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ÅRSBERETNING V/S FOTBALL 2017 

 

Styret har bestått av: 

Ved årsmøtet 2017 var innstilling av styret som følger 

Leder – Grethe Guttulsrud (ikke på valg) 

Styremedlem – Stefi Fjeld (veles for 1 år) 

Styremedlem – Kim-Reidar Martinsen (velges for 1 år) 

Styremedlem – Tom Otterbekk (velges for 1 år) 

Styremedlem – Nguyen Phu Quoc (velges for 2 år) 

Styremedlem – Lukas Gudøy-Markiewicz (velges for 2 år) 

 

Av personlige grunnen valgte Quoc og Tom å frigjøres fra vervene sine. Mats Hattevig, som da hadde 

fratrådt sin stilling som adm. leder i V/S  gikk da inn i styret som styremedlem. 

 

Under nevnes noen høydepunkter fra V/S fotball i 2017 

 

Medlemstall 

For året 2017 fikk vi tildelt 135 044,- i LAM midler for 112 medlemmer fra 6-19 år. Pr 31.12.17 hadde vi 

115 aktive medlemmer mellom 6 og 19. I tillegg kommer A-laget.  

 

Tillitsvalgte 

I tillegg til styreverv er det 27 personer som har verv som trener eller lagleder, samt medlemmer i 

cupkomité.  

 

Cuper 

Vi har arrangert 3 cuper i 2017: 

• V/S Indoor cup 2017 – En cup for alderstrinn 7-13 år, med nattcup for de eldste. Cupen hadde 56 

påmeldte lag 

• Handicap turnering - En internturnering hvor V/S lag møter hverandre til en uhøytidelig turnering 

hvor de eldre lagene får ulike handicap 

• Turbocup – 3v3 cup med 52 påmeldte lag i november 

 

Trenerkompetanse 

Erik Sukkehagen, Tom Otterbekk og Kim-Reidar Martinsen deltok på Barcaseminar i juni.  

Stefi, Tom og Grethe tok Fotballederkurs 1 og 2.  

 

Økonomi 

Totalt hadde fotballgruppen inntekter på 706 013 og utgifter på 526 781. Resultatet for 2016 ble da et 

overskudd på 179 903, 28 320 bedre enn i 2016*. Dette er et svært godt resultat.  

Det er vanskelig å sammenligne årene da vi i 2016 gjorde store investeringer i bl.a drakter og 
3’erbaner. Noen ting peker seg imidlertid ut:  
LAM midlene var lavt budsjettert (+70’) 
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• MVA komp  (+ 17’) 

• 2 cuper (+ 54’), dette er en god erstatning for salgsdugnad, men gjør at det blir mye jobb på noen 
få i både planlegging og gjennomføring.  

 

*(Årsberetningen for 2016 beskriver et overskudd på 212 572, men dette ble senere endret til 151 583 pga 

periodisering av utgifter til nye drakter). 

 

Materialrom 

Fotballen overtok et materialrom i Vålerhallen.  Dette rommet har fått hyller og knagger, og det er 

planer om å sette opp et skap med lås til hvert lag.  

Sosialt 
Hovedstyret arrangerte en vellykket og hyggelig tillitsvalgtfest på Grendehuset i april. Flere lag deltok 

også på Sandarcupen i Sandefjord, hvor vi ble kjent på tvers av lag og aldere.  

Keepertrener 
V/S har i 2017 fått egen keepertrener, og det er positive tilbakemeldinger fra lagene. 
 

Opprettet cupkomité 
Da vi skal satse på cuper i stedet for salgsdugnader fremover, så vi behovet for en egen cupkomité. 
Denne ble dannet med representanter fra hvert lag i V/S, og har hatt flere møter, samt organisering og 
oppgavefordeling på basecamp. 
 
Kjøkken 
V/S IL har, i samarbeid med FAU pusset opp kjøkkenet i mellombygget på Kirkebygden skole. Dette ble 
gjort gjennom et fantastisk dugnadsarbeid og har blitt et fint og funksjonelt kjøkken som ble innviet 
under Turbocupen i november. 
 
Drakter sendt til Kenya 
I forbindelse med at alle lag fikk nye drakter, ble de gamle samlet inn og sendt til barn i Kenya. 

 

Rekrutteringstiltak 
V/S IL Fotballgruppe har, sammen med friidrett og håndball, rekruttert medlemmer gjennom 
klassebesøk ved Vålerskolene. Det ble gitt informasjon, ranselpost og en fotball/ håndball til hver klasse. 
Dette ble godt tatt imot av rektorer/ lærere ved skolene og kommunen ved rådmannen. 
 
Nettsider 
V/S IL inngikk i 2017 en avtale med Klubb123 og har fått nye nettsider. Dette gir oss nye muligheter i 
form av medlemsinnmelding, cup-portal, banekalender, aktivitetskalender, åpne og lukkede lagsider, og 
nyhetssider. 
 

Fotografering 
I forbindelse med utdeling av nye drakter i januar 2017, foretok vi en fotografering av alle lag i V/S, samt 

et fellesbilde med styret, trenere, lagledere og samtlige V/S lag.  
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Oppsummering fra lagene i V/S fotball 

2011: 
o Laget har hatt rundt 20-25 spillere 
o Trenerteamet har bestått av Pål André Aaberg, Ole Voldengen, Tom Otterbekk (trenere) og Lukas 

Gudøy-Markiewicz (lagleder) Tom frasa seg trenervervet høsten 2017. 
o Laget har deltatt på en rekke cuper og har vist entusiasme og gode fotballferdigheter. Vi har 

vunnet de fleste kampene vi har spilt.  
o 5 spillere fra 2011 var med til Sandarcup og arrangerte private treningskamper.  
o Det så lenge ut til at vi kunne starte et eget jentelag, men ettersom flere falt fra ble det besluttet 

at vi beholder et lag med både gutter og jenter. 
o Laget hadde sommeravslutning på gården til Ole Voldengen, samt en juleavslutning i 

mellombygget på kirkebygden skole. 

 
2010: 

o Sesongen 2016 var 2010 og 2011 et felles lag. På grunn av blant annet størrelsen på laget ble det 
besluttet at 2010 skulle danne eget lag. Det var en prosess med å få tak i lagledelse, men etter 
hvert var følgende trenere på plass: Thomas Skeistrand, Martin Brohus Langgård og Kim-Reidar 
Martinsen 

o Ved inngangen til sesongen talte laget ca 12 spillere. Det var meldt på ett lag til serien, så det ble 
laget en tredeling av spillerne slik at 2 av 3 grupper deltok på hver kamp. Det viste seg at 
oppmøte på kampene ikke var tilstrekkelig for en slik deling og etter sommeren var alle spillere 
med på alle kamper. I løpet av sesongen har ca 5 gutter sluttet, det skyldes flytting, ønske om 
annen aktivitet og div annet. Samtidig har vi nå fått flere nye gutter på laget og laget teller når 13 
gutter.  

o Det var første deltagelse i serien og resultatene bar nok preg av en gjeng som var noe 
«nybegynnere». Det tok seg opp etter hvert og etter sommeren hadde vi flere seiere. Det var 
også motiverende. Vi har deltatt i cuper både innendørs og ute, men håper å få til deltagelse på 
flere cuper i 2018.  

o Laget hadde sommeravslutning med grilling og aktiviteter og vi ser det er positivt at både barna 
og foreldrene møtes utenfor banen.  

o Ved utgangen av sesongen 2017 har barna til både Thomas og Martin sluttet på fotball. Vi har 
derfor fått på plass et nytt trenerteam bestående av: Kim-Reidar Martinsen, Lars Øivind 
Pettersen og Martin Vonskar Gjersøe.  
Dette blir veldig bra og vi gleder oss til sesongen! 

 
 
2009: 

o Stabil spillergruppe. 13 spillere gjennom hele sesongen. 1 jente, men hun har sluttet. 
o Vi hadde 2 lag i serien som resulterer i mye spilletid. Vi har vunnet ca. 40 prosent av kampene.  
o Vi har hatt 1 trening per uke. VI har deltatt på 5 cuper. Vi opplever lite engasjement av 

foreldregruppa. Vi har hatt problemer med å skaffe dommere. 
o I 2018 har det begynt 1 ny spiller. Vi melder på 2 i lag i serien. Vi har som mål å være med på 6-7 

cuper. Vi starter med 2 treninger per uke i februar. Vi går ned til 1 trening når vi spiller 1 kamp 
hver uke. Samme trenere og oppmann som tidligere, det vil si Erik Sukkehagen, Christer Skaug 
(trenere) og Henriette Sukkehagen (lagleder) 

o Jule og sesongavslutning med pizza og brus i november. 
 
2008: 

o 2008 laget har i 2017 hatt rundt 18 spillere. 
o 3 fra 2009 har hospitert. 
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o Vi har trent 3 dager i uka når det er mulig. 
o Dårlige resultater i fjor før sommer, langt bedre etter sommeren og god start i år 
o Trenere er Frode og Eirik, Kine Renate er lagleder. 
o Vi deltok på ca 1 cup i mnd (utenom sommerferien), men deltok på Sandarcup i august, som var 

en overnattingscup. 
o Sommeravslutningen tok vi på Mørk golfbane, hvor vi spilte fotballgolf. Juleavslutningen var i 

mellombygget på kirkebygden. 
 
2007: 
 

o Ved avslutning av sesongen høsten 2016 opplevde 2007 å gå fra 2 fulle lag til å kun være 6 
spillere på et tidspunkt. Høsten og våren ble derfor brukt på å jobbe mot å kunne stille med ett 
5’er lag i serien. Det lyktes vi med og på slutten av sesongen 2017 var vi 9 spillere, bare gutter. 
Når man er få spillere blir laget sårbart hvis det er frafall. Men det har gjennom året vært bra 
oppmøte på kamper og cuper, og generelt på treninger (dog litt lavere fremmøte ved mye regn 

😉) Vi har i sesongen trent både med 2006 og 2008.  

o Det er Stian Harestad som har vært hovedtrener sammen med Dean Delaney.  
o Gjengen har gjort en bra innsats i serien og vi absolutt flest seiere. Det skapte motivasjon og 

gjorde at laget fortsatte å gjøre det bra. Vi har deltatt i cuper både innendørs og ute, men håper 
å få til deltagelse på flere cuper i 2018.  

o Ved avslutning av sesongen høsten 2017 flyttet en av guttene og en annen ønsket å ta en pause. 

Laget står derfor igjen med 7 spillere. Som Gutter 11 år skal vi spille 7’er fotball og dette er løst 
ved å tett samarbeid med 2008. Vi vil i serien og cuper låne et fast antall spillere fra 2008. 
Spillerne fra 2008 vil rullere. For å lykkes med dette legger vi opp til at treningene gjøres 
sammen, hvor både spillere og trenere fra begge lag (2007 og 2008) jobber på tvers.  

o Laget hadde høst-avslutning med fotball-golf, pizza og film – god stemning! 
Vi har stor tro på dette samarbeidet og gleder oss til første året som 7’er lag! 

 
2006 

o Vi har vært hovedsakelig 12 spillere, hvorav 1 sluttet etter endt sesong- vi fikk en ny spiller i 
sommer. 

o Vi har lånt en spiller fra 07- laget når vi har vært for få til kamper/ cuper.  
o Vi var på 5 cuper; V/S Indoor, Sprint, Sandar (overnatting), Rygge og Kanalcupen i Horten 

Overnattingscupen var stor suksess, og vi har tenkt å gjøre det i 2018 også.   
Resultatmessig spilte laget bedre i 2017 enn i 2016 

o Vi hadde også en dag med fotballgolf på Mørk, noe som også var gøy. 
o Hadde noen treninger sammen med 07- laget- har nå muligheter for noen treninger sammen 

med 04/05- laget. 
o Trenere Grete, Trond Ivar, Egil + Kari (Lagleder) 
o Sosial samling hjemme hos en på laget med taco og film 

 

2005/2004 
o Vi har hatt 22 spillere fordelt på 2003, 2004 og 2005 spillere. De fleste spillerne er født i 2005. I 

v/s cupen stilte vi med et 2004 lag og kom videre til sluttspill. Et resultat vi er fornøyd med da 
flesteparten av spillerne er født i 2005. 2005 laget gikk også videre.  

o Vi har trent 3 ganger i uka og fått i gang en flott foreldregjeng som blant annet har sørget for 
flere sosiale arrangement som kveldsmat og tacokvelder rett etter trening. Videre har vi 
gjennomført treningsleir på Kirkebygden med overnatting. 

o I serien stilte vi i et lag i 2004 og et i 2005 og havnet midt på tabellen i begge serier. 
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o Trenerapparatet tok med seg gutta på en suksessfull sommeravslutning til Boda Borg med 
overnatting. En vellykket sesong ble avsluttet med et lukket arrangementet på Milligram 

o Cuper 3 eksterne cuper 
o Trenere + lagledere 

  
 

A-lag: 

o Oppstart i desember 2016 , ved Jon Andersen og Raymond Lundgreen. 
o Jon Andersen var trener i sesongen 2017 og Ellen Nyhus som lagleder.  
o Laget bestod av 19 spillere og de ble påmeldt seriespill i 7.divisjon. 
o Dessverre oppstod det endel oppstartsproblemer, det ble jobbet med team building og 

gruppekontrakter måtte signeres av hver enkelt spiller. 
o Endel spillere valgt å slutte midt i sesongen, og kamper ble spilt med redusert stall. 
o A – laget avsluttet sesongen med 1 poeng og endte nederst på tabellen. 

De siste kampene før serieslutt, bedret spillet seg noe og gutta hadde det gøy selv med tap. 
o De er klare for ny sesong i 2018, med ny trener (Per Willy ) på plass og 19 spillere. 

Målene er : 

• Spille sammen som et lag. 

• Få til mer i kamp enn i 2017. 

• Øke oppmøte på treningene. 

• Bedre kondisjonen til den enkelte. 
 

  


