. Resultatet av 
dette skyldes dårlig oppmøte på først og fremst treninger og lite samspill. Vi satser på bedre 
oppmøte neste sesong. En del av spillerne er i jobb som gjør det vanskelig å delta på alle kampene 
derfor svinger resultatene en del. Vi har utvidet spillerstallen for neste sesong så vi regner med 
resultatene blir jevnere. 

 

Herrer 7er senior 2 
Lagledelse 2018: Michael Vik og Trond Thomson. 

Aktive spillere 2018: Eyvind Hveberg, Luis Alexandre Ferreira, Tommy Stiansen, Morten Didriksen, 
Johan Tjessem, Trond Thomson, Jørgen Thune Holm, Omar Tashakori og Michael Vik. 

Aktiviteter/treninger: Vi er et lag som ikke trener så mye når det er sesong, men de som vil spiller i 
Vallhall på vinteren med oldboys. Når det gjelder årets sesong, så er målet og bli litt jevnere og hvis vi 
får inn 1-2 gode spillere er medalje innen rekkevidde. 

I 2017 ble vi kretsmestre og rykka opp til øverste 7'er divisjon i Oslo. 2018 ble et år hvor vi brukte på 
å bli vant til øverste nivå. Vi havna til slutt på en litt skuffende 7. plass. Men det var kun 5 poeng opp 
til 4 plass. Der som var veldig gledelig var at vi slo Lyn 2 av 2 ganger. 
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Damer Rekrutt/J19 Elite 

 

Lagledelse 2018: Kenneth Østerås (hovedtrener), Marte Vik Edvardsen (assistenttrener), Ole Veum 
(assistenttrener), sharon christina hansen (Fysio), Aina Emaus (lagleder), Carl Pedersen (lagleder). 

Aktive spillere i 2018: Anna Solskjær, Mina Mathiassen-Nymoen, Emma Skredderberget, Lea 
Sørensen, Lea Høines, Vilde Thomsen, Thale Thunem, Julia Caroprese, Tine Celine Engeland 
Karstensen, Elise Gjester, Ida Outzen, Ingrid Haug, Sofie Lerstang Réz, Nadia Ryan Pinto, Helena 
Ringheim, Mia Huse, Kine Fløtre, Sara Nilssen Kilen, Celin Ildhusøy, Matilde Ravn, Adele Thomassen, 
Emilie Østerås, Elife Salihu, Eline Stensen Gulliksen, Marit Emaus Flaa, Martyna Buslowicz, Henriette 
Velten-Simonsen, Silje Fjelstad, Jenny Sare Slåtta, Mia Tuft Andersen, Caroline Larød, Emma Iversen, 
Pernille Velten-Simonsen, Johanne Bruun,  Adriana Imeri, Ada Alcay, Emma Spets, Karoline Djurhuus, 
Leah Rønning Berge 

Aktiviteter/treninger: Ca. 4 treninger i uka, gjennomført 125 treninger. Til sammen 68 kamper fordelt 
på Jenter 19 1 div., 2 div senior, Telenor cup J16 og Telenor cup J19. 

Resultater Rekrutt/Talent J19: Lillehammer cup: Kvartfinale, Kurland Cup: Seier J16 og semifinale 
Senior, Girls Elite Cup Växjö J17: 1. plass, Stabæk Elite cup: 13 plass, Gothia cup J19: 3 plass, Norway 
Cup J17: 1. plass, Telenor cup J16 (NM): Semifinale, Telenor cup J19 (NM): Kvartfinale. Deltatt i serie 
spill: J19 1. div 3 plass og 2 div. kvinner 4. plass. 

Oppsummering: Dette er et utviklingslag som har klare ambisjoner om å utvikle fotballspillere. Vi har 
hatt en stor treningsgruppe med over 35 spillere som alle har bidratt i årets sesong. I seriespillet er 
målsettingen å gi spillere i junioralder erfaring med senior fotball, og kjempe i toppen i J19 1 div. 
Laget selv hadde egen målsetting om å gjøre det best mulig i Gothia Cup, Telenor cup J16 og Telenor 
cup J19 (NM). Vi kom til semifinale i Gothia der vi tapte på straffer og tapte jevne kamper i kvart og 
semi i J16 og J19 NM. 

Norway cup kom opp med en eliteturnering som vi ikke kunne si nei til, og det endte med seier i 
turneringen. Dette er da andre året på rad for mange av jentene. Viktigst av alt denne sesongen er at 
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mange av jentene har tatt nye steg som fotballspillere. Både på høyeste nivå og de som kommer 
under der igjen. Det er i år 5 stykker fra gruppen som har spilt Toppserie, der har 3 stk debutert. Enda 
to spillere har deltatt på treningskamper for toppserielaget.  
Alle som er gamle nok har også fått kjenne på seniorfotball gjennom året. Både i 2 divisjon og 3 
divisjon. 

Spillere på Tiltak i 2018:  
Mia Huse   Norge J17 
Sara Nilssen Kilen   Norge J17 
Celin Ildhusøy   Norge J17/19 
Emilie Østerås   Norge J16 - Oslo Krets 
Elife Salihu  Oslo Krets 
Eline Stensen Gulliksen   Akershus Krets 
Marit Emaus Flaa  Oslo Krets 
Silje Fjelstad   Oslo Krets 
Jenny Sare Slåtta Oslo Krets 
Mia Tuft Andersen Oslo Krets 
Emma Iversen   Oslo Krets 
Pernille Velten-Simonsen Oslo Krets 
Adriana Imeri   Albania U23 

G19-2 (junior 2) 
Lagledelse 2018: Rolf Pettersen (Trener), Tony Skarpsno (Trener), Kristian Dimitris Larsen (Trener), 
Torgeir Enkerud (Oppmann), Gro Anita Midtgaard (Oppmann). 

Aktive spillere 2018: Henrik Jakobsen Grendsen, Ardian Fetisi, Erlind Ruci, Syart Svirca, Siem Fitwi 
Fissuh, Reza Mohammadi, Wali Mahboob, Darko Karac, Jaafar Mohamed Hassan, Aleksander Berget 
Olsen, Adonay Micheal, Armand Vernvik, Kevin Garnpimai, Bouzian Berkan, Diego Andres Martinez 
Florido, Noah Aleksander Broderstad, Oliver Skaug, Mikkel Morvik Storedal, Kasper Hauge, Patryk 
Pedzich og Philip Nyquist Holt. 

Aktiviteter/treninger: Jr-2 har gjennomført tre treninger i uken gjennom sesongen med noen opp og 
ned justeringer. Det har vært en serie med 16 kamper / 6 treningskamper, deltatt i Adidas cup 3 
kamper. I serien ble det siste plass.     

Oppsummering: Startet sesongen med en spillerstall som en kort periode var over 20 spillere på 
trening. Det virket lovende. Ambisjonsnivå var å få et topp lag i 2. divisjon i samråd med spillerne. 
Spillere fra 2001-årgangen sluttet ganske fort. Laget var satt opp i 2. divisjon og havnet på klar siste 
plass. Laget spilte stort sett helt jevnt med de fleste lag i divisjonen, for uten 3-4 kamper. Sesongen 
blir sett på som utfordrende på grunn av ulikt ambisjonsnivå, for mange prøvespillere med ulikt nivå, 
spillere som ikke hadde råd til å fortsette på grunn av treningsavgifter. Dette gjorde det også umulig 
å dra på cuper. Vanskelig å være støtteapparat på grunn av dette.  
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J17 

 

Lagledelse 2018: Darren O´Sullivan (Hovedtrener), Olav Svendsrud (Assistenttrener og Lagleder), 
Thorleif Stene (Assistenttrener og Lagleder) 
 
Aktive spillere 2018: Anny Tysnes, Celina Svendsen, Tuva Steinlund Haugen, Natalie Pettersen, Thea 
Norberg Vedal, Karin Heramb-Aamot, Selma Saltvig Hagen, Sara Byman, Emina Pezerovic, Pia Heier, 
Anna Brandt, Hedda Brandt Henriksen, Carmen Castillo 
I kamper fra J19 pga alder: Emma Iversen (2004), Pernille Velten-Simonsen (2004), Elife Salihu 
I kamper fra J15: Swaathy Sasiharan, Yousra Boukaddour, Lucia A. Uttern 
 
Aktiviteter: 4 treninger i uka. Spill i trippel serie J17 1.div, OBOS Cup, Telenor Cup J16 (for noen 
spillere). 

Oppsummering: En svært tung sesong, hvor det ble veldig vanskelig å rekruttere spillere på grunn av 
dårlige baneforhold. Flere jenter som var inne rundt nyttår valgte å trekke seg ut på grunn av 
forholdene. Når det er sagt var dette et forsøk på å starte opp noe elitelignende for J17 slik som J19 
var i 2017. Med minimale ressurser, ble prosjektet satt i gang ledet av hovedtrener Darren O´Sullivan, 
godt hjulpet av rutinert hjelpemannskap. Gjennom vinteren og våren fikk vi trent inn en gruppe 
spillere, som delvis kom fra egen klubb og nye jenter som kom inn. 

En klar utfordring når vi kom til kamparenaene, var at vi aldri visste hvor mange spillere som kom fra 
treningsgruppen J19. Noen få av de yngste spillerne der måtte spille hver kamp med J17, da de ikke 
holdt lovlig alder og dispensasjon ble ikke gitt fra NFF Oslo. I tillegg var det spillere på J19 som hadde 
mindre spilletid der, som også holdt alder og kunne spille med oss. Dette ga oss klare utfordringer 
rent spillerutviklingsmessig, men vi tror vi klarte å løse det greit. Innimellom var det litt gnisninger, 
men ikke mer enn at vi håndterte det fint. Vi måtte også ta en walk-over for klubben da en av 
kampene krasjen med en NM-kamp. 
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Siden vi var såpass få og snittalderen var lav, ble det beintøft å spille J17 1. divisjon mot i snitt eldre 
spillere som allerede var godt samspilt. Vi måtte bruke hele året på å komme i nærheten av samme 
nivå. Noe vi til gangs viste i siste bortekamp mot serielederen. Pga alle mulige og umulige årsaker dro 
vi opp til Hamar med 10 spillere og uten keeper, men vi fikk med oss noen tøffe jenter fra J15-
gruppen. En av utespillerne tok utfordringen som keeper og jentene spilte så vi omtrent begynte å 
grine. De fremviste lagmoral og laginnsats på øverste hylle og bare ren uflaks forhindret oss fra en 
heroisk poengdeling. Den kampen viste oss hvor langt de jentene hadde kommet til tross for alle 
utfordringene gjennom året. 

 
U16 Elite 

 
Lagledelse 2018: David Ribeiro (trener), Martin Tveten (spillerutvikler), Enrique Paez (sport 
performance coach), Thomas Støa (lagleder), Kamil Rykla (keepertrener). 

Aktive spillere 2018: Yasir Sa'ad Abdiqadir, Ian Barobe, Jakob Blixt Flaten, Victor Braathen Sollien, 
Sander Brauer-Ersøu, Christoffer Vedant Mehta Bugge, Berger Busara Kisaruka, Magnus Dahl, Toure 
Ousmane Diallo, Eskild Braathen Fredriksen, Ole Tobias Brendeland, Josias Furaha, Matheo Hoang, 
Lukas Håll Thorsen, Lamin Kanyl, Oliver Konstantin Thomassen, Miran Kuci, Henrik Loe Nilsen, Florind 
Lokaj, Edonis Mulaj, Amel Muratovic,  Kenneth Nguyen, ENdrias Nikedimos, Jonatan Nordstrøm, Obi 
Okeke, Fredrik Oppegård, Oscar Selander Nilsson, Aleksander Skogly-Jensen, Magnus Smelhus 
Sjøeng, Fredrik Støa Gysler, Kriss Rikard Tjølsen Hansen, Matias Victorio, Christos Zafeiris, Christoffer 
Myrvold Øverland. 

Seriespill: Vinner G16 nasjonal serie A-pulje og blir nr 3 i G16 Interkrets 
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Landslag 
02:  FREDRIK OPPEGÅRD, LUKAS HÅLL THORSEN 
02 KOSOVO: FLORIND LOKAJ 
03:  MIRAN KUCI OG CHRISTOS ZAIFIRIS 
 
Kretslag: 
02: Jakob Blixt Flaten, Ole Tobias Brendeland, Christoffer Bugge, Lukas Håll Thorsen, Florind Lokaj, 
Kenneth Ngyen, Obi Okeke, Fredrik Oppegård, Magnus Sjøeng 
03: Oscar Bobb, Berger Kusaruko, Ousmane Diallo, Eskild Fredriksen, Josias Furaha, Miran Kuci, 
Henrik Loe Nilsen, Christos Zaifiris 
 
NM: 
8delsfinale tap mot Strømsgodset 1-2 
 
NTF Elitetiltak: 
G16: Vinner elitetitlaket på Valle Hovin 
G15: Blir nr 2 i Lillestrøm og nr 2 på Valle Hovin 
 
Internasjonale turneringer: 
G16: Nr 3 i Norway cup eliteklasse G16 
G15: Nr 3 i Sambor Cup, Gdansk 
 
Oppsummering: G16 har hatt en meget bra sesong, med seier i Nasjonal serie (første i historien) og 
seier i nasjonalt elitetiltak for G16. I tillegg ble det andreplass på G15 elitetiltak. Gruppen har trent 5 
ganger pr uke. Flere spillere har representert Norge under året. I tillegg har Florind Lokaj spilt for 
Kosovo. Vålerenga har en spennende gruppe med spillere der flere har spilt lenge i klubben, mens en 
del har kommet til de siste årene. Fra 2002-gruppa tar 12 spillere steget opp til VFE rekruttlag i 2019.  
 
Et par spillere har også blitt lagt merke til av utenlandske klubber og har vært på prøvespill i klubber 
som Manchester City, Liverpool, Ajax og PSV. I februar ble Trygve Aarstad solgt til FC København. Vi 
merker at interessen for de beste spillene er stor og at klubben har et godt rykte på seg i utlandet.  

 
G02-2 
Lagledelse 2018: Egil Brånen (Trener), Gavin Kett (Ass. Trener), Egil Larsen (Lagleder), Vidar Olsen 
(Lagleder) Olav Nesheim (Økonomisjef)  
 
Aktive spillere 2018: Adam Phillip Walton, Theo Trelnes, Tony Hieu Ly Nesheim, Reza Mohammadi, 
Wali Mohammadi, Duy Nguyen, Aleksander Berget Olsen, Syart Svrica, Kevin Suawai-Hansen, 
Aleksander Brånen, Sindre Larsen, Kasim Mohammed, Diego Antonio Urzua Rojas, Cherif Herve 
Issifou Lamkoudjo, Ali Abbaszadh, Abdullahi Hussein Hassan, Jørgen Mugaas Andresen, Nikolai Huuse 
Kartzow, Younes el Hachmioui.  
 

Aktiviteter/treninger: Laget har gjennomført 158 treninger, 18 kamper endte på 6.plass, 1/4 finale i 
OBOS cup.  
 
Oppsummering: Spillergruppa har vært stabil og kjernen av laget som har lang fartstid i Vålerenga, 
har definitivt tatt ansvar og tatt imot nye spillere i gruppa på en forbilledlig måte. Aldersgruppen 
disse spillerne tilhører, har hatt en omstilling midt i sesongen som knytter seg til overgangen fra 
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ungdomsskole til videregående skole. Dette var nok utslagsgivende når vi ser tilbake på resultatene 
første del av sesongen, men dette ble så til de grader rettet opp i siste halvdel av sesongen. 
Trenerteamet så store fremskritt hos enkeltspillere, samt store fremskritt som en sammensatt 
spillergruppe skal ha. Dette er en fantastisk samling med ungdommer som har «stått i stormen» 
gjennom hele sesongen og tatt til seg trenings-lære som går utover det fotballen krever. Deler av 
spillergruppa har bidratt på Junior 2 og det er kun positive tilbakemeldinger på dette. Trenerteamet 
er stolte over den innsatsen spillergruppa har vist gjennom sesongen og ikke minst deres evne til å 
tilpasse seg endringer som har dukket opp gjennom sesongen. Ære være enga og verdens beste 
ungdommer. 

J03/04 
Lagledelse 2018: Laurent Cornic (hovedtrener), Bjørn Slåtta (trener), Espen Aarnes (lagleder), Jacob 
Mehus (lagleder på cuper) 

Aktive spillere 2018: Agnes Selvær, Andrea Huemer, Anette Lisbakken, Ida Sahlin, Isha Haidar, Jasmin 
Brendholen, Lucia Andreadatter Utnem, Marie Celine Schjelderup, Moa Vindegg Reksten, Nina 
Kristine Wikstrøm, Nitasha Khan, Sigrid Hammer, Stella Mehus, Swathy Sasiharan, Thea Starheim 
Johansen, Vilja Olsen Solberg, Yousra Boukaddour, Zahra Shah (+ Silje 05 og Emina 03 i kamper mv). 

Aktiviteter/treninger: Laget har trent 3 ganger i uken. Meget godt treningsoppmøte, og enkelte har 
70-80 treninger + egentrening eller trening med jenter 17. Mye entusiasme og glede. I serien endte
laget på 4.plass (med bare en 2 mål forskjell med laget som ble nr 3) i 2. divisjon med +15 i
målforskjell (mot 7. plass og -11 i målforskjell i fjor) og en veldig god avslutning av sesongen.
Deltakelse i Norway Cup og Hamar Cup i juli/august.

Oppsummering: J03 og 04-årgangen i Vålerenga har økt istedenfor å minskes de siste årene, noe som 
er hyggelig å erfare. Vi har også lykkes godt med å integrere tre jenter fra Abildsø som begynte i 
desember i fjor, og også i stor grad fått bort et skille mellom 04-jenter og 03-jenter. Laget og spillerne 
har hatt god sportslig fremgang siden i fjor og i løpet av året. Alle jentene har vokst som spillere og 
medmennesker. Vi har drevet med spillersamtaler i sommer, en god måte å gi trygghet og selvtillit til 
spillerne som følte seg sett og verdsatt og fikk anledning til å fortelle det som var viktig for dem, 
eventuelt om problemer hjemmet/på skolen. 

I begynnelsen av sesongen var det en relativ stor nivåforskjell mellom spillerne, men i det at vi har 
hatt veldig godt oppmøte på treningen har nivåforskjell redusert seg kraftig og alle passer nå fint i 
laget og kan spille en hel kamp (mye bedre fysisk form enn i starten av sesongen). Vi forventer at 
flere spillere på vårt lag vil satse fremover og regner og håper med at tilnærmet alle fortsetter neste 
sesong. Flere av jentene har fått tilbud om og tatt imot dommeroppdrag på diverse cuper. De har 
også bidratt godt under dugnader. 
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G03-2 

 
Lagledelse 2018: Kristin Iversen (lagleder), Tom Tveråen (hovedtrener), Agron Baftiari (trener), Henrik 
Jakobsen Grendsen (trener). 

Aktive spillere 2018: Ajeen Sivaranjan, Akram Said, Arber Llapi, Cahit Ali Tetik, Don August Tømte-
Mendonca, Elias Hannestad, Emil Tveråen, Habib Geir Diallo, Julian Brito-Benestad, Mahdi Ali, 
Mohammed Amin Ballai Laajab, Neo Braveboy, Olav Kaasa, Phillip Iver Pilskog, Sadri Gashi, Sanjay 
Krishnapillai, Sebastian Nielsen Cailleau, Thakshaan Sivajohan 

Aktiviteter/treninger: Vi har hatt 3-4 treninger + seriekamp pr uke. Hadde også en tur til Hamburg på 
treningsleir. 

Oppsummering: Bra oppmøte og innsats på trening gjennom hele sesongen. I vintersesongen hadde 
vi boksetrening hver fredag. Vi må etablere et høyere bunnivå. På vårt svakeste fremstår vi som et 
G15 2.div lag, mens de gangene vi spiller opp mot vårt beste, spiller vi jevnt med toppen i G15 1.div. 
De beste kampene denne sesongen har vi hatt mot henholdsvis Skeid og KFUM som kom på 1 og 2 
plass i nivå før sommeren. Laget fikk også reise til Tyskland og spilte kamper mot to lag fra avdeling 
Nord i Bundesligaen, blant annet et av de beste ungdomslagene i Tyskland, TSV Neindorf. En stor 
takk til Klanen for økonomisk støtte til denne turen. Dere er helt enestående, som stiller opp i alle 
mulige sammenhenger og nivåer. Gjennom dette veldig generøst og avgjørende bidraget deres, fikk 
vi gjennomført denne turen. Dette var en veldig bra tur for lagbyggingen og lærerikt for gutta å reise 
bort sammen. 
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U14 Elite 

Lagledelse 2018: Mohammad Dajani (Hovedtrener) Antonis Veras (Assistenttrener), Kamil Rylka 
(Keepertrener) og Kjetil Ødven (Lagleder). 

Aktive spillere 2018: Sebastian Galvez Christiansen, Morten Wang, David Wang, Philip Jørgensen, 
Oliver Thomasen, Henrique Oliviera, Bajram Plana, Øyvind Andreas Offerdal, Kristoffer Fiskevik 
Ødven, Mikkel Knudsen, Emanuel Amundsen, Agan Feitisi, Sebastian Gjørvad Johansen, Jesper Grønli, 
Waldermar Naper Finnsnes, Sheeram Shirithan, Storm Strand-Kolbjørnsen, Daniel Strømblad, Sander 
Barbosa, Adam Nsiri, Teo Haakonsen Hundvind, Oliver Braude, Ayman El Hammichi, Aleksander 
Tjølsen Hansen, Amez Shwan Mustafa, Michael Clinton Opeyemi, Shiyaam Sasiharan, Fredrik Moss 
Hildrum, Martin Solli, Robin Sæther Jensen, Harvir Singh, Filip Thorvaldsen 

Aktiviteter og oppsummering: Vi spilte I førstedivisjon G14 og nasjonal liga. Vi kom på tredjeplass i 
førstedivisjon og ble vinnere av nasjonal liga. Vi vant også Brøndby-cup sommer og vi kom på 
tredjeplass i Norrköping cup i Sverige. Vi hadde 11 spillere på kretslaget i Oslo G04 og vi hadde 5 
spillere på nasjonallagssamling for G04 gutter. 

G04-2 
Lagledelse 2018: Antonis Veras (hovedtrener, vår 2018), Yrjan Johansen (hovedtrener, høst 2018), 
Kristian Varelas (hjelpetrener/hovedtrener vår/sommer 2018), Rune Broderstad (Lagleder/Trener), 
Anders Nilsson (Lagleder/Trener), Ine Eliesen (Lagleder) 

Aktive spillere 2018: Adam Hjortland, Adam Nsiri, Aldion Qazimllari, Alexandros Arampatzis, Alfred 
Garberg-Eide, Anas Chaminta Ntiso, Antonis Tanakas, Daniele Catanzaro, Eirik Sørheim Raknes, 
Emanuel Amundsen, Emil Selander Nilsson, Harvir Singh, Kevin Algunerhan, Kristoffer Bromark 
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Helmundsen, Mikail Arabibaf, Neo August Broderstad, Omar Madrane Ouahabi, Salim Laghzaoui, 
Severin Viktor Teien, Theo Trelnes, Yusuf Tasbas. 

Aktiviteter/treninger: I gjennomsnitt har vi hatt ca 4 treninger pr. uke. 18 seriekamper endte på 4. 
plass i G15. 2.div., Gran cup, 1. plass i B-sluttspill, OBOS cup, kom til kvartfinale, Norway cup, Halør 
Invitational cup (Malmø), Forwardcupen Ørebro, Hamar Talentcup, Treningsleir i Karlstad hos FBK. 
Har et stort antall treningskamper i løpet av sesongen. 

Oppsummering: Sesongen starter med nytt trenerteam og store forventninger. Noen gode 
treningskamper i Norge. Men fikk oss nok en liten nedtur på treningsleir i Karlstad. Spilte mot FBK sitt 
G15 lag og tapte klart. Kun B-sluttspill i Gran cup var ikke som forventet (selv med seier i sluttspillet). 

I mai var det Halør Invitational cup. Svenske elitelag for det meste. Vi var med for å lære om nivået. 
Her kan man bare si at det er nivåforskjell mellom Sverige og Norge. Likevel tar vi med oss ca. 20 
gode minutter mot Malmø IF. Vi nådde ikke opp i Norway cup i år, men tar med oss at vi presterte 
vår beste cup i Forwardcupen helgen etter NC. Veldig bra spill og ingen tap i ordinær tid. 
Resultatmessig nådde vi heller ikke opp i Hamar talentcup. 

I serien har vi spilt et år opp til G15 2.div. Pga. fysikken har dette vært krevende i vårsesongen, men 
vi har kun tapt mot serievinner Røa siden midt i juni. For øvrig det eneste laget i serien som slo Røa. 

Både enkeltspillere og laget har hatt stor utvikling i løpet av sesongen. Vi spiller nå med en trygget og 
stil som har imponert mange. 

 
G04-3 
Lagledelse 2018: Juan Rene Santos Contreras (Trener) Admir Huric (Ass. Trener). 

Aktive spillere i 2018: Abdullahi Malin, Akshyan Srimohan, Anas Elmoussasoui, Angel Jose Santos 
Mejia, Anwar Elaachmir, Besart Kaloshi, Emir Huric, Erdinc Øzkurt, Hamsa Ahmed Farah, Harald 
Abreu Knudsen, Hicham Bamou, Jonas Ali Bru, Mohammad Mahid Babar, Rayaleh Abrar Sharif, 
Ridwan Ahmed, Vullnet Zenuni, Zani Avdia. 

Aktiviteter/Treninger: Seriespill og ca. to treninger i uka. Deltok på Norway Cup. 

 
G04-4 
Lagledelse 2018: Merethe Johansen (Lagleder), Hilde Opland (Lagleder), Tony Vestle Skarpsno 
(Trener), Mounir Bouazza (Trener til april), Hakim Arihi (Hjelpetrener til April), Henrik 
(Hjelpe/støttetrener til ca. April) 

Aktive spillere 2018: Ravn Johansen, Magnus Opsahl Viereid, Ariand Shegani, Gabriel Breivik Fischer, 
Sondre Aanensen, Yang Shuo, Zakariya, Alfred Reyes, Joan Sebastian, Omid Abbaszadah, Subhan 
Shakoor, Magnus E. Opland, Emil Temin, Vemund, Jacob, Jonas, Niko, Ayanle, Rayale, Mikael, Bawan , 
Ridwan, Seif, Anwar, Anas, Hamse, Ayoub, Abdulahi, Darek. 

Aktiviteter/treninger: 3 treninger i uken frem til sommeren. 2 treninger etter sommerferien i uken. 
Hatt 16 kamper i serien. Hatt 4 treningskamper, deltatt på Norway Cup og spilt 4 kamper. 1 Cup - 
Heggedal 

Oppsummering: Det har vært en sesong med mye usikkerhet ang. trenerstaben frem til april/mai. 
Skulle strengt att vært en hjelpetrener tilstede til enhver tid. Vært mye utskiftinger i spillestab og 
mye å ta tak i både opp imot holdninger, troen på seg selv (spillerne), oppmøte og samspill.  Det har 
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nå tatt seg opp og en ser positiv utvikling, men gutta bør prioriteres. I året som har gått har det vært 
mye dialog mellom lagledere, trenere og VIF sentralt rundt laget grunnet ulike utfordringer, men en 
må påpeke at guttene selv har begynt å legge inn ny innsats og trener Tony har gjort en fantastisk 
jobb så langt. 

 

J05 Blomsterenga 
Lagledelse 2018: Michael Airley (hovedtrener), Espen Bukholm (Assistenttrener) og Paul Prince 
(assistenttrener), Bente Bukholm (Lagleder).  

Aktive spillere 2018: Eyvor Berger, Aida Huru, Gerda Bukholm, Iben Egeland Hansen, Kristin Eliassen, 
Sara Sabeta, Silje Djurhuus, Lina Vindeles, Nora al-Idani, Ida Laskemoen, Maia Prince, samt diverse 
spillere fra 2006 og 2007 som vi måtte låne for å klare å stille lag til kamper.  

Aktiviteter/treninger: 2 fotballtreninger og en boksetrening i uka i oppkjøring til sesongen, 2 
fotballtreninger samt kamper i sesong. Flere spillere hadde tilbud om å hospitere med J15 (og en 
med J17 Elite). Spilte i 2. divisjon i J13 - endte midt på tabellen, Obos-cup - gikk ikke videre etter 
puljespill, Norway cup - gikk til 1/16-delsfinale i a-sluttspill, Natturnering på Lillestrøm, gjennomførte 
2 egenarrangerte miniturineringer på Valle i forbindelse med kamper for damelaget.  

Oppsummering: Etter en svært god sesong i 2017 ble det en bratt start i 2018. Vi var en for tynn stall 
og slet med å få lånt nok spillere til å stille på kamper. Dette gjorde at heller ikke resultatene ble like 
gode som i fjor. Heldigvis var jentene svært dedikerte, slik at oppmøte særlig på kamper har vært 
særdeles godt. På grunn av antall spillere dro ikke laget på noen overnattingsturneringer denne 
sesongen, og dette ble nok savnet hos flere av jentene. 2 av jentene på J13 har vært faste dommere 
for J9 denne sesongen.  

 
G05-2 
Lagledelse 2018: Yrjan J, Hicham B og Ibrar A. 

Aktive spillere 2018: Arvid Fresk-Kristiansen (keeper), Ayaan, Abey, Manjot, Harvir (tok steget opp til 
Elite), Mikail (tok steget opp til Elite etter prøvespill i oktober/nov), Isaac, Anton, Shujah, Adam, 
Ibrahim, Benjamin, Younes, Salim, Jan Robert, Petter, Markus Fjellstad. Hadde også gjestespillere fra 
Elitelaget og 04-rekrutt laget. Etter sommeren så hadde ikke laget noen keepere. Fikk låne keepere 
av 04-laget og Elite laget. 

Aktiviteter/Treninger: Obos Cup – Kvartfinale, Hamar Cup – sluttspill, Norway Cup – Blandet lag. 
Ryker ut på sluttspill. Oppstart januar med inne trening, løping og ball på søndager. Deretter ut på 
Valle når baneforholdene ble bedre. Gamle A-lags bingen ble brukt pga. Banetid / kamper. Laget 
trente ut oktober 2018. 

Oppsummering: Yrjan gjorde en fremragende jobb som trener med spillerne, det samme gjorde 
Hicham også. Ibrar hadde lagleder jobben (møter, fiks, referat, oppfølging av spillere) samt mattis-
jobben. Yrjan var hovedtrener frem september. Deretter tok han over rekrutt 04-lag. Hicham og Ibrar 
fungerte som hovedtrenere for laget ut sesongen. 

God start på sesongen, møter relative gode lag med eldre spillere som har erfaring fra 11-er fotball. 
Spilte mot ett år eldre lag. Flere av spillerne hadde ikke spilt verken 9er eller 11er fotball. Ender opp 
en sterk 3.plass. Gutta biter sammen og leverer en solid høstsesong. Fantastisk gjeng, herlige foreldre 
som stilte opp til kamper som 12.mann og dugnader. Foreldrene bidro til vellykket sesong. Mister 
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spillere etter sesongslutt pga. Prøvespill til Elite hvor de blir brukt på feil posisjoner, misnøye med 
Elite. Delvis rot fra Bredde ansvarlige.  To TK `r i løpet av sesongen. Vi går glipp av ungdomscupen 
pga. Planleggingen fra de som sitter med opplegget. Ting tok tid når vi kom med forespørsler. 

 
G05 Bohemene 
Lagledelse 2018: Kevin Skjøthaug (Trener), Line Svalastog (lagleder). 

Aktive spillere 2018: Joakim Skjøthaug, Filip Obradovic, Sansjuthan Suganthan, Jonas Riise, Jonas 
Essaati, Ariand Shegani, Haani Hussein, Javob Ahmed, Nikolai Wøhni, Cajetan Suitner, Naif Negash. Vi 
har lånt noen spillere fra rekrutt og 1965: Markus, Anton, Isaac, Shuja, Bastian. Variam – Gikk til 
Gruner 

Aktiviteter/treninger: Seriespill i nivå 3 Varierende resultater, men bedring mot slutten av sesongen, 
Norway cup sammen med 1965. Sommeravslutning, og serieavslutning på Peppes pizza 

Oppsummering: Det har vært litt vanskelig å motivere seg denne sesongen; Alene som trener uten 
hjelp utenifra. Seriekamper på søndager, da mistet vi treningstiden, og det var vanskelig å få til en 
trening til i løpet av uka. Veldig varierende treningsoppmøte, og lavt engasjement i spillergruppa, og 
andre rundt laget. Dette ble heldigvis bedre mot slutten av sesongen, og vi avsluttet på en god måte. 

 

G05 1965  
Støtteapparat: Morten Fjeldstad (trener) 
 
Aktive spillere 2018: Ayanle Jibril Frah, Ismail Saine, Pablo Miranda, Bastian Ness-Torgersen, Jan 
Robert Bakke, Jørgen Brekken Arnesen, Etienne Nasser Aspevik, Markus Fjeldstad, Leon Pizzarro 
Strand, Shahyan Mahmood, Julian Thom Sakki Ahmed.  
 
Aktiviteter/trening: Spilte Norway Cup sammen med Bohemene.  
 
 
J06 Kløverenga  – Blå og Rød 

Støtteapparat: 

Kløverenga Blå: Fred Marchesi (trener) og Line Myromslien (lagleder) 
Kløverenga Rød: Johan Mygland (trener) Janne Lisesdatter Håkonsen (trener) og Bård Bjerkeli 
(lagleder sluttet i okt 2018) 

Aktive spillere 2018: Vi er per utgangen av oktober 20 aktive spillere fordelt på to lag.  

Kløverenga Blå: Anne Myromslien, Camilla Eriksen Opland, Eira Børresen Ryste, Elida Marchesi, Elise 
Pettersen, Ella Haaland Prince, Helene Laurila, Kari Myrene Nørstebø, Lea Lysa Strangestad, Melike 
Bagci, Signe Selvær, Ronja Larsen og Iben Vasbotten. 

Kløverenga Rød: Agnes Ytre-Arna, Anni Poppe Mygland, Ena Music, Frida Babik-Andreassen, Hana 
Benyahia, Mari Garberg-Eide, Maria Stoczkowska, Rana Ahmed, Tyra Håkonsen, Victoria Balichi og 
Yanel Salinas 

Vi har i tillegg lånt noen spillere av J07 ved behov, og dette har fungert veldig bra. 
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Aktiviteter/treninger: Rødt og blått lag har hatt felles treninger men har stilt som separate lag i 
seriekamper og cuper. Ved behov har lagene lånt spillere av hverandre. Lagene har hatt to faste 
treninger i uken, lagtrening (onsdag) og fellestrening jenter (søndag). I tillegg er det noen av jentene 
som har gått på Ivrigtrening som i løpet av året ble erstattet med en dag VFA i uken. Noen har også 
gått flere dager på VFA, men dette er et fåtall. Vi spilte futsal i vinter, men hadde litt trøbbel med å 
stille nok spillere til kamper, derfor meldte vi oss ikke på i år. 

Seriespill: Blått lag hadde 18 kamper, mens rødt lag hadde 14 kamper i løpet av sesongen. Begge 
lagene var meldt på nivå A i serien i år og dette var i perioder litt tøft. 

Cuper: Lagene deltok i tillegg på 5 cuper. DNB Jubl cup (18. mars), Hadelandscupen (21. april), Obs 
sommercup (9-10 juni), Norway cup (29 juli til 2. august) og Intility 3v3 cup (6. okt.) Treningskamp 
mot Grüner (9er) (8. april) og Gressvik (16. juni) , og kamper før toppseriekampen på Røa og på 
Intility.  

Av andre sosiale aktiviteter har vi hatt med hele laget på en Eliteseriekamp og på Landskampen 
Norge – Nederland. De aller fleste stilte også på trening med Damer A nå i oktober. Jentene synes det 
var et veldig bra tiltak. Noen av jentene fra Kløverenga har spilt med J05 på deres seriekamper i løpet 
av året. Denne hospiteringen har vært basert på oppmøte på trening, vilje og ferdigheter. 

Oppsummering: Året har vært fint med en gjeng flotte jenter og flinke foreldre som bidrar ved 
dugnader. Vi har hatt en stabil trener- og lagledergruppe gjennom hele året. Vi er omtrent like 
mange spillere nå som vi var på starten av året, og har klart å rekruttere like mange som har sluttet. 

Vi har hatt en del utfordringer i år knyttet til utlån av spillere til J05, og har ikke klart å bli enige om 
en løsning som har fungert tilfredsstillende for begge lag. Dette har skapt en del frustrasjon og uro i 
laget. Nå er det en del spenning knyttet til neste år og overgangen til ungdomslag både blant jentene 
og foreldrene. 

G06 Satsning 
Støtteapparat: Enrique Paez (trener), Thomas Torgersen Bråttum (assistenttrener), Hans Kristian 
Stavem (lagleder). 

Aktive spillere 2018: Ali Bendriss, Ashwin Kanapathy, Askil Henriksen Stavem, Brooklyn Jenssen-
Sæther, Daniel Pezueno Harbo, Dino Sarotic, Eirik Kidus Yrvin Pharo, El-Schaddai Furaha, Elias 
Mahamoud, Felix Eddyson, Jones El-Abdellaoui, Lukas Hansson-Eriksen, Markus Oliver Figueroa, 
Redouan Amri, Sam Svindt, Sigurd Giskegjerde Rørstad. 

Følgende spillere har hospitert/deltatt i kamper: Alvin Carlström, Ans Ahmed, Didrik Voga Berg, 
Brage Birkelund Eie (Grüner), Ethan Samson, Filip Thorvaldsen, Artin Pallani, Robin Jenssen-Sæther 
(U14) 

Aktiviteter/treninger: Det har vært 3 treninger pr uke januar - oktober. Totalt er spilt 73 kamper. 18 
seriekamper i 1. divisjon G13. 9. plass av 10 lag med 19 poeng. Lørenskog akademicup mars 2018: A-
sluttspill, Nyköping invitational cup juni 2018: 3. plass, Brøndby cup august 2018: 3. plass, Holmen 
cup september 2018: 5. plass, NTF elitetiltak Nadderud september 2018: 1. plass, VIF elitecup Valle 
oktober 2018: 1. plass  

Oppsummering: Sesongen 2018 har vært svært lærerik og fremgangsrik for spillerne. Vinteren og 
våren ble brukt til å bygge lag, og spesielt terping på individuelle og kollektive ferdigheter i 
forsvarsspillet. Innarbeiding av spillprinsipper har vært viktigere enn resultatet av kamper, og det 
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viste seg i form av manglende scoringer og en del tap før sommeren. Nyköping invitational i Sverige 
og Brøndby cup i Danmark ble på mange måter vendepunkt der laget viste at de kunne hamle opp 
med god, skandinavisk motstand. Høsten ble en svært positiv periode for laget, der det ofte har vært 
kommentert fra motstandere at vi har vist enorm utvikling fra våren til høsten. Selv om vi tok litt for 
få poeng i serien, dominerte vi ofte kamper mot ett år eldre, og fysisk svært robuste, spillere.  

1. plass både i NTF elitetiltak på Nadderud og i egen eliteturnering på Valle viser at det bor mye i
spillerne og det blir spennende å følge dem videre. Klubben fikk også gode tilbakemeldinger for
cuparrangementet på Valle, foreldregruppen har vært svært positive på dette laget og stilt opp både
på kamper og dugnader.

G06 Engas Superhelter 
Lagledelse 2018: Endre Andersen (trener), Lars Petter Rørstad (trener), Trude Andersen (lagleder) 

Aktive spillere 2018: Theodor Kessel Engan, Jonathan Sanchez Kjeldsen, Stian Grande, Redwan Abib, 
Melvin Hertzberg, Kjell Altuve Marthinsen, Elias Yimer Alye, Sigurd Rørstad, Daniel Luu Andersen, Tim 
Frederik Haugenes, Doudou Abas Yatta, Abdoulie Nyan (sluttet 1.9.2018), Abdullahi Sharmarke 
(sluttet 1.10.2018), Jone Ali Villa 

Treninger: 1-2 treninger i uka og 14 seriekamper i løpet av sesongen. Deltok på Miniturnering på 
Valle, Engaland, DNB Cup, Hadelandscup, Kanalcup i Horten, Obs miniliga, Norway cup og var 
påmeldt Futsal vinteren 2017/2018. Vært på A-lagskamper sammen, avholdt kakelotteri der 
overskuddet gikk til innkjøp av utstyr og arrangert en grillfest med overnatting i forbindelse med 
Norway Cup. 

Oppsummering: En spiller gikk til talentlaget ved årsskiftet. 4 spillere har deltatt fast på ivrigtrening, 
et par andre har deltatt sporadisk. En av de faste på ivrigtrening har etter ferien deltatt mer eller 
mindre fast på satsingslaget. Det har vært positivt for de ivrigste å få brynt seg med spillere på 
samme nivå på ivriglaget, men for noen av dem har det blitt veldig mye fotball. De er 
pliktoppfyllende og har ikke villet svikte laget sitt og det har muligens blitt litt for mye fotball. Øvrige 
spillere har fått spille mer og vi har sett en framgang hos disse. Noen av spillerne har imidlertid vist 
mismot over at de ikke vinner like mye når de «beste» borte. 

Fellestreninger er fint, men mye av fellesskapsfølelsen er blitt borte nå som lagene har trent sammen 
begge ukedager. For en lagleder har det vært vanskelig å holde oversikt over hvilke spillere som har 
vært tilstede når laget har vært spredt i forskjellige grupper. De fleste av guttene har spilt sammen 
siden fotballskolen, noen går på samme skole og de har blitt en fin sammensveiset gjeng, både gutter 
og foreldre. 

G06 Ulvene 
Lagledelse 2018: Pål Dahl Hansen (trener) Hans Kristian Stavem (trener), Divij Kumar (hjelpetrener), 
Per Fredrik Pharo (hjelpetrener), Anna Carlström (lagleder), Michael Hansen (lagleder). 

Aktive spillere 2018: Adrian Toresen, Jonas Mowafak Jafar, Fahd Niyonkuru, Elias Mowafak Jafar, Emil 
Pharo, Hashim Mohumed, Aryan Malhotra, Sebastian Hommersand, Alvin Carlström, Hu00ssein 
Mohumed, Henrik Pettersen Dahl-Hanssen, Mohamed Aamer, Didrik Voga Berg, Faruk Hindic, 
Thomas Nielsen, Eshan Raja, Felix Jørgenvåg McAlinden, Ans Ahmed, Ahmed Khan, Abdirahman 
Abdulahi 
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Aktiviteter/treninger: Antall treninger: 56 treninger, Antall seriekamper/treningskamper: 15 
seriekamper. Også deltatt på Jubl Cup, Hadeland Cup, OBS Sommercup, Norway Cup og cup på Valle. 
Sommeravslutning og vinteravslutning. Trygg på trening-kurs, Engaland og Informasjonsdag/heldags 
på Intility. 

Oppsummering: Trenere, assistenter og klubben holder et høyt fotballfaglig nivå, og bidrar til 
utvikling og mestringsfølelse hos barna på alle nivåer. I tillegg opplever vi trenerne som engasjerte og 
dyktige som ønsker det beste for spillerne. Vi roser «Trygg på trening»- initiativet og det er bra tilbud 
på cuper. Utakksprosesser har derimot ført til uro hos flere av spillerne og foreldrene, og vi skulle 
ønske klubben hadde hatt tydelige og bedre rutiner knyttet til dette.  

Informasjon kommer ofte sent om den kommer i det hele tatt. Var store frustrasjoner når det var 
mye ”uro” rundt søndagstreninger og krav om å benytte klubbens treningstøy. Krav om treningstøy 
bidrar til økt oppmerksomhet rundt økonomiske forskjeller. Ønsker en form for utlån/organisert kjøp 
av treningstøy etc. Fått tilbakemeldinger på at det er dyrt å spille på Vålerenga og dårlig timing med 
kontingent har blitt sendt ut med frist rett før jul. Mange foreldre opplever at de betaler mye og 
synes at de allikevel må stille opp på dugnader og tiltak. Det gjør det vanskelig å rekruttere foreldre 
til frivillighet for laget og klubben.  

Vi har også sett eksempler på dårlig kommunikasjon fra klubben når spillere melder seg ut. Der 
forpliktelser (levere drakt, utestående betaling) overfor klubben har dominert, fremfor å avslutte på 
en god og vennlig måte. Opplever at klubben til tider strever med balansen å være både en klubb for 
elite og bredde. 

 

G06 Hengern 
Lagledelse 2018: Arne Næss (trener), Merzuk Jugo (trener), Helene Samuelsen (lagleder), Tuva 
Ørbeck Sørheim (dugnadsansvarlig). 

Aktive spillere 2018: Adrian Malak, Daniel Clausen Næss, Eirik Kolshus Sandsbraaten, Faais Mustafa 
Abdi, Jesper Olsen, Kasper Valås, Kevin, Mansur Dagane, Mathias Mawuli Yaw Gavey, Mats Fredrik 
Nordby Thorbjørnsen, Mustafa Hussein Abdi Deria, Ola Sørheim Raknes, Rasmus Berg Samuelsen, 
Storm Terjesen, Yunis Ali Isse, Danijal Jugo, Danish Rana Aman, Leon Lycke Essén, Jonatan Glomlien 
Paulsen. 

Aktiviteter/treninger: Vi har spilt i hovedserien med et påmeldt lag og spilt vinterseiren Futsal 
vinteren 2017/18. Vi er i gang med å spille vinterseiren Futsal vinteren 2018/19. Ca. 8 
treningskamper. Fast trening på søndager og torsdager gjennom året og gjennomført endel andre 
treninger på tidspunkter det har passet. Noen av spillerne har vært med på ivrigtreningene for 2006-
årgangen 

Cuper: Invitasjonsturnering VIF, 3x3 Intility-cup 2018, Bjørndalcup 2018, Eat move sleep cup/ Hasle 
Løren 2018, Eidsvold Turn cup 2018, Norway cup 2018, VIF – OBS sommercup 2018, Kanalcup i 
Horten 2018, Hadelandscupen 2018, DNB Jubelcup 2018.  Sesongavslutning for 2017 sesongen på 
ØST, Grilling ifb. Norway cup, VIF-dagen om ungdomsfotballen på Intility, Sesongavslutning 2018, 
middag med spillere og foreldre på Intility. Vi har vært på flere A-lagskamper hvor hele laget har vært 
invitert med og mange har deltatt. 

Oppsummering: Vi har hatt en flott sesong, med et balansert forhold mellom seire og tap. Og 
opplever at laget fungerer godt sosialt. Trener Arne Næss har bidratt til å gjøre overgangen til 
ungdomsfotballen så sømløs som mulig, og bidratt til å dempe ubehaget som kan følge med en slik 
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uttaksprosess. Når det gjelder klubbens kommunikasjon rundt dette kunne den vært klarere og 
bedre. Vi tar gjerne en prat med dere om dette dersom dere ønsker det.  Vi har også hatt flere 
dugnader for å klare å holde kostnadsnivået på et minimum for spillerne. Det har vi klart – takk til 
gode støttespillere blant foreldre. Når det er sagt opplever vi, som mange andre lag, at det er 
varierende grad av dugnadsiver fra foreldre på laget. 

G06 Galaxy 
Lagledelse 2018: Suruli Kanapathy (trener) Azad Hadjarpour (trener), Michael Seiz (Ass.trener), Malik 
Jugo (Ass.trener), Gro Anita Midtgaard (Lagleder).  

Aktive spillere 2018: Sean Hadjarpour, Abishan Balachandran, Allan Seiz, Altan Kankaya, Charley 
Eliassen, Edvard Ra, Ethan Samson, Gulled Shire, Khalid Rage – begynt og sluttet i løpet av året, 
Lavdrim Latifi, Matthew Hadjarpour, Mikael Shakoor, Nejir Jugo, Timur Gustarov – sluttet i løpet av 
året, Umar Tahir, Abdi Ahmed 

Aktiviteter/treninger: Treningskamper mot Årvoll og mot VIF Hengern. Deltok på DNB Cup Vallhall , 
Hadeland cup, Sommercup ( VIF) , Eidsvoll Turn cup, Privatmegler cup Bjørndal, 3x3 cup Intility 
Arena, Norway Cup (sammenslått lag med Hengern. Dugnadsaktiviteter med vask av seter på Intility, 
Tilsynsvakt på Valle Hovin vgs, Norway Cup, DNB Cup / Sommercupen. Laget har hatt 2 treninger + 
kamp i sesongen, utenom sesong har de hatt 3 treninger i uken. Oppmøte har vært godt i 2018. 

Vi prøvd å få med flest mulig av spillerne på Intility for å se Eliteseriekampene der. Et morsomt tiltak 
som alle har satt pris på. Vi avsluttet sesongen og barnefotballen med en samling med alle spillere og 
foreldre på Galaxy og Hengern, med mat og underholdning i november 2018. 

J07 Fotballenga Rød og Blå 
Lagledelse 2018: Åsil Rønning (hovedtrener Blå/lagleder Blå), Lars Lillehagen (ass.trener Blå/lagleder 
Blå), Daniel Gracia (hovedtrener Rød), Agron Baftiari (ass.trener Rød), Camilla Florberg (lagleder Rød, 
kasserer Rød), Anne Grete Næss (kasserer Blå). 

Aktive spillere 2018: 
Blå: Lisa Rønning Dreyer, Jenna Lillehagen, Reshuma Mainali, Lucia Nessjøen, Minna Larsen, Elida 
Næss Sætre, Hedda Hoggen Wold, Tara Singer-Djahromi, Ridhanyaa Senthilkumar, Maya Slåen, Rakel 
Løfsgaard 

Rød: Andrea Gracia, Hanna Baftiari, Moa Sølvhaug, Milla Tilley Sandaker, Amanda Florberg Sikela, 
Alexandra Dee Havsås, Ingeborg Berge Molvik, Luna Pizarro Strand, Sofia Jahrmann, Josefine Klokk-
Egeland, Emily Hjelm 

Aktiviteter/treninger: Èn lagtrening per uke der Blå og Rød trener sammen, fellestrening på 
søndager. Blå spilte 16 seriekamper, Rød spilte 17.Cuper (Blå og Rød stiller blandet lag): VIF DNB Jubl 
Cup, Minicup før toppseriekamp VIF-Kolbotn, VIF OBS Sommercup, Norway Cup, Fjellhamar 
Vennskapsturnering, Grüner Cup, Gjelleråsen Cup, M/S førjuls jentecup, Treningskampsamling 9er-
fotball Gjelleråsen 

Oppsummering: Vi har hatt fine lagtreninger på mandager med jevnt godt oppmøte. Men vi har ikke 
hatt godt oppmøte på Felles-/Ivrigtreninger/VFA i år. Vært en utfordring med stor nivåforskjell på 
jentene. Ca. halvparten har spilt i 4-5 år, og halvparten 1-1 ½ år, men overgang fra 5er til 7er har gått 
bra. Vi har også vært litt sårbare for skader og forfall til kamper, men har fått låne spillere fra 08. Det 
har vært positivt. Vi har ikke hatt en fullverdig lagleder, men vi har en på hvert lag som fungerer som 

37



kasserer. Trenerne har påtatt seg andre laglederoppgaver. (Litt forskjell på Rød og Blå på dette 
punktet.) Lars har i år gjennomført Grasrottrenerkurs del 2. Åsil og Lars planlegger å ta del 3 neste år. 
Vi er i dialog med Darren for å få forsterkninger fra klubben på trenerfronten. 

G07 Drageenga 
Lagledelse 2018: Espen Mikkelsen Bukholm (hovedtrener + lagleder), Thomas Jakobsen (trener) 

Aktive spillere 2018: Adam Hammervold, Aleksander Støa, Brage Høyem, Dominic Vålbekk 

Falk Løvik-Thue, Gibril Ndiaye, Hamsa Said, Mikkel Innvik, Noah Jakobsen, Ole-Carl Bukholm, Peru 
Arizkorreta, Samuel Bendu 

Aktiviteter/treninger: 3 treninger pr uke (lagtrening, fellestrening og ivrigtrening), Futsalserie oktober 
2017 – mars 2018, Seriespill G2007 nivå 1, 16 kamper, Dnb Jubl cup 2018 (mars), Hadeland cup 2018 
(april), Vålerenga Obs sommercup 2018 (juni), Norway cup 2018 (august), Kiwi Kråkerøy 9'er cup med 
overnatting (september), Intility 3v3 cup (oktober). 

G07 Superbra 
Lagledelse 2018: Patrik Linsbauer (trener og lagleder), Henrik Treimo, (trener). 

Aktive spillere 2018: Anker Rike Treimo, Conrad Clausen, Gregers Clausen, Lars Valori, Lucas 
Mengistu, Matheo Nordstrøm, Matheus Andreassen, Olav Vindenes, Victor Liøkel Zachariassen, 
Messih Simeonov (byttet til Bohemenga), Håvard Overvik, Ahmed Hassan.  

Aktiviteter/treninger: Lagtrening torsdager og fellestrening på søndager. Det ble dessverre lite cuper 
i år, kun Vålerengas egne cuper i mars og 3v3 i oktober. Vi håper at en annen forelder med mer 
kapasitet kan overta som lagleder i 2019, i så fall vil det sikkert bli flere cuper igjen. Påmeldt til futsal-
sesongen vinter 2018/19.  

Oppsummering: I januar kan det ofte bli utmeldinger, grunnet høyere treningsavgift og ev. mer tid til 
vintersport/ski. Jeg har forklart til foreldrene at høyere gebyr i vinter skyldes leie av hall, snørydding 
og gulvvarme på banene. Klubbens kontakt med trenerne er bra, men tror det hadde også vært bra 
med mer kontakt til spillerne – og da mener jeg mer faglig kontakt (litt teori, kurs eller seminarer), 
utover cuper og hyggelige arrangementer.  

G07 Flaggermusenga  
Tommy Gulliksen (Trener), Sanel Dzananovic (Lagleder). 

Aktive spillere 2018 : Benjamin, Bilal, Magnus, Theo, Sindre, Hanad, Jibril, Lorik og Joakim 

Aktiviteter/treninger: Tre treninger i uka, hvorav én var lagstrening. Dessverre bortfalt lagtreningen 
pga seriekamper. Både trenere og spillere virker å foretrekke lagstrening framfor årgangstrening og 
Ivrig-trening. En del av samholdet i laget forsvant fordi det var splittet i 90% av treningene. 

Vi spilte ca. 10 treningskamper og 20 seriekamper. Deltok på 4 cuper, blant annet Norway Cup. Gutta 
vant alle kampene og det ble sesongens store høydepunkt. Dessverre preget fokuset på satsningslag 
mange spillere og foreldre denne sesongen, og laget vårt virket ikke så viktig lenger. 
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G07 Titans 
Lagledelse 2018: Fredrik Buet (lagleder), Mahmut Ersøy (trener) 

Aktive spillere 2018: Emil Breuer-Ersoy, Robert Dedolli, Nabil el Hammichi, Ayuub Abulkadir Elmi, 
Misgun Fitwi Fissuh, Abdek Berkat Igueh, Muaz Maweed, Gabriel Erik Vik-Buet, Mateo Pierre Vik-
Buet. 

Aktiviteter/Treninger: Trente 2-3 ganger og spilte en kamp i uka. Deltok på flere cuper. 
 

G07 Berre 
Lagledelse 2018: Johnny Myklebust (Trener/lagleder), Runar Jørgensen (Trener/lagleder) 

Aktive spillere 2018: Benjamin Bryde, David Myklebust, Ibukun Opesanmi, Kristoffer Kjølberg, 
Madikey Njie, Marius Jørgensen, Martinius Johansen, Mohamed Hussein, Noa Tofte Aktiv, Noah 
Myklebust, Said Johan Adnan Pedersen, Shanti Lazaro, Simon Orrego. 

Aktiviteter/treninger: Laget har gjennomført treninger i henhold til anvist opplegg fra 
Trenerkoordinator for G2007, dvs. lagstrening 1 1/2time per uke, og felles trening 1 1/2 time per uke. 
Laget har gjennomført seriespill i NFF Oslo Gutter 11 år avd. 19. Totalt 17 kamper. En uspilt kamp pga 
av manglende oppmøte fra motstander. Alle kamper og cuper kommer i tillegg til treninger. Laget har 
deltatt på en cup per måned utenom juli og august. Laget har deltatt på Flint Cup i Tønsberg. I tillegg 
til den sportslige utfordringen var hensikt med deltagelsen sosialisering med overnatting. 

Oppsummering: Ved inngangen til sesongen 2018 var antall spillere kritisk lavt på laget. Ved tilførsel 
av spillere kunne laget gjennomføre 7er-spill. Laget meldes derfor opp på serienivå en for 2019. Det 
sosiale i laget domineres av høflighet, gjensidig respekt og oppmuntring, og fungerer meget godt. 

 

G07 Champions 
Lagledelse 2018: Tom Frode Væringstad (hovedtrener og lagleder), Kohulan (trener) 

Aktive spillere 2018: Shawn Kohulan, Mateo F Fisher, Emin Pajic, Christopher Ekene Nordlie, Steffen 
Vangen, Patrick Væringstad, Moa Hammichi, Angelos Chaminta-Ntiso, Mateo Brito-Benestad, Ayan 
Durrani, Nelvin Poor, Alexander Mannsverk. 

Aktiviteter/treninger: Laget har en fast treningsdag i uken. De fleste spillere deltar på fellestreninger 
søndager og mandager også. De aller mest øvede går på VFA en dag i uken. Kun deltatt med ett 
serielag i 2018 (to lag de siste 3 årene). Ellers deltatt på følgende: Fjellhamar vinterserie, 
Akademiserien, DnB Cup, Gran cup 9er-spill, Gran cup 7er-spill, Gresvik-turering, Privatturnering på 
Vallefeltet, Bekkelaget privatturnering, VIF OBOS sommercup, Arvika cup, Snarøya differensiert for 
2007, Eidsvoll cup, Fjellhamar cup, Snarøya cup, SIF-cup, Ham Kam talentcup, Løvenstadcup, Slaget 
om Østlandet, Julecup. 

Oppsummering: Fungert godt i hele 2018. Ingen kjente interne konflikter blant spillere eller 
foreldre/trener. 7 spillere fra Champions kom på sastningslaget til VIF sitt U12 i 2019. 
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G07 Bohemenga 
Lagledelse 2018: Petter Egesund (trener), Mikael Dalsgard (trener) 

Aktive spillere 2018: Elias Jafar, Emanuel Nielsen, Endre Berg-Hansen, Hammad Mustafa, Jacob 
Omozopia Julios, Janahan Jegathkumar, Linus Alexander Dalsgard, Mesih Tsvetanov  Stoyanov, 
Tsvetan Stoyanov Simeonov, Mohamedamiin Abdi, Muad Hassan, Samuel Kroken, Snorre Egesund, 
Taha Saleem 

Aktiviteter/treninger: Serie, inneserie, 3v3 cup, cup på Lillestrøm, fast trening en gang i uka, 
fellestrening. Avslutning før jul, noen felles kamper med a-laget 

Oppsummering: Fin sesong! Vi svinger i resultatene, har mange nye spillere og har hatt det mye 
moro.

J08 
Lagledelse 2018: Line Erichsen Fjeldstad (trener), Robin Keyte (trener), Silje Hjelset Nygaard (lagleder 
frem til august), Kim-Frode Wøhni (lagleder fra august). 

Aktive spillere 2018: Ea Elise Erichsen Fjeldstad, Erle Hustoft, Holly Bothner-By, Iben Emilie Walsøe 
Wøhni, Johanna Carina Sangalang, Lerke Danielsen Brustad, Malaika Mungai, Martha Keyte, Mishael 
Bile, Natasha Giertsen, Sidra Negash, Sofia Amundsen (ny fra juni), Freja Brochmann (ny fra juni), 
Serina Marie Odden Soba (ny fra juni), Fernanda Teresa Gonzalez-Guzman (frem til juli)  

Aktiviteter/treninger: Fellestrening søndager med flere andre årskull fra jentelagene til VIF. 
Ekstratrening/ivrigtrening har vært byttet tidspunkt på og gradvis mer eller mindre forsvunnet. 
Lagtreningen mandager har godt oppmøte, mens laget har slitt med å stille veldig mange spillere til 
fellestreningen på søndagene.  

Flere av jentene på laget har fått prøve seg i 7’er fotball for J2007, i seriekamper da de har manglet 
spillere. Etter sommeren har vi også fått bistand fra Selma fra J19 til å hjelpe til på noen treninger og 
enkelte kamper. Hun og Tuva (også J19) ledet også det ene av lagene på VIF 3v3 cupen.  

Laget har deltatt på VIF sommercup, Eat Move Sleep Hasle/Løren, VIF 3v3, Gjelleråsen 7’er cup og 
Løvenstad 7’er cup. Sommeravslutning 11.juni – samling etter treningen. I tillegg deltok mange av 
jentene på VIF Fotball Camp i uke 33. 

Oppsummering: Rødstrømpene er blitt et veldig sammensveiset lag som har det gøy på trening og 
kamp. De tre nye spillerne har også kommet fint inn i spillergruppa. Dette har også resultert i mye 
fint spill og flere mål og seiere, noe som selvsagt også oppleves som gøy for både spillere og trenere. 
Dette var siste sesong med 5’er fotball og jentene gleder seg allerede til å begynne med 7’er, noe de 
får en forsmak på i cuper i oktober og november.  

G08 Kings 
Lagledelse 2018: Frode Frøyland (hovedtrener), Vegard Flatjord (hjelpetrener), Jakob Berg (lagleder) 

Aktive spillere 2018: Iver Frøyland, Luca Marchesi, Sebastian Rossby Berg, Sebastian Nordli, Vilmer 
Berg Samuelsen, Mahad Ali Abdi, Mirza Hindic, Adrian Flatjord, Suber Ibrahim Mohamed, Ola S. 
Aasland, Emil Smørvik, Alfred Henrik Nikolaisen, Tobias Nysted, Sigurd Hornsletten. 

40



Aktiviteter/treninger: Treninger på Valle hver torsdag, innetrening hver onsdag på Kampen skole, 
seriekamper, deltagelse på tre cuper 
 
Oppsummering av sesongen: Fin sesong med mange seiere både i cuper og seriekamper, vurderer 
derfor å gå opp til nivå A neste sesong. Flere nye spillere har kommet til, så nå har vi fullt lag og vel så 
det. God stemning i laget.  

 
 
G08 Monsterenga  
Lagledelse 2018: Sharon Grace Del Valle (Lagleder), Balakumar Ganashalingam (Hovedtrener).  

Aktive spillere 2018: Vi hadde 9 spillere ut sesongen. Navn på Aktive spillere 2018: Ashvin, Conrad, 
Leon, Pouriya, Luka, Eren, Alpha, Ibrahim og Anouar. Jakob og Ahmadou spilte til sommeren 2018. 

Aktiviteter/treninger: Ca. 75 dager med lag- og fellestrening. Seriekamper- 28 kamper. Cuper- ca. 9. 

Oppsummering: Dommere virker noe uorganisert og vi opplever at aktuelle dommer ikke kjenner 
regelverket godt nok. Godt kampprogram. Lagets spillere vil gjerne ha enda flere kamper i løpet av 
sesongen. Alt i alt har sesongen vært bra og er spent for den videre utviklingen til Monsterenga både 
individuelt og kollektivt. 
 
 

G08 Superenga 
Olav Guldbrandsen (trener), Jon Trippestad (hjelpetrener) og Camilla Lavik (lagleder), Christer Wiik 
Aram (lagleder/trener).  

Aktive spillere 2018: Ahmed Hassen, Evan Rekdal, Gabriel El Mazari, Justus Lindermann, Mahad 
Ahmed, Marius Wiik Aram, Mio Waitz Trippestad, Mohammed Hirsi, Niklas André Ness-Torgersen, 
Olav Guldbrandsen, Rasmus Hansson-Eriksen, Sekariye Ali Jama, Tom Nordby, Trym Lavik.  

Aktiviteter/Treninger: Faste treninger en dag i uka med jevnt bra oppmøte. Varierende oppmøte på 
fellestreninger. Superenga har deltatt på 8 cuper i tillegg til våre egne i regi av VIF. Oppmøte på alle 
seriekamper utenom en som ble avlyst pga frafall fra motstanderne. Vant alle kampene sine i middels 
øvet gruppe. De var påmeldt middels øvet pga stor nivåvariasjon innad i laget. Sommer- og 
juleavslutning med spillere og pårørende. Noen har sluttet på laget og noen har kommet til fra 
venteliste. 
 

G08 Uslåelig Stars 
Lagledelse 2018: Christoffer Myrvold Øverland (Trener), Jonny Karlsen (Trener), Kjell Erik 
Svenningsen (Lagleder), Ingebjørg Brannstorph (Lagleder) 

Aktive spillere 2018: Kaua Svenningsen, William Ekeli Karlsen, Leon Shala, Abdoulie Jatta, Lucas Le 
Brun, Mohamed El Fezani, Bleon Hasani, Matekavelashvili, Magnus Brannstorph, Nikolay Prøysmo, 
Simen Stenvall, Bilall Hugo Johansson, Ashvin Tilekar, Hadi El-Door, Mikael Tobias, Daniel Alin 
Svanteson, Arnav Tilekar, Khalill Fakouss, Mohamedamin Ahmed Abdi, Noah Svane-Riaz 

Aktiviteter/treninger: 1 Lagtrening, 1 Fellestrening og 1 Ivrig trening per uke. Spilte i seriene gutter 10 
år 7er avd. 03 og Gutter 11 år 7er avd. 05. Hadde også mange treningskamper. Deltok på Ull/kisa cup 
2008 Nivå A, Dnb cup 5er 2008, Dnb cup 7er 2007, Lyn cup 7er 2007 Nivå B, Strømmen cup 2007, 
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Gjelleråsen cup 2008 Nivå A, Gruner cup 2008, Hadeland cup 2007, Obs cup 2008, Obs cup 2007 
Heming cup 2008 Nivå A, Nordstrand 9er cup 2007, Meny cup Tønsberg 2007 Nivå A. Serieavslutning 
med pokal/diplom og pizza osv. 

Oppsummering: Årets sesong har bestått av mange seriekamper da vi har hatt 2 lag. 1 lag i nivå A 
2008 og 1 lag i nivå A 2007. De erfaringene vi har gjort oss i en litt større gruppe er positive i 
treningshverdagen, det har vært godt oppmøte på både treninger og kamper. Godt fornøyd med at vi 
har vunnet omtrent like mange som vi har tapt i 2007 på nivå A. Sterke seire mot Grorud og Oppsal 
er blant høydepunktene. Høydepunktene var seier mot Oppsal og Hasle Løren. Vi hadde noen 
morsomme kamper mot Nordstrand og Skeid som også var jevne gode kamper vi vant. Vi ønsker å få 
inn flere voksne i trenerteamet før den nye sesongen da to seriekamper, tre treninger i uka har vært 
mye for trenerteamet i år.  

G08 Tigerenga 
Lagledelse 2018: Pablo Valenzuela (trener), Anita Maflin (lagleder), Rune Kjølberg (kasserer) 

Aktive spillere 2018: Jonas Antonsen (sluttet sommer 2018), Shams Babai, Dominic Chbib, Kristoffer 
Kjølberg, Neon Maflin, Arvin Maqsodi, Behez Melko Ezzadin, Fredrik Nilsen, Fredrik Selander Nilsson, 
Ludvik Storsveen Westby, Patricio Valenzuela 

Aktiviteter/treninger: Lagtrening hver onsdag (Valhall + ballbingen), Fellestrening søndager 
(begrenset oppmøte/deltakelse), Ivrigtrening mandager (varierende oppmøte/deltakelse). Spilte 16 
seriekamper og deltok på Triaden Cup, DNB Cup, Lyn Kick-off Guttecup, Gjelleråsen Vårcup, Eat Move 
Sleep Cup, Ski, Grei Cup, Rødtvedt, OBS Sommercup, Valle, Eat Move Sleep Cup, Hasle-Løren, Ready 
Rema1000 Cup. Spilte også 6 futsalkamper (januar – mars 2018) 

Oppsummering: Har vært litt varierende kvalitet på treninger og kamper denne sesongen ift. tidligere 
år. Har dessverre mistet 2 spillere uten at disse er blitt erstattet, så vi er nå på et absolutt minimum 
til å kunne stille lag i cuper etc. Flere foreldre synes oppfølging og hjelp fra VIF sin side er minimal, og 
at man får relativt lite igjen for kontingent og medlemskap utover det foreldre og trener står for selv. 

J09 
Lagledelse 2018: Trenere; Rune Myromslien (trener), Kim Rustad (trener), Trine Ihle (lagleder). 

Aktive spillere 2018: Ada Svartveit, Alexandra Mazik-Berg, Aurora Vang, Edel Tuvia Aartun, Hedda 
Brox Enstad, Idunn Thiis, Linnea Lundby Bjørnvoll, Nadia Aziman, Nora Myromslien, Tiril Anneli 
Haugenes, Wilma Kihle Eberholst, Ylva Gjerde, Åse Amundsen, Mathea Ihle-Østgård, Hedda 
Amundsen Bould 

Aktiviteter/treninger: Vi har hatt trening hver mandag i bingen og flere av jentene har vært med på 
fellestreninger på søndager. I forhold til seriekamper vi jeg si det har vært mye jevne kamper. Med 
tap uavgjort og seiere. På det sosiale har vi kun hatt et arrangement der vi lånte Brakka til pølser og 
kaker etter en trening. 

Oppsummering: I år har vi kun konsentrert oss om serien, treninger og cup via Vålerenga. Jentene 
har utviklet seg mye i løpet av dette året. 

G09 Warriors 
Lagledelse 2018: Kamran Durrani (lagleder), Saad Hashi (trener). 
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Aktive spillere 2018: Adrian Stanes Risjord, Ayub Saad Hashi, Elias Hammich, Elvedin Dulkic, Eshan 
Durrani, Fabricio Nikolic, Hassan Mohammed Abdi, Leonis Mazhiqi, Lorent Kiqina, Madelen Ressom 
Mahari Væringstad, Nicolas Alexander Galvez Christiansen, Noah Kaya, Ulrik Flåm Sandnes. 

Aktiviteter/Treninger: Trente 2-3 ganger og spilte en kamp i uka. Deltok på flere cuper. 
 

G09 Drageenga 
Lagledelse 2018: Øyvind Karlstad (Lagleder), Knut Røse (Hovedtrener), Morten Næss (trener), Bent 
Devik (trener fra sep 2018), Peter Fongod (trener fra sep 2018), Sjur Miljeteig (trener fra sep 2018). 

Aktive spillere 2018: Andreas Nyberg Beurling, Ask Eie Næss, Ayan Legard, Dawit Taye, Frede Haugen 
Fongod, Iver Punnerud Devik, Jonathan Toverud, Lamin Zion Wågbø, Lamin Ndiaye, Lucas Solberg 
Granlund, Ludvig Røse, Milian Fjæraa, Robin Karlstad, Sarrvershver Ayyanar, Sigurd Miljeteig 

Aktiviteter/treninger: To lag påmeldt i seriespill. Ett middels nivå og ett med høyt nivå. Spillere 
rulleres på lagene. Deltatt på MS Nyttårscup, DNB Cup, Hadeland Cup, OBS Cup Valle, Privatmegleren 
cup (Bjørndal) VIF 3v3cup Intitility. USBL Cup, VIF Romjulscup. Lagtreninger på onsdager + 
fellestrening søndager. Godt oppmøte på onsdagstreinger, varierende oppmøte på 
Søndagstreninger. Sosialt, jule- og sommeravslutninger. 

Oppsummering: Stor spenn i nivå på spillere og fin sportslig utvikling på alle spillere. Utvidelse av 
trenergruppa i sep 2018. Da eksisterende trenere også trente Håndball for sine døtre som ofte var 
sammenfallende med kamper og treninger. Vi valgte å heller å utvide med flere foreldre enn å skifte 
trenere helt. Tiltaket vil evalueres i des 2018. 
 

G09 Storm 
Lagledelse 2018: Jan Erlend Kruse (hovedtrener), Morten Haglund (Trener), Lars Erik Norum (Trener), 
Anders Hagen (trener). 

Aktive spillere 2018: Alexander, Benjamin, Julian, Johannes, Lucas H, Lucas K, Nedim, Tarik, Thomas, 
Vuk. 

Aktiviteter/treninger: Vi har trent tre ganger i uken hele sesongen og har spilt seriespill i 
femmerklassen og futsal, begge i 2008-klassen. Vi har også deltatt på mange cuper, i flere av disse 
har vi spilt syverfotball for å prøve oss. 

Oppsummering: Laget har hatt høy aktivitet og spilt mye fotball. Vi har engasjerte foreldre og flinke 
spillere som har klart seg meget bra i kampene mot eldre motstandere. Mot slutten av sesongen 
sluttet to av spiller, og vi fikk inn to nye. Vi har som målsetting å hente inn to nye spillere til i 2019. 
 

G09 Mesterne 
Lagledelse 2018: Frode Gjesdal (trener/lagleder), Muhamet Mulaj (trener). 

Aktive spillere 2018: Emil Slåen, William Ghanem, Herman Dahl Gaustad, Yaqcub Isse, Najiib 
Mahamad, Mohammed Aweis Ahmed, Sean Gregor Eliassen, Aqil Ahmed, Amaan Ahmad, Nathan 
Abera Hailu, Emanuel Fikre Joseph, Karsten Gjesdal Bech, Abdullah Hanif, Edmond Mulaj 

Aktiviteter/treninger: Mesterne trente hovedsakelig to ganger per uke fra januar til april. Vi hadde to 
lag påmeldt i seriesystemet, noe som medførte over 30 seriekamper. I alt deltok vi på 6 cuper 
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(Tønsberg, Sarpsborg, Strømmen, samt Vålerengas egne cuper). Det tette kampprogrammet 
medførte færre treninger per uke i mai, juni, august og september. 

Oppsummering: Mesterne har gjennomført en sesong med høyt oppmøte på trening og rikelig med 
kamper. Vi har like mange spillere som ved inngangen til sesongen. Høsten 2018 er det planlagt 
endringer i støtteapparatet rundt laget.  

G09 Bananas 
Lagledelse 2018: Johanna Kirkengen Espe (lagleder), Tone Bosheim (trener), Yngve Tokerud, (trener). 

Aktive spillere 2018: Daniel Tokerud Melsom, Inti Lamadrid, Lasse Bråtømyr Horntveth, Mandor Espe 
Bjørnsrud, Neo Christoffer Dalsgard, Sigurd Klev, Simon Rødal-Ledang, Talha Baftiri, Zineddine Derras 

Aktiviteter/treninger: Laget trener to dager i uka, har spilt seriekamp en gang i uka, samt har deltatt 
på cuper i og utenfor Osloområdet. Mange av gutta går sammen på stadion og ser på elitelaget spille 
hjemmekamper. 

G09 Dinosaurs  
Paal André Trehjørningen (trener), Stian Fossum (trener) og Andreas Nielsen (lagleder). 

Aktive spillere 2018: Mikael Trehjørningen, Nicolay Ranvig, Sofian Raja, Noah Winter, Lukas Fossum, 
Kristian Nielsen, Marcus Castberg, Gabriel Hammerwold, Leo Arizkorreta, Zacharia Mhrabet, Savar 
Thapa 

Aktiviteter: Frem til april hadde vi innetreninger på Kampen skole på onsdager, og innetreninger i 
Valhall søndager. Vi har generelt hatt godt oppmøte på treningene.  

Vi deltok i Hadeland cup på Gran i april, i tillegg til DNB Cup i mars. I august var vi med på Nordby cup 
på Vinterbro. 

I seriespillet var vi påmeldt i øvet gruppe. Vi hadde gode resultater og fin fremgang gjennom 
året. Etter sesongen valgte tre spillere, som ikke er bosatt i Oslo, å slutte. Aktiviteten har vært noe lav 
i desember og januar grunnet få spillere, men laget skal nå få påfyll, og er påmeldt i 7´er-serien i 
2019. 

G09 Vålerenga Ørn 
Lagledelse 2018: Thomas Åleskjær (lagleder), Laris Bitanga (trener) og Stig Aasvik (trener) 

Aktive spillere 2018: Amaris Domi, Aniwal Musisi, 

Arian Kaloshi, Armin Bitanga, Håkon Devold Offerdal, Joseph Nilsen Alatrash, Karsten Iddeng, Mikkel 
Alhaug Brandanger, Minh Minh Tran, Sam Hazeland Gibson, Sebastian Garcia, Simon Lande Aasvik, 
Theodor Åleskjær, 

Aktiviteter: En til to treninger i uka. Deltatt på flere cuper. Seriespill. Har vunnet alle kamper bortsett 
fra én. 

Oppsummering: Vi har en fin spiller- og foreldregruppe. Lagleder og trenere drives av et felles ønske: 
Å bidra til at alle på laget fortsetter med å ha glede av å spille fotball. 
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G2010 Rød 
Lagledelse 2018: Steffen Kristoffersen (Trener), Stein Olav Bø (Trener), Leila Erdis (Lagleder).  

Aktive spillere 2018: Ola Elias Olufsen, Olav Dalen Bø, Oskar Chevalier Kristoffersen, Rafael Silva, Emil 
Leo Pasic, Filip Innselset, Theodor Mino Wold, Victor Husavåg, Rayan Bougherara, Agarsan 
Gengatharan, Aharan Gengatharan. 

Aktiviteter/treninger: Laget trener 1 gang pr uke i tillegg til fellestreningene på Valle eller i Valhall. Vi 
har deltatt i seriespill og diverse cuper (både 3er og 5er). Vi har veldig godt oppmøte på aktivitetene 
og en stabil spillergruppe. Vi har fått 2 nye spillere i løpet av året, og en spiller har sluttet. 

Oppsummering: Laget er en veldig positiv og sammensveiset gjeng, og samtlige spillere har hatt 
en veldig god utvikling i løpet av året. 
 

G2010 Sotagutta 
Lagledelse 2018: Lee Campbell (hovedtrener), Christian Korrell (hovedtrener), Jacob Thomassen 
(assistenttrener), Tom Turkalj (assistenttrener), Tilo Pfleger (lagleder). 

Aktive spillere 2018: Hektor Øgrim Pedersen, Henrik Sivoll Nilssen, Ibrahim Awadnur, Isaac Abdirisak 
Nooh, Jonas Berg Thomassen, Kevin Caspian Amponsah Yahaya, Lasse Habrecht, Melker Syrstad, 
Noah Turkalj, Oliver Campbell, Shahzar Ali, Sondre Korrell. 
 
Aktiviteter 2018: Snarøya Selvaag Bolig Cup i Telenorarena, Cageball - Kjelsås, Trening med A-laget, 
DNB cup, Sommertelttur med trening på Håøya, 3x3 MinciCup i Fansone foran Intility Arena, Bøler 
Cup, Haslum3x3Cup, Besøk av A-lagets siste hjemmekamp, USBL Cup, Julebord, Juleturnering 3v3 
Telenor Arena, Vålerenga Julecupen 5x5. 

Oppsummering: Sesongen var preget av endringer på laget. Noen spiller sluttet tidlig på året, andre 
har byttet lag. Det medførte også en del rotasjon i lagledelse og hos trenerne. Vi slet med å stille med 
fulltallig lag i flere kamper underveis. Fra høsten var det godt oppmøte i treninger igjen og laget 
valgte å spille flere turneringer slik at guttene kunne prøve seg. Flere nye spiller begynte på laget. 
Lagledelsen og trenere tok tak i utfordringen og det virker som om Sotagutta er på rett spor igjen. 
Laget virker godt samkjørt mot slutten av året og guttene kommer med et smil rundt munnen til 
treningene og har mye gøy og glede med hverandre. Foreldrene har bistått på alle kanter og det ble 
avholdt et flott julebord. Det føles som at laget er godt i gang og at alle er godt kjent med hverandre 
nå. Spesielt vil jeg takke trenere for innsatsen og tålmodigheten de har hatt i 2018, særlig Lee 
Campell. 
 

G2010 Tornados 
Lagledelse 2018: Adel Boughanjayan (Hovedtrener), Tom Jonas Røysheim (Hjelpetrener), Pål Harstad 
(Lagleder). 

Utøvere: Emir Memija, Eric Marcus Johannessen, Felix Alexzander Røysheim, Jonas Boughanjayan, 
Leonard Nicolai Lysell-Johansen, Mads Rhodén Lissner, Melvin Bendiksen Jahrmann, Neil David 
Baldwin Cagampang Eliassen, Noah Trondsen Sethi, Oliver Høberg Skarheim, Oliver Mikael Harstad, 
Óskar Borchgrevink, Simon Rankovic, Yonas Zakzok Hammervold 

Aktiviteter/treninger: Vi har tatt del i en rekke cuper, og spilt i to serier. Vi har trent to til tre ganger 
per uke hele, med unntak av juli, da tok vi sommerferie. 
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Oppsummering: Det er en god lagånd innad på laget, og alle ser ut til å trives, og vi har heller ikke 
mottatt noen signaler på det motsatte. Laget viser stor fremgang og det er en god flyt i samspillet. Vi 
har også avholdt foreldremøte i løpet av sesongen, der vi fikk tatt opp noen praktiske utfordringer, 
og kom frem til en felles enighet rundt disse. Vi organiserer treninger og kamper via Spond, og har 
god erfaring med dette opplegget. Vi har også en lukket facebookside som vi bruker aktivt. 
 

J2011 

 

Lagledelse 2018: Kjetil Larsen (hovedtrener), Beate Haaberg Pedersen (hjelpetrener), Lars Erik 
Pedersen (lagleder og hjelpetrener) 
 
Aktive spillere 2018: Ella Almeda Csiszar, Ella Kristina Korsvold Kvalø, Josefine Frydenlund Nilsen, 
Henny Røssaak Aanensen, Lea Johnsen, Lisa Nielsen, Lykke Dorothea Eriksen, Maria Zangani Jaer, 
Meline Haaberg Kristoffersen, Mia Larsen Raudberget, Olivia Berntsen Torsteinson, Pia Bakken-
Pedersen, Sanna Evelyn Larsen, Seline Sofie Fosland, Selma Klokk-Egeland, Thyra Bjugan, Tiva Regine 
Haugenes, Nora Trengereid. 

Aktiviteter/Treninger: To økter i uka fra januar til november. Høydepunktene har vært mange. I 
vårsesongen deltok vi i DnB cup i Vallhall og Obos miniligaen på Valle, der særlig sistnevnte var en 
kjempesuksess i sola på kunstgresset.  

Vi har også vært med på mikroserien til KFUM på Ekeberg, med seks kampdager på våren og seks på 
høsten. Vi anbefaler alle 2012 lag om å delta neste sesong, for det var virkelig en god opplevelse der 
fotballglede og fairplay sto i førersetet, og jentene viste enorm utvikling gjennom sesongen. 
Vårsesongen ble avsluttet med grillfest hjemme hos en av jentene. Høstsesongen har vært enormt 
morsom. Jentene fikk lov til å være maskoter under Norge-Nederland på Intility Arena, og heiet de 
norske jentene fram til neste års VM-sluttspill. Vi deltok også på miniturnering på Røa, og fikk være 
maskoter for damelaget i Toppseriekampen samme dag. Damelaget var også verter da de arrangerte 
fellestrening for alle jentelagene på stadion i oktober. Gjett om jentene var opprømte da! Vi var også 
å så på herrelaget mot Kristiansund. Deltatt i Obos miniligaen i Ski og cupen på Intility Arena. 
Sesongen avsluttes 25. november med pizza og bowling på Veitvet. 
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Oppsummering: Jenter 2011 er en herlig gjeng, med ivrige og blide jenter, der treningsiveren kanskje 
er det som gleder oss trenere aller mest. Vi gleder oss til å følge jentene i mange år framover. 

G2011 Tippen 
Lagledelse 2018: Petter Jahr (trener og lagledere) Torfinn Gossner (hjelpetrener). 

Aktive spillere 2018: Aksel Hérbert Bråten, Brage Novak Nesic Lundberg, Even Gossner, Mahdi 
Ghanem, Noah Kelenge Bredland-Dala, Robin Jahr, Sami Ait Assou Nibennaoune, Teodor Milanovic, 
Thomas Haile Asmamaw.  

Aktiviteter/treninger: Tippen har trent fast fredager og søndager. 

Sesongen har gått veldig bra. Veldig fin gruppe med jevn og fin utvikling. Har savnet litt synlighet fra 
trenerkoordinator så håper det vil bedre seg i 2019. Se under spillerstall sånn som det er nå. 

G2011 Kings 
Lagledelse 2018: Faiza (Lagleder), Agron (hovedtrener), Berat (assistenttrener), 

Aktive spillere 2018: Souhaib Barkat Igueh, Danjal Redzepi, Nicolai Johansen, Ertan Jahiji, Arian 
Baftari, Adrian Baftari, Yusuf Ush, Salem Fissuh, Alexsander Stepniak, Perseas Poro, Marlon (til Sept), 
Isak (til Sept) 

Aktiviteter/treninger: Vi har trent to ganger i uka. I aller fleste treninger, pleier vi å avslutte med 
treningskamp. Vi har ikke hatt noen seriekamper i år men regner med å starte med det fra neste år. I 
år har vi deltatt i ca. 10 cuper, blant annet RøhneSelmers, Turneringen i intility, Gjelleråsen cup, 
Hemming, Eidsvold, miniliga, Hadelanscup osv. Vi hadde også sommeravslutning i Brakka. 

Oppsummering: Erfaringen vi har gjort fra i år er at det har vært jevn utvikling på laget og at de har 
hatt det gøy sammen. I dag har vi et lag som utviklet på så kort tid. 

G2011 Allstars 
Lagledelse 2018: Nasser Khokhar (trener), Harald Hosle (trener), Kjersti Olsen (lagleder). 

Aktive spillere 2018: Amaan Khokhar, Aslan I Delgado, Ayman Benmoussa, Christos Wigelius Tsergas, 
Jonas Gjerde-Nerli, Josef Elbarkani, Kevin Melby Hosle, Lillebjørn Olsen Aasberg, Mathias Karlsen 
Kulstad, Noah Birungi Berge, Viljar Thoresen Barkvoll, William Kvivle Sjøløkken. 

Aktiviteter/treninger: Treninger to ganger i uka, med unntak av ferier. Veldig godt oppmøte på 
treninger, foreldrene er flinke til å følge opp. I løpet av 2018 har vi deltatt i 14 ulike cuper: DNB Cup, 
Hadelandcup, Fredrikstadcup, OBOS Sommercup, Mikrorunde på Lilletøyen, Norway Cup, Eat Move 
Sleep – Løren, Jubl-Cup på Kringsjå, Kiwi Grünercup, Intility Cup, Bøler Cup, LillestrømBanken 
Høstcup, USBL-cup, VIF Julecup.I tillegg til dette har vi spilt noen treningskamper mot ulike lag på 
Teisen og VIF. Juleavslutning i desember. 

Oppsummering: Gutta har hatt en stor utvikling i året som har gått. Det er bra oppmøte samtlige 
treninger, og det er en positiv gjeng å være trener for. Også foreldrene bidrar positivt gjennom 
oppmøte og tilbakemeldinger. Ivrige barn og foreldre har sammen med inntektene fra forrige års 
dugnad gjort det mulig å delta på mange cuper. Også her er det bra deltagelse. I år som i fjor har vi 
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dugnad med å selge kakebokser gjennom Nordkak, og satser på at dette skal gi en god slant inn i 
lagkassa.  

 
G2011 Gulldragene 
Lagledelse 2018: Christer Wiik Aram (Lagleder), Christopher Sætre-Larsen (Trener), Rune Ellingsen 
(Trener) 

Aktive spillere 2018: William Sætre Larsen, Leon Ellingsen, Mikkel Meikjær, Noah Ulvin, Pranov 
Ranjith, Thomas Bye Simonsen, Imran Mahammud, Omer Shreta, Harsith Senthilkumar, Simon Wiik 
Aram 

Aktiviteter/treninger: Trening hver uke. Enkelte søndagstreninger (fellestreninger) er forsøkt, samt 
Vif-tiltak for å ha treningskamper 3v3 i bingen, men pga manglende info og oppfølging var dette en 
aktivitet som vi anså som avlyst da det ikke møtte andre lag enn vårt ved to anledninger. Laget har 
ikke deltatt i serien i år. Spilt to cuper: Intilily cup og Vif Cup: begge 3v3 cup 

Oppsummering: Vi har fokusert på å konsolidere laget grunnet manglende spillere, trenerbytte, mv. 
Vi har fokusert på å få laget til å fungere som gruppe og å ha det gøy, noe vi har lykkes godt med. En 
del sosiale tiltak som å ta med spillerne på VIF-hjemmekamper har vært stor suksess. 

 
G2011 Heltene 
Lagledelse 2018: Stella Therese Hagen (lagleder), Pablo Valenzuela (Trener), Loi Mai/Ketil Raknes 
(hjelpetrener). 
 
Aktive spillere 2018: Aaron Das, Adam Maghnouj, Benjamin Biscevic, Edin Bitanga, Emilio Valenzuela, 
Jack Rafaelsen, Kristian Raknes Eikeland, Levi-Matheo Johansen, Nicolai Mai, Noah Kamal, Omar El 
Hakkouni,  

Aktiviteter/treninger: 1 lagtrening og 1 fellestrening og har vært med på cupene dere har arrangert.  

Oppsummering: Et nytt lag som nå er fylt opp. fine spillere og foreldre som samarbeider bra og 
hjelper hverandre. 
 

G2011 Kongeblå 
Lagledelse 2018: Rune Ilseng (trener), Jan Christer Uthus (trener), Vidar Jusnes Vang (lagleder) 

Aktive spillere 2018: Edvard Jusnes Vang, Kevin Ilseng, Jacob Uthus, Ask Toivo Hannestad, Mikkel 
Svorte Karlsen, Edin Bitanga, Theo Gustav Ness-Torgersen, Alexander Henriksen, Hassan Khalaf, 
Theodor Trandum Terjesen. 

Aktiviteter/treninger: Vi har trent to økter i uka stort sett gjennom hele året, med et imponerende 
oppmøte. Det er sjelden færre enn 8 på trening, og ofte alle 10! Deltatt på DNB Jubel Cup 5v5, 
Hadelands Cup 5v5, KFUM Cup 3v3, OBS Sommercup 5v5 (meldte oss på ett årstrinn opp), Norway 
Cup 3v3, Eat Move Sleep Hasle/Løren 3v3, Lyn DNB Jubl Cup 5v5, Eat Move Sleep Fjellhamar 5v5 
(også ett årstrinn opp), Haslum Cup 3v3, Julecupen VIF 5v5. I tillegg har vi deltatt i KFUMs mikroserie 
på Ekeberg hver torsdag fra mai til september. Til sammen 20 torsdager, og 3 kamper hver gang 

Oppsummering: Ila alle kampene vi har spilt ila året (ca. 120) har vi vunnet alle bortsett fra 4 (!). 
Fokus har ikke vært på resultat, men på spillet. Vi øver mye på samspill og samhandling, og det har 

48



ofte vært utrolig artig å se de relasjonene som har blitt bygd mellom spillerne i laget. 8 av spillerne 
har spilt sammen siden Tippen fotballskole i 2015, og kjenner hverandre godt. Vi fikk 2 nye i sommer, 
og de har kommet fint inn i gruppa. Alt i alt en utrolig fin sesong, men der vi ila året ser at gruppa er i 
ferd med å bli litt «trøtt» på 3v3. Derfor har vi søkt oss mer mot 5’er fotball, og vi gleder oss veldig til 
neste år og ordinært seriespill. Gruppa er klar for det nå. Guttene har svært dedikerte trenere, som 
sjelden eller aldri er borte fra trening – og en ivrig og engasjert foreldregruppe på sidelinja. Laget har 
på mange måter, siden de har holdt sammen i 3 år nå, bygget en identitet sammen. Og den er vi 
stolte av! 
 

J2012: 
Lagledelse 2018: Anne Nord (lagleder) og Yuri Sali (trener)  

Aktive spillere 2018: Frida, Ingrid, Marie HS, Marie D, Liv B, Liv M, Tille Margrethe, Nathalie og Agata. 
Vi ønsker 4-5 nye spillere til laget. 
 
Aktiviteter/treninger: Vi trener 2 ganger i uken, intensjonen er at alle jentene skal få med seg 
minimum en trening i uken. Søndager i Valhall og tirsdager i gymsalen på Intility. Ønsker å fortsette 
med to treninger i uken utover året, vil flytte utendørs så snart 3-er banene er klare etter vinteren. 
Marit har hovedansvar for ukes-treningene, Yuri for søndagene. I 2018 har vi vært med på VIF sine 
cuper og en miniturnering i Ekeberghallen i november. Noen av jentene har spilt for 2011 når de har 
manglet spillere på KFUM mikroserie. Neste sesong er planen en cup i måneden.  
 
Oppsummering: Mot slutten av fjoråret falt mye på plass: vi fikk en trener fra klubben: Marit fra J19 
som er et supert tilskudd på laget og et forbilde for jentene. Jentene og foreldrene er stabile og gir 
beskjed om deltagelse eller ikke via SPOND. Det er 6-7 stykker på hver trening. Vi har en veldig god 
og stabil kjerne å bygge videre på! Vi samarbeider med J2013 og J2011. Slår oss sammen med J2013 
hvis vi er få deltagere på søndager. Et par av våre jenter har trent med J2011 innendørs på torsdager 
i vinter før vi fikk flyttet vår egent trening til tirsdager. Utfordringen for mange av foreldrene på 
J2012 er dugnadsvakter da fire av jentene har brødre på eldre guttelag. Våre jenter er fortsatt så små 
at de trenger følge av foreldrene og dette kombinert med antall dugnadsvakter går ikke.  
 

G2012 Lions 
Lagledelse 2018: Sondre Mittet (trener).  

Aktive spillere 2018: Adam, Aleksander, Eyolf, Jakob, Jesper, Milan, Muhammad, Noel 

Aktiviteter/Treninger: Trente en dag i uka. 

Oppsummering: Startet opp sent på høsten i 2018. 
 

G2012 Grønn 
Lagledelse 2018: Charlotte Ottesen (lagleder), Samira Muuse (lagleder), Ivar Stokkereit (trener), 
Øyvind Holmby  (trener). 

Aktive spillere 2018: Alexander Hammervold, Andreas Holmby, Evert Ropstad, Isak Ibrahim 
Mohamed, Jes Goberg, Jonas Holmby, Jonas Semb Korhonen, Liam James Stewart, Malik Dagane, 
Mathias Bergmål Stokkereit, Niklas Andre Ottesen, Samuel-Matheo Fagerli  
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Aktiviteter/Treninger: Trente ca. en gang i uka og deltok på ulike cuper.  
 

G2012 Kings 
Lagledelse 2018: Redouan Atifi (trener), Mohammed Abdelhai (trener) Kjetil Kvalen (lagleder).  

Aktive spillere 2018: Abdelhai Mohammed, Abdalla Mohammed, Younes Atifi Yasin,Tanreverdi, Shuja 
Haider Ur Rehman, Maximilian Jitkhot Kvalen                 

Aktiviteter/Treninger: Vi trener to ganger i uka. 

Oppsummering: Vi startet sesongen på Gamlebyen skole. Det var trening bare en gang i uka fram til 
januar 2019 så fikk vi plass på Valle Hovin hver søndag, spillerne har blitt mye bedre og har fått god 
kontroll på ballen fra første gang til nå, vi har merket har blitt stor utfordringen. 
 

G2012 Orange 
Antonio Lindeberg (lagleder) Mohamed Etassouli (trener) og Espen Iversen (trener). 

Aktive spillere 2018 2018: Adi Sarotic, Ayoub Slimani, Abdelali Etassouli, Morten Bjørnstad Iversen, 
Robin Rijal, Carlos Lindeberg  

Aktiviteter/treninger: Vi trener 1 gang i uka - søndag kl 12 på kunstgresset på Valle i September / 
oktober og deretter mandager kl 19.00 på Kampen Skole frem til jul. I tillegg deltok vi på Intility 3v3 
cup i oktober. 

Oppsummering: Begge trenerne har deltatt på Grasrottrener i regi av VIF i høst og har fått mange 
gode innspill i oppbygging av trening og øvelser. Mange glade og ivrige gutter på laget som samtlige 
har hatt flott utvikling. 
 

G2012 Sort 
Lagledelse 2018: Muharem Dulkic (trener), Tatek Yideti (hjelpetrener), Tony Milinkovic 
(hjelpetrener), Camilla W. Sørensen (lagleder), Sanela Dulkic (lagleder). 

Aktive spillere 2018: Ajdin Dulkic, Edvard Rosén, Lasse M. Reinton, Mikael Menevse, Teodor W. 
Thoen, Adnan Mujnovic, Alexander G. Grønnerud, Jacob Milinkovic, Kasper Kværn, Mikkel G. Molde, 
Nathnael Fekadu, Sebastian K. Senka, Viljar Hvidsten. Ayoub Choukri sluttet før sommeren pga 
flytting. 

Aktiviteter: Vi har hatt to treninger i uka. Felles trening på søndager i Valhall/ute, og lagtrening i 
gymsal/ute på tirsdag/onsdag/torsdag. Laget har deltatt på Vålerenga sine cuper, ett lag på DNB 
Jubel Cup, to lag på Obos Miniliga og to lag på Intility Cup. I tillegg deltok vi med ett lag på Eat Move 
Sleep-cup på Hasle Løren. Vi har meldt på to lag til Haslum 3v3 Cup, og planlegger å melde oss på 
med ett lag til julecupen til Vålerenga. Sosialt så har vi hatt sommeravslutning og vi planlegger 
juleavslutning. 

Oppsummering: Vi har et lag med veldig ivrige spillere, som vil utvikle seg og spille mest mulig fotball. 
Mange av spillerne møtes før treningen for å spille og leke sammen, og ofte blir mange igjen etter 
treningen for å fortsette å spille. Det virker som spillerne og foreldrene trives veldig godt på laget. 
Treneren har fokus på å følge den sportslige planen til VIF, og på å få med seg alle spillerne. Videre på 
at spillerne skal være trygge på hverandre og på trenerne. Vi har så smått begynt å prøve oss litt på 
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5er fotball nå, og på å ha keeper. Det synes guttene er gøy. 

G2012 Rød 
Lagledelse 2018: Bujamin Ali (trener) Gezim Syla (trener), Vegard Hansen (trener/lagleder). 

Aktive spillere 2018: Adnan Krdzalic, Benjamin Zyla, Bjørnstjerne Hågensen, Edvin Maalø, Elias Zaim, 
Leon Ali, Liam Sanders, Sander Dahl Hansen, Tamim Haidari. 

Aktiviteter/treninger: Trening hver søndag hele vår og sommer, ut oktober, Trening inne i gymsalen 
fra høstferien hver torsdag, DNB Cup, Obs Sommercup og Intility Cup. 

Oppsummering: Laget har lagt bak seg en veldig fin sesong, der gutta har utviklet seg veldig mye. De 
er trygge med ballen, flinke til å se hverandre, slå pasninger, og score mål. Selv om det er noe ulikhet 
i alder og fysisk utvikling, fungerer gruppa veldig fint sammen. Vi trenerne har også fått utviklet oss, 
ved å delta på Grasrotrenerkurset. Sosiale tiltak som avslutning før sommerferie med is, og VIF-kamp 
for alle ifm siste utetrening høst, har ført til veldig godt samhold blant spillere, trenere og foreldre.  
Vi opplever at gutta gleder seg til treningene og cupene, og det er jevnt over 100% oppmøte på 
treningene. 

G2012 Blå 
Lagledelse 2018: Morten Eikeland (lagleder), Jon Egil Strand (trener) og Martine Clementz (trener). 
Aktive spillere 2018: Adam, Edwin, Elian, Johannes, Lloyd, Oscar, Stevan, Teodor, Tobias 

Aktiviteter/treninger: Gjennom året har laget trent i gymsalen på Vålerenga Stadion, ute på Valle og 
på Vålerenga skole. Gjennom våren og høsten deltok vi på Bøler mikroserie, 3v3 kamper på 
Haraløkka hver tirsdag.  

Oppsummering: Gjennom året har vi samarbeidet bra med andre lag på kullet, både ved samtrening 
og spillerutveksling på Mikroserien. I høst justerte vi lagene noe, Adam, Lloyd og Stevan har kommet 
inn, mens Mikkel, Jakob og Alexander har gått ut. Morten overtok laglederollen fra Tony, og Martine 
kom inn på trenersiden. Fokus fremover er å sette spillergruppen etter de siste endringene, og 
fokusere på mest mulig treningsglede med høyest mulig treningskvalitet både for etablerte og nye 
spillere på laget. Vi vi fortsette samarbeidet med andre lag i kullet, både i trening og gjerne også 
kamp der det er mulig. 

G2013 Pirayas  
Lagledelse 2018: Dag Larsen (trener), Kjetil Nord-Varhaug (trener) og Lund-Kjeldaas, Katrine Øyvåg 
(lagleder), Tore André Granli (lagleder). 

Aktive spillere 2018: Ahyan Iqbal Kal, Albert Øyvåg Granli, Deniel Gebretensae, Eik Kretchmer Larsen, 
Filip Nord-Varghaug, Ilja Kretchmer Larsen, Matheo Olsen Refsnes, Mikael Sillah, Herman Stette 
Hovde, Marlon Kelepha Gomez, Philip Lund-Kjeldaas 

Aktiviteter/treninger: Vi trente hver tirsdag utendørs på Valle med oppmøteprosent på nærmere 90! 
Og mange foreldre. I november flyttet vi treningene til gymsalen på Initilty og det har vært en 
suksess. Vi har gjennomført 5 treninger i Vallhall med et noe dårligere oppmøte på søndager. Barna 
er tross alt 5 år. Vi deltok på Intility Cup med fullt lag, alle 11 stilte. Spilte 5 kamper. Tapte 4 og 1 

51



uavgjort. Vi husker best at vi var 45 pårørende som var med og at det var stas å takke alle for 
kampen. 

Oppsummering: Laget kom i gang i juni 2018. Vi gjennomførte 2 treninger før sommerferien og 
startet for fullt i august. Meget lovende. God foreldregruppe. Dyktige trenere og lekende barn. 
 

G2013 Blå 
Lagledelse 2018: Robin Shaha (Trener), Øystein Løseth (Trener), Martin Sommerseth Jaer (lagleder).  

Aktive spillere 2018: Axel Henrik Lund, Badis Bedhiafo, Elias Shahab Særnblom, Marcus Zangani Jaer, 
Rayan Assakali, Santiago Lopez, Sindre Torp 

Aktiviteter/treninger: Trening hver søndag inne på Valhall arena nå i vintersesongen. Deltok i 2018 på 
en cup. 

 
G2013 VIF Stars 
Lagledelse 2018: Lucas Karlsson (Trener, "sykemeldt" med komplisert brudd i beinet), Siamara Riaz/ 
Khalid Hussain (Trenere, ikke aktiv) og John Syvertsen (Lagleder). 

Aktive spillere 2018: Trym Byberg, Sahil Khalid, Mathias Dalby Syvertsen, Dani Hasic, Abbe Evald 
Hulth-Karlsson, Oskar Mossige Holt, Hjalmar Landberg- Westrum, Ishaq Battakh, Casper Noah Voyje 
Heieren, Elijah Kwarasey 

Aktiviteter/treninger: Inne Valle skole gymsal tirsdager, Vallhall kunstgress inne søndager. 

Oppsummering av sesongen: Vi startet sent i November. Vi har mange treninger og klarer ikke helt å 
følge progresjonen sendt fra trenerkoordinator. Ser ut til at mange barn/foreldre sliter med å stille 
opp 2 ganger i uken og at mange hadde blitt forespeilet 1 trening i uken (noen søndag og andre 
tirsdag). Tirsdagstreningen kolliderer med andre aktiviteter som Vålerenga hockey's skøyteskole, 
svømming med mer. Syns det er litt unødvendig at det kolliderer med andre VIF-arrangmenent 
hvertfall. Før skolealder burde man kanskje kunne akseptere at det kun holdes en fellestrening i 
uken. Laget har foreløpig ikke meldt seg på noen cuper men utelukker det ikke for fremtiden. Vi bør 
fra neste termin bytte litt på trenerteamet. 
 

G2013 Tigers  
Lagledelse 2018: Tine Grødahl (Trener), Tobias Olsson (Trener), Daniel Strandberg (Trener), Ingeborg 
Mork-Knutsen (Lagleder)  

Aktive spillere 2018: Aksel Thorstensen, Marie Grustad Grødahl, Theo Gjertsen, Edin Memija, Erling 
Andreas Mork-Knutsen, Georg Alexandersen, Johannes Bjørlykke Wennesland, Josef Boughanjayan, 
Maldini Strandberg, Nesta Strandberg, Adam Abdulkhadir, Oscar Clemetz, Johannes Mårstøl, Martine 
Vangbo Jæger (sluttet). 

Aktiviteter/treninger: Det er gjennomført ukentlig treninger på søndager kl. 10-11 og etter høstferien 
også treninger på torsdag kl 16-17. Tigers 2013 har deltatt på 4 cuper ila sesongen 2018: DNB 3v3 
cup 7.-8.juni, Ski cup 1.-2.september, Intility cup 6.oktober og Haslum cup 18.november. Vi har også 
hatt en trenerpraktikant som har gjennomført 5 treninger høsten 2018 og juleavslutning for hele 
laget med søsken, foreldre og foresatte på Egon på Storo-senteret November 2018.  
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Oppsummering: 2018 har vært en spennende sesong for Tigers 2013. Barna har hatt stor utvikling 
gjennom sesongen. Cupene har vært en fin anledning til å teste ut det vi har lært på trening, og det 
gir stor mestring å klare å score mål mot motstandere som er et til to år eldre. Vi begynner også få 
fint samhold i laget. Barna kjenner hverandre bedre og begynner å bli trygge på hverandre. Det å 
delta på cup og dugnad har også gjort at foreldrene har blitt bedre kjent med hverandre.  
 

Futsal Damer 
Vi har ingen trener eller støtteapparat, alle tar ansvar der det kreves. Vi er ca 16 stk. I troppen i år.  

Aktiviteter/treninger: Trener en gang i uken og spiller kamper på søndager. 
 
Oppsummering: Vi kom på 3. Plass i 2017/2018. I år 2018/2019 har vi allerede vunnet serien, to 
runder før slutt. Vi skal spille nasjonalt sluttspill i slutten av mars. 
 

Futsal Herrer 1 og 2 
Lagledelse 2018: Lars Erik Hempkins (trener/lagleder/oppmann). 

Aktive spillere 2018: Amund Haaland Aano, Arben Fetishi, Arne Johan Ohr, Bjørn Røe, Christopher 
Okazaki Hansen, Diego Veloso, Erlend Karlsen, Espen Øverås, Hamza Aslam, Hasan Navruz, Jørgen 
Iversen, Kjetil Elverum, Kjetil Neple, Lars Erik Hempkins, Martin Bach Johnsen, Mats Theie Bretvik, 
Mikdad Cedra Kaddour, Nils Olav Smestad, Noman Nanikhel, Petter Emil Schiøtz, Philip Arthur Nessa 
Sæther, Rolf Emil Johansson, Thomas Espevik, Thomas Gideon Tesfai, Trond Remi Akinyemi 
Otterstad, Yassin El Ouaali, Yunus Tektas, Zakaria Elhatri 

Aktiviteter/Treninger: Vålerenga Futsal Herrer har ca. 30 mann i stallen og vi har 2 lag med i 
seriesystemet; VIF i 1. divisjon og VIF2 i 3. divisjon. Vi trener 2 ganger i uka hele året, bortsett fra 
sommerferien, dvs hele Juli og de 14 første dagene i August. 

Oppsummering: I år, som i fjor, havner vi midt på tabellen med førstelaget. Selv om vi vanligvis fører 
mye av kampene mtp ballbestittelse og målsjanser, klarer vi ikke å omsette alt dette i tellende 
resultater. Derfor klarer vi ikke helt å ta det siste steget helt opp til eliteserien. Vi jobber dog 
målrettet slik at vi skal bli bedre på akkurat dette.  Men det er ikke alltid like lett ettersom vi bedriver 
amatøridrett. 
 
VIF 2 ligger akkurat nå an til opprykk fra 3. divisjon til 2. divisjon. Alt skal gå imot i de siste 3 kampene 
om dette ikke skal gå. Derfor kan vi vel allerede nå si at VIF 2 spiller i 2. divisjon neste år. Totalt sett 
nok en litt skuffende sesong mtp på resultater i kampene, men treningsiveren er stor og det er 
mange som vil være med å spille futsal i VIF. Vi er flinke til å trene og det gir et godt miljø. Dessverre 
har vi ikke kapasitet til å si ja til alle. Vi går på en ny sesong i 2019/20 nå som 2018/19 sesongen 
synger på siste vers. 
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PUNKT 5 

BEHANDLE KLUBBENS ÅRSREGNSKAP 

I REVIDERT STAND 

Vålerenga fotball 

ÅRSREGNSKAP 2018 
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Vålerenga Fotball Noter 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper

Inntekter resultatføres basert på underliggende prosjektregnskap og postene inntektsføres 
i samme periode som aktivitetene postene er knyttet til utøves, dvs. uavhengig av når 
inntektene faktureres og/eller betales

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre
eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen 
ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og
langsiktig gjeld, er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når 
verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives planmessig. 

Spillerkontrakter aktiveres i Vålerenga Fotball Elite og avskrives over 
kontraktsperiodens lengde. I tillegg er det foretatt nedskrivning der virkelig verdi
(mulig salgsverdi) er lavere enn balanseført verdi.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Tilførsel og bruk av egenkapital med restriksjoner føres som resultatdisponering 
i årsoppgjørsdisposisjonene og vises enkeltvis i egen note fordelt på
restriksjonsklasse. Bruk av egenkapital med restriksjoner foretas som kostnadsføring
via driftskostnader i resultatregnskapet på det tidspunkt kostnadene påløper. Ved 
årsslutt foretas en overføring fra de aktuelle egenkapitalkontoer, under resultat-
disponeringer, for dekning av årets totale kostnader

Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper.
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Vålerenga Fotball Noter 2018

Note 2 Sammenslåtte poster
Andre inntekter består av: 2018 2017

Kiosksalg 1 095 992 1 091 918
Sponsorinntekter 4 691 502 1 964 978
Inntekt cup/turnering 959 533 852 363
Tilskudd, grasrotandel o.l 7 800 000 6 933 263
Bingo/Lotteri/Dugnad 839 493 486 026
Fotballskole og VFA 1 137 772 943 492
Diverse samt andre inntekter 10 026 020 7 668 633

26 550 312 19 940 673

Finansposter består av 2018 2017
Renteinntekt 295 531 2 251
Ytterligere gevinst ved salg av aksjer 0 50 000 000
Valutagevinst 7 954 578
Rentekostnader 78 747 6 830
Gebyrer 183 365 7 918
Valutatap 7 401 8 260

Personalkostnader består av: 2018 2017
Lønninger 10 943 954 7 436 892
Arbeidsgiveravgift 1 566 093 1 082 041
Pensjonskostnader 187 059 23 265
Andre ytelser -692 936 242 524
Sum personalkostnader 12 004 170 8 784 722

Note 3 Antall ansatte 2018 2017
Gjennomsnittlig antall ansatte 31 11

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.
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Vålerenga Fotball Noter 2018 Noter 2018

Note 4 Ytelser til ledende personer, revisor mv

Daglig leder:
Det er i 2018 utbetalt kr 645.033 i lønn til daglig leder, samt kr 5.400,- i annen godtgjørelse.

Styremedlemmer:
Det er i 2018 ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse 
til styreleder eller styremedlemmer. 

Revisjonshonorar
Kostnadsført honorar til revisor for 2018 utgjør kr 131.250,- inkl. mva
for revisjon og kr 80.250,- inkl. mva for konsulenttjenester.

Note 5 Aktiverte spillerkontrakter
Spillerkontrakter (overgangssum) knyttet til spillere er aktivert 
og blir avskrevet over kontraktsperiodens lengde. I tillegg blir det foretatt
nedskrivning der virkelig verdi (mulig salgsverdi) er lavere enn balanseført verdi. 
Pr 31.12.2018 er atkivert beløp kr 0,00.

Note 6 Varige driftsmidler
Inventar/  

utstyr Bomhus Inventar Lysanlegg
Ballbinge / 

kunstgressbane SUM
Anskaffelseskost 1.1.2018 639 592 57 556 27 155 87 530 5 529 194 6 341 027
Tilgang i året 76 613 0 0 0 0 76 613
Avgang i året 0 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.2018 716 205 57 556 27 155 87 530 5 529 194 6 417 640
Årets avskrivninger (34 802) (11 511)   - (365 011) (411 324) 
Akk avskrivninger 31.12.2018 (378 869)  (31 655)   - (87 530) (2 886 638)  (3 384 692) 
Balanseført verdi pr. 31.12.2018 337 336 25 901 27 155 0 2 642 556 3 032 951

Økonomisk levetid 3-10 år 3-10 år 50 år 10 år 10 år

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.
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Vålerenga Fotball Noter 2018

Note 7 Finansielle driftsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

andeler pr. 31.12.2016 i året verdi
Vålerengahuset AS 15 15 000 0 15 000

100 % 44 024 64 183 227 64 227 251
Vålerenga Stadion AS 100 % 1 216 954 578 973 1 795 927
Vålerenga Sport AS 4,2 % 1 000 0 1 000

Sum investeringer i aksjer og andeler 1 276 978 64 762 200 66 039 178

Lån til selskaper og stiftelser

Lån består av:
Ansvarlig lån Vålerengahuset 25 000
Lån Stiftelsen Vålerenga Fotball Drift 7 839
Lån Stiftelsen Vålerenga Fotball Eiendom 3 183 074
Vålerenga kultur- og idrettspark AS 0
Vålerenga Stadion AS 3 320 344

Sum lån 6 536 257

Note 8 Kundefordringer

Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning for mulige tap.

Pr. 31.12.18 er det avsatt kr. 102.185 for dekning av mulige tap. 

Note 9 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringer består av: 2018 2017
Fordring ansatte 79 051 22 689
Depositum husleie 206 900 229 900
Fordringer andre Vålerengaenheter 108 367 108 367
Fordring ifm stadion 0 10 000 000
Periodisert inntekt - grasrot 1 620 160 1 532 119
Andre poster 178 699 57 809

Sum andre fordringer 2 193 177 11 950 884

Skattetrekk og andre offentlige avgifter
Skattetrekk og andre offentlige avgifter består av: 2018 2017
Skyldig skattetrekk 466 090 304 054
Arbeidsgiveravgift 546 557 393 601
Andre trekk 3 068 3 719
Sum skattetrekk og andre offentlig avgifter 1 015 715 701 374

Vålerenga Kultur- og Idrettspark AS

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.
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Vålerenga Fotball Noter 2018 Noter 2018

Note 10 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av: 2018 2017
Feriepenger 1 161 660 815 636
Mellomregning Vålerenga - selskaper 0 813 787
Gjeld ifm lagskasser 250 632 321 312
Kortsiktig lån 0 2 000 000
Andre periodiseringer og avsetninger -204 768 38 927
Uopptjent inntekt 618 354 230 000

Sum annen kortsiktig gjeld 1 825 878 4 219 662

Note 11 Bankinnskudd, kontanter o.l 
I summen inngår bundne bankinnskudd vedrørende forskuddstrekk med kr494.824

Note 12 Egenkapital

Opptjent egenkapital 31.12.17 Resultat 2018 31.12.18
Annen egenkapital 68 117 249     39 887  68 157 136     
Sum opptjent egenkapital 68 117 249 39 887 68 157 136

Egenkapital med restriksjoner
Fond for undervarme (kunstgressbane) 1 800 000   - 1 800 000 
Stadionfond 5 368 714   - 5 368 714 
Stadion, tilskudd fra klanen 1 000 000   - 1 000 000 
Sum egenkapital med restriksjoner 8 168 715   - 8 168 715 

Sum egenkapital 76 285 964     39 887    76 325 851     

Note 13 Pensjonsordning

Klubben har plikt til å ha tjenestepensjonordning etter lov om tjenestepensjon. Klubben
har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter denne loven.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.
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Til årsmøtet i Vålerenga Fotball 

Kontrollkomiteens beretning for 2018 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Vålerenga Fotballs økonomi. 

Kontrollkomiteen skal påse at Vålerenga Fotballs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar 
med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre 
forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir 
et korrekt uttrykk for Vålerenga Fotballs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved 
gjennomgang av regnskapene vurdere Vålerenga Fotballs finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Videre ble det fattet følgende vedtak på årsmøtet i 2017: 

Kontrollkomiteen skal i tillegg til sin vanlige kontrollfunksjon i henhold til Norges Idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komités lov § 2-22, også påse at det er avtaleverk, rutiner og økonomi 
som sannsynliggjør drift på lang sikt. Det skal føres kontroll med avtaler av vesentlig karakter.  

Kontrollkomiteen har i perioden mottatt styreprotoller, regnskap og avholdt flere møter med 
Vålerenga Fotball og med datterselskapet Vålerenga Kultur- og idrettspark AS, samt snakket med 
revisor. 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet. 

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig 
å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Vålerenga Fotballs 
administrasjon og fra Vålerenga Fotballs engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2018 og det 
styrebehandlede årsregnskapet for 2018 er gjennomgått.  Vi ikke blitt forelagt revisjonsberetningen 
for 2018. 

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår 
av denne beretning.  

Kontrollkomiteens vurdering av Vålerenga Fotballs finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Kontrollkomiteen har viet særlig oppmerksomhet til de heleide datterselskapene Vålerenga kultur- 
og idrettspark AS og Vålerenga Stadion AS. Det er spesielt i norsk sammenheng at et idrettslag som 
Vålerenga Fotball forvalter verdier som er mange ganger større enn kjernevirksomheten. I tillegg til 
det store finansielle ansvaret med en gjeld på nær 400 millioner kroner, kommer det omfattende 
juridiske ansvaret ovenfor ESA og Oslo Kommune. 

Vålerenga Fotballs styre har utøvet sitt omfattende ansvar ved at to fra Vålerenga Fotballs styre også 
har sittet i styret til VKIP AS. Kontrollkomiteen er opplyst om at VKIP’s økonomi vil legges frem 
særskilt for årsmøtet.  Det er flere store punkter som bør vies særlig interesse.  
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Damefotballen har hatt en gledelig utvikling og med en betydelig større satsing, øker også den 
driftsmessige og finansielle risikoen. Damefotballen utgjør en tredjedel av økonomien til Vålerenga 
Fotball og kontrollkomiteen mener det bør gjennomføres tiltak som dokumenterer redusert risiko for 
resten av klubbens virksomhet.    

Fra kontrollkomiteens beretning 2017 vurderte Kontrollkomiteen styre-strukturen for å kunne sikre 
at fremtidig kontroll og styring skal være tilfredsstillende. Vålerenga Fotball har i dag fem 
styremedlemmer, med to varamedlemmer. Siden Vålerenga fotball har en omfattende økonomi og 
virksomhet, inkludert at hele ansvaret for stadionselskapene ligger i Vålerenga Fotballs styre, mener 
kontrollkomiteen at styret bør utøkes, med eksempelvis to personer i tillegg til to varamedlemmer.  

Vålerenga Fotball har en meget begrenset likvid egenkapital. Dette gjør at virksomheten ikke har en 
buffer for uforutsette situasjoner. Både positive og negative. Hadde ikke Vålerenga i 2007/2008 hatt 
en likvid egenkapital på 5 MNOK som i sin helhet ble risikert på aller første fase av stadionprosjektet 
– hadde ikke Vålerenga hatt et eget stadion i dag. Det anbefales at det gjennomføres tiltak som 
bygger opp en betydelig egenkapital. 

Konklusjon 

Revisor har i samtale med kontrollkomiteen informert om at det utøves god kontroll i klubbens 
økonomifunksjon.   
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Vålerenga Fotballs årsregnskap for 2018 
godkjennes av årsmøtet. 

 
 
 
Oslo 20.2.2019 
 
 
Odd Skarheim (sign.)       Harald Moræus Hanssen (sign.) 
Leder kontrollkomiteen 
 
 
 
Birgitte Helmersen (sign.)      
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Årsresultat 2018
Vålerenga kultur‐ 

og idrettspark AS

Vålerenga    

stadion AS VKIP Drift AS

Sum driftsinntekter 31 256 536 8 007 736 9 566 394

Lønn og annen driftskostnad 10 266 211 2 539 063 9 126 965

Avskrivning av driftsmidler og immatrielle eiendeler 13 882 753 66 499

Driftsresultat 7 107 572 5 402 174 439 429

Finans ‐18 286 283  ‐291 433  ‐11 701 

Ordinært resultat før skatt ‐11 178 711  5 110 741 427 728

Skattekostnad på ordinært resultat 0 1 174 975 98 377

Årsresultat ‐11 178 711  3 935 766 329 351

Balanse ‐ anleggsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 485 711 087 2 354 446

Maskiner og anlegg 64 183

Sum varige driftsmidler 485 775 269 2 354 446 0

Investering i datterselskap (VKIP Drift AS) 100 000

Sum finansielle anleggsmidler 100 000 0 0

Sum anleggsmidler 485 875 269 2 354 446 0

Balanse ‐ omløpsmidler
Sum fordringer 8 494 309 10 683 620

Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 16 419 091 1 050 1 372 695

Sum omløpsmidler 24 913 400 10 684 670 1 372 695

Sum eiendeler 510 788 669           13 039 116             1 372 695              

Balanse ‐ egenkapital
Innskutt egenkapital

Aksjekapital 170 236 1 112 234 100 000

Ikke registrert kapitalforhøyelse 64 183 227 578 973

Sum innskutt egenkapital 64 353 463 1 691 207 100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap ‐16 014 477  43 794

Sum opptjent egenkapital ‐16 014 477  43 794 0

Sum egenkapital 48 338 986 1 735 001 100 000

Balanse ‐ gjeld
Utsatt skatt 10 895

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 422 200 000

Sum annen langsiktig gjeld 422 200 000 10 895 0

Kortsiktig gjeld 1 272 695

Sum kortsiktig gjeld 40 249 683 11 293 219 1 272 695

Sum gjeld 462 449 683 11 304 114 1 272 695

Sum egenkapital og gjeld 510 788 669 13 039 115 1 372 695
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6. Innkomne forslag og saker

6.1 Forslag fra Odd Syvertsen – utarbeidelse av årsberetningen mv. 

Forslag mottatt fra Odd Syvertsen, i mail av 13.02.2019. 

Hei. 

Jeg ønsker å legge inn et forslag til klubbens årsmøte: 

«Utarbeidelse av beretning. 
Årsmøtet ber om at klubbens styre i den kommende styreperiode etablerer at utvalg med et mandat 
som går ut på å finne fram til en ordning som forenkler og effektiviserer utarbeidelsen av 
beretningen, både fra de enkelte lagenheter og fra klubbens styre.» 

Vedlegger et notat som underbygger forslaget. 

Ytterligere kommentarer vil jeg gi under årsmøtet. 

Vennlig hilsen 

Odd Syversen 

Notat fra Odd Syvertsen som underbygger forslaget: 

Årsmøter og årsrapporter. 

Årsberetningen til Vålerenga Fotball for kalenderåret 2014 ble behandlet på klubbens 
årsmøte onsdag 11. mars 2015. Beretningen er satt inn i et hefte med hele 141 sider, 
hvorav selve beretningen er på 90 sider. Av disse utgjør styrets beretning 10 sider, 
resten er beretninger fra de ulike grupper.  

Omfanget av klubbens aktiviteter gjenspeiles nødvendigvis i årsberetningen. 
Gjennom mange år har praksis på klubbens årsmøter vært slik at møteleder har ledet 
gjennomgangen/behandlingen av beretningen, gjerne side-for-side, eller avsnitt-for-
avsnitt, for til slutt å få gjennomført den nødvendige avstemming. Det er viktig at 
beretningen får en forsvarlig behandling, men beretningens omfang og disponibel 
behandlingstid under årsmøtet setter behandlingen under et betydelig press. 

Mitt inntrykk er at svært få, om noen, av deltagerne på årsmøtet/ene har lest 
beretningen på forhånd, langt mindre funnet, og ev. satt seg inn i de mest sentrale og 
viktige deler av beretningens problemstillinger.  Et forhold som må nevnes i slik 
sammenheng er at dokumentasjonen sjelden er gjort tilgjengelig for medlemmene 
slik lover bestemmer, og da blir det jo ekstra vanskelig for medlemmene å sette seg 
inn i sakene. For å motvirke at beretningen får en for overfladisk behandling, vil det 
hjelpe dersom møteleder på forhånd har rukket å sette seg inn i beretningen slik at 
han/hun kan rettlede og bistå årsmøtedeltagerne til å prioritere, dvele ved, og 
eventuelt drøfte, de mest sentrale problemstillinger.   

Opplevelsen under gårsdagens årsmøte føyer seg inn i erfaringene fra mange 
årsmøter i klubben, nemlig at beretningen er svært omfattende og at den får en for 
overfladisk behandling. Hadde det ikke vært for at lovene pålegger årsmøte å 

90



behandle årsmeldingen, er det fristende å tenke seg at beretningen like gjerne kunne 
vært sendt direkte til arkivet.  

Er det grunn til å se nærmere på problemstillingen.  Jeg mener at svaret er et 
ubetinget ja. 

Bl.a. fordi forhold som fremtid og kontinuitet gjennom innføringen av årlig oppfølging 
av klubbens visjon, planer eller målsettinger burde være en naturlig og nødvendig del 
av årsmøtets oppgaver.  Oppfølging/rapportering i forhold til forrige årsmøtes 
drøfting/behandling av de viktigste saker, og beslutninger bør være en naturlig del av 
en beretning, noe som vil inngi tillit og som dessuten vil bidra til å vise kontinuitet i 
arbeidet.  Det idrettssamfunn som klubben er en deltager i, de politiske og 
idrettspolitiske rammer klubben arbeider innenfor og som påvirker klubbens 
situasjon og fremtid burde også gjenspeiles i en beretning.  

Når det gjelder selve utformingen av beretningen bør det utarbeides en enkel 
manual, en standard som er lik for alle enhetene, også over tid.  Dette vil hjelpe 
undergruppene som skal formulere beretningen fra sine ståsteder for bl.a. å 
prioritere det som en viktig, og vil dessuten gi årsmøtet, leserne (og 
historieskriverne) en gjenkjennelig, mer oversiktlig og enklere oppgave. Det ligger i 
dette også spørsmålet i hvilken grad det er hensiktsmessig at årsmøtet må behandle 
årsmeldingen fra alle undergruppene. 

Oppsummert bør følgende vurderes: 
o Innføring av et planverktøy (idrettslig og administrativ plan) for årlig 

behandling av årsmøtene, som vil ivareta hensynet til kontinuitet og 
forutsigbarhet.  

o Innføring av en felles standard for utforming av beretningen fra alle 
enhetene. 

o Ankerfeste i politiske og idrettspolitiske føringer og prioriteringer.  
o Dokumentasjonen skal være tilgjengelig innenfor lovens frister 

(nettbasert?) 
 

 
Oslo 12.03.2015 - Odd 
 

Styrets kommentarer til forslaget: 
 
Odd Syvertsen har begrunnet sitt forslag. Forslaget er innenfor lovens krav til frister for 
årsmøteforslag. 

Bakgrunn 

Styret ser forslagets gode intensjoner, men også at forslaget bygger delvis på feil informasjon. 

Styret er enig i at den samlede årsberetning er omfangsrik, og at det kan være vanskelig å sette seg 
inn i alle lagenes rapporter. Det har vært styrets holdning at denne måten å dokumentere både 
lagenes aktiviteter, trenere/laglederes deltagelse, og – ikke minst – spillere som har aktive i 
Vålerenga Fotball, kan være av historisk interesse. 
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Styret ser at dette kan gjøres på ulike måter. Det er imidlertid slik at klubben de siste 4-5 årene har 
utarbeidet en manual, eller mal, for lagenes beretning, som forslagsstilleren etterlyser. At ikke alle 
følger denne, er ikke noe stort problem, etter styrets vurdering. 

Det er heller ikke korrekt at årsmøtepapirene ikke er gjort tilgjengelig for medlemmene i henhold til 
lovens krav. Det har imidlertid vært noen få tilfeller hvor feil personer er forespurt om å få 
årsmøtepapirene, og har da ikke mottatt disse. Det er som regel mellom 1-5 personer som etterspør 
årsmøtesakene før selve årsmøtedagen. Vi har nå lagt ut årsmøtepapirene på vår hjemmeside, og vil i 
tillegg kopiere opp et visst antall beretninger til de som oppsøker kontoret. 

Konklusjon: 

Styret anbefaler ikke Odd Syvertsens forslag. Styrets begrunnelse er: 

a) Styret vil i samarbeid med administrasjonen ta opp til vurdering relevante deler av forslaget.
b) Det er ikke nødvendig med et eget utvalg i denne saken.
c) Dokumentasjon av årsmøtepapirene følger allerede de kravene som ligger i Syvertsens

forslag.
d) Innføring av samme mal for nesten alle lagene er allerede gjennomført. Styret ønsker fortsatt

å være rause i forhold til de få som går litt utenfor malen.

Styrets forsalg til vedtak: Årsmøtet støtter ikke Odd Syvertsens forslag, men styret anmodes om å 
vurdere innholdet fram til neste ordinære årsmøte. 
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6.2 Organisering av Vålerenga Fotball 
  
I henhold til lovnormens § 15 (9) «Årsmøtets oppgaver» skal årsmøtet behandle  
Idrettslagets organisasjonsplan. Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering 
og aktivitet.  
 
Stadionselskapene 
Klubben har valgt å etablere to aksjeselskaper, med eget (felles) styre, valgt på selskapets 
generalforsamling (= klubbens styre), og med egen administrasjon.  
 
Samfunn 
I tillegg har Vålerenga Fotball etablerte med virkning fra og med 1. januar 2015, Stiftelsen Vålerenga 
Fotball Samfunn, som en frittstående organisasjon, med eget styre. Stiftelsen har selv tatt initiativ til 
at styret i stiftelsen i framtiden utpekes av styret i Vålerenga Fotball. Dette er gjennomført fra og 
med 2018.  
 
Styret etablerer ved behov utvalg, komiteer og prosjekterStyret beslutter mandat og sammensetning 
av disse.  
 
Styret skal løpende vurdere behov for slike utvalg, noe som innebærer at styrets ansvar tydeliggjøres, 
samtidig som styrets arbeid blir fokusert på å ivareta strategiske områder for klubben.  
 
Unntak vil fortsatt være valg av Valgkomite og kontrollkomite, som velges direkte av årsmøtet. 
Årsmøtet velger altså medlemmer til hovedstyret, kontrollkomitè og valgkomitè. 
 
Administrativt ledes klubben av daglig leder i heltids stilling.  
 
Oppgavene i administrasjonen har i 2018 hatt disse hovedområdene;  
  
Medlemsservice, inkl ansvar for politiattester, spilleroverganger, fakturering av kontingenter og 
treningsavgift, websider, samt kvalitetsklubb og Fair Play-utvalg 
 
Arrangement (cuper og dugnader) og løpende driftsoppgaver som bestilling av utstyr etc., i tillegg til 
å være administrativt ansvarlig for dommere, klubbdommere etc. 
Sportslig ansvarlige for barn, ungdom, VFA, fotballskoler og rekruttfotballskoler 
Administrativt ansvarlig og sportssjef for Damer A  
Bane og anlegg    
Økonomi    
Marked/Salg (  
 
Styret vil fram til neste årsmøte diskutere organiseringen av klubbens virksomhet, og vil benytte 
denne tiden til å teste ut alternativ€ organisasjonsmodell(er) hvor erfaringene blir forelagt årsmøtet i 
2020.  
 
 
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner organiseringen for Vålerenga Fotball for 
2019. 
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7. Fastsette medlemskontigent for 2029 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet fastsetter kontingenten for medlemmer til kr 300,- for 2020. 

Styrets argumentasjon: 

Årsmøtet besluttet å endre kontingentsatser og antall medlemstyper i 2019. Styret har de siste årene 
anbefalt at kontingent og treningsavgifter skal holdes på samme nivå, som i realiteten betyr en 
reduksjon.  

Det foreslås altså ingen økning i kontingenten for 2020. 

 

8. Vedta klubbens budsjett for 2019 
 

Styret legger fram et budsjett for Vålerenga Fotball for 2019, som viser et positivt resultat på i 
underkant av kr 300.000,-. Dette er et relativt lavt budsjettert overskudd i forhold til omsetningen. 

Budsjettet inkluderer ikke datterselskapene, da dette besluttes i selskapsstyrene.  

Dette budsjettet innebærer noen prioriteringer: 

- Økt kompetanse på TK-er og trenere i barneavdelingen 
- Ingen økning i treningsavgifter, heller ikke for medlemskontingenten 
- Økt satsing på Damer A, som innebærer økning i sponsorinntekter og støtte fra NFF/TFK, og 

økte kostnader til spillere og trenings- og kamparena 
- Satsingen på talent jenter øker noe i forhold til 2018 
- Videreføring av satsing på talentlagene, gutter (U14/U16) 
- To vinteråpne baner hele vinteren 
- Samme antall treningstimer i Vallhall 
- Felles treningsleir fra alle lag fra og med 12 år 
- Antall cuper/arrangementer holdes på samme nivå. Forutsatt omtrent samme omsetning og 

resultat som i 2018. 
 

Det er ikke budsjettert med økning på Grasrotmidler i forhold til regnskap for 2018. Det er heller ikke 
budsjettert med økning i offentlige tilskudd, utover det som er mulig å beregne (mva-kompensasjon) 

I tillegg ønsker styret å jobbe videre med planene om nytt klubbhus, men det er ikke forutsatt at 
investeringen skjer i 2019. 

Treningsavgifter fastsettes av styret, og fakturaer for neste sesong sendes ut desember hvert år. 
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Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2019, og gir styret i fullmakt å 
fastsette treningsavgifter for 2020. 

 

 

 
9. Vedta engasjement av revisor 

Styret foreslår å engasjere BDO som revisor for 2019 
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10. Valg 
Valgkomiteen har oversendt sin innstilling, se under. 
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LOV FOR VÅLERENGA FOTBALL 
 

 
Utskilt den 27. april 1989 fra Vålerengens Idrettsforening, 

stiftet den 29. juli 1913. 
 

Loven ble vedtatt 27. april 1989, med siste endringer vedtatt  
på ordinært årsmøte den 13. mars 2017.  

Med bakgrunn i styrets forslag til endringer til årsmøtet 13. mars 2017 ga Oslo Idrettskrets en 
forhåndsgodkjenning den 17. februar 2017. 
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I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1  Formål 
 
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 
 
(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående og nøytral i politiske og religiøse spørsmål, med 

utelukkende personlige medlemmer.  
 
(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund.1 
 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oslo kommune, og 

er medlem av bydel Gamle Oslo idrettsråd2. 
 
(4)  Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  
 
§ 2 B Idrettslagsallianse 
 

(1) Klubben inngår i en idrettslagsallianse med Vålerengens Idrettsforening (VIF) 
allianseidrettslag. Klubbens formål er å drive idrett organisert i NIF. 

 
(2) Klubben kan ikke drive mer enn en særidrett. 

 
(3) Klubben plikter å benytte samme navn og logo som VIF, i tillegg til angivelse av idrettsgren, 

og er i den forbindelse bundet av foreningens lov og vedtak. Medlemmer i klubben blir 
automatisk medlem av VIF ved innmelding i klubben og plikter å opprettholde medlemskap i 
VIF.  

 
(4) Klubben har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning med 

idrettslag utenfor VIF. 
 

(5) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget 
og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte 
årsmøter. Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten 
oppløsning av idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. 
Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen. 

 
 

1 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget 
utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal 
fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar 
innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
2 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer 
enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører. 
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§ 3  Medlemmer 
 
(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 
 regelverk og vedtak.      
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  
 

(2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 
skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 
Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan 
påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til 
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 
(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
 
(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 

regelverk og vedtak. 
 
(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 
(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 

inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og 
gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 
informere om klageadgang.  

 
(8)  Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling 
av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

 
(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 

uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan 
omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 
(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 

med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
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§ 4  Medlemskontingent og avgifter 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse 
i idrettslagets aktivitetstilbud. 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  
 
§ 5  Kjønnsfordeling 
 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting 

i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal 
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra 
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes 
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon 
kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 
§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i 

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en 
person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 

 
(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har 

ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt 
og medlemskap i laget.  

 
(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 
    
(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse.   
 
(5)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

3 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). 
Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for 
betaling av kontingent. 

100



b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget  
c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets 

representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 
d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på 
årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 
 
(6)  Talerett:4 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget. 
Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
 

 
§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
 
(1)  En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget 

eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et idrettslag i en idrettsallianse er ikke 
valgbar til verv i øvrige idrettslag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant 
ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 
skjer.   

 
(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold. 
 
(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å 
utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 
(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  
 
(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare 
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 
  
§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 
 
(1)  Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen 
idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, 
eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i 
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 

4 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må 
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.» 
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Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 
(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 

         
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare 
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 
§ 9 Inhabilitet 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)   når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 

linje eller i sidelinje så nær som søsken,  
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 

part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  
 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete.  

        
(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille eller kostnad. 
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(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 
til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til 
avgjørelse. 

 
(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
 
 
§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et 

flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til 
det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte 
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

              
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  
 
 
§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 

III. ØKONOMI 
 
§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.7  
 
(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs 

regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge 
regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal 
laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert 
revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har 
engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens 
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 

5 For eksempel per e-post. 
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.  
7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.  

103



(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 
(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør 
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 
(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 
 
(6)  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 
skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
(6) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets 

størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, samarbeidsavtale med Vålerenga Fotball og 
samarbeidsavtale ihht. NFFs AS-reglement, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et 
særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 
 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 13  Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen 15. mars8. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles.  

 
(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 
 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

8 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.  
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(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 
oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 
§ 14  Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det 
kan velges flere dirigenter og referenter. 
 
 
§ 15  Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal9: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.10  
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å 
fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.11 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.12 
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 
11. Foreta følgende valg:13 

a) Leder og nestleder 
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer14 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) Velge 3 medlemmer og ett varamedlem til kontrollkomitéen 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  

 
Valg av styre skjer enkeltvis, gjeldende for 2 år av gangen. Det velges slik at det ene året 
velges leder og 2 styremedlemmer og 1 varamedlem og det neste året velges nestleder, 1 
styremedlem og 1 varamedlem Vved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til 
stemmetall. 
 

§ 16  Stemmegivning på årsmøtet 

9 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende 
måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan 
bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
10 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og 
lovnorm for idrettslag. 
11 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.  
12 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
13 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 
tillitsvalgte det er behov for. 
14 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og 
varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle 
styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.  
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(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen 
kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og 
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
§ 17  Ekstraordinært årsmøte  
 
(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers 

varsel etter: 
 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 
b) Vedtak av styret i idrettslaget. 
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 

 
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten 
og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort 
tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal 
det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og 
dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
til minimumsdeltakelse. 

 
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 
§ 18  Idrettslagets styre 
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(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet15 mellom 

årsmøtene.  
 
(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge 
for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne styrer i datterselskaper/stiftelser/komiteer/utvalg/personer 
for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 
e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.16  
f) Oppnevne ansvarlig for barneidretten 17 

 
 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 
§ 19  Grupper og komiteer 
 
(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem 
av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 
(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 
(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 

årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan 
årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater 
fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst 
én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal:18 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

15 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå 
evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller 
vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer. 
16 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. 
17 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige under 13 år. 
18 Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå 
kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a). 
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d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets 

godkjenning, jf. § 18. 
 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker 
og dopingsaker 
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 
dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
 
§ 21  Lovendring 
 
(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å 

ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 

idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er 
begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 

motstrid med NIFs regelverk. 
  
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av 

NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 
 
(1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder 
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

  
(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter 

avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, 
skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for 
behandling av saken.  
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