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VANSJØ/SVINNDAL IL - FOTBALL 

 

ÅRSBERETNING 2016 

 

 

 

Styret har bestått av: 

Grethe Guttulsrud   Leder/materialforvalter 

Stefi C. Skarsem Fjeld  Sekretær 

Elisabeth Drillestad Engebretsen Styremedlem 

Kim Reidar Martinsen  Styremedlem 

Tom Otterbekk   Styremedlem fra 23.09.16 

Terje Bådsvik    Materialforvalter fra 14.04.16 frem til 22.09.16 

 

 

Ved årsmøtet i 2016 valgte Pia Nielsen og Nina Nordli å tre ut av styret. Grethe Guttulsrud og Terje 

Baadsvik ble valgt som leder og materialforvalter. Av personlige grunner ønsket Terje å frigjøres fra 

vervet i september. Tom Otterbekk trådte samtidig inn i styret som styremedlem.  

Tross noen utskiftninger har vi hatt et stabilt og engasjert styre. Flere prosesser og rutiner har blitt 

effektivisert, formalisert og satt i system i form av et årshjul.  

 

 

Under nevnes noen høydepunkter fra året som har gått. 

 

Medlemstall 

For året 2016 fikk vi tildelt LAM for 107 medlemmer (medlemtall rapportert i januar 16).  

V/S IL Fotball hadde per 31.12 120 aktive medlemmer.  Til tross for at årgangene 00-03 er avviklet 

har to nyetablerte lag sørget for at totalt medlemstall har økt.  

 

Tillitsvalgte 

I tillegg til de som sitter i styreverv er det 27 personer som har roller som trener eller lagleder.  

 

Labb og Line Cup 

Labb og Line cup er fortsatt den største inntektskilden vår så den betyr mye for økonomien til 

fotballgruppen. Spillere, trenere og foreldre stiller opp til et stort og imponerende dugnadsarbeid.  

Cupen ble arrangert 12-14 februar 2016. Nytt av året var nattcup for de eldste – noe som var en 

suksess! 42 påmeldingsavgifter ble betalt, total 54 lag var påmeldt.  

 

Nye drakter til alle lag 

Det har lenge vært et ønske om, og behov for utskifting av drakter for alle lag i Vansjø/Svinndal 

fotball. Ved hjelp av dugnad i form av kortsalg, samt gavmilde sponsorer, fikk vi endelig mulighet til å 

gi alle spillere splitter nye drakter. Disse ble kjøpt ved utgangen av 2016 og utdelt 23.01.17, hvor vi 

også fikk tatt lagbilder og fellesbilder av hele fotballgruppa. Dette ble en vellykket kveld, med gratis 

pølser og brus til alle spillere. Sponsorer var Maskineriet, Asfalt Remix AS, Hersleth entreprenør og 

Vekst og endring AS. Til sammen bidro disse med 80.000 kr.   

 

Fotografering 

Alle lag og spillere ble fotografert på vårparten.  

http://www.vs-il.org/innhold/index.php
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Jenteseminar 

Tom og Grethe deltok på jenteseminar 10.09.16. Her hentet de inspirasjon til hvordan etablere, 

motivere og beholde jentelag i klubben. Målet er å danne eget jentelag for 2010/2011 årgangen.  

 

Allaktivitetsdag 

Allaktivitetsdag ble avholdt i september. Dette var en dag i regi av kommunen hvor alle lag og 

foreninger i Våler fikk vist seg frem med ulike aktiviteter og rebusløp. Kiosksalg denne dagen ga 5000 

kr i overskudd. Dagens ble avsluttet med en fotballkamp mellom 2002/2003 og Stjernelag med mer 

eller mindre kjente personer fra Våler. 

 

Turbocup 

5. november arrangerte 2010/2011 Turbocup hvor de inviterte lag i nærområdet og spilte på 

hjemmesnekrede 3v3 baner. Dette var aller første gang mange av spillerne var med på turnering og det 

var en veldig god stemning i hallen og mange gode tilbakemeldinger. Ordfører Reidar Kaabbel delte ut 

premier.  

 

Innkjøp av 3v3 baner 

Etter en stor suksess med en turbocup ønsket fotballgruppa å kjøpe inn 3v3 baner. Det ble søkt om 

støtte fra Sparebank1 «Vi er der du er», og fikk 50.000 kr. Kommunen støttet med 5 000 og vi fikk 

15 000 fra NIF i utstyrsmidler (utbetalt i 2017).  3v3 baner er nå innkjøpt og tatt i bruk på treninger. 

 

NIF integrering 

Vi har søkt og fått kr 12.000 kr fra NIFs Flyktningfond som er et øremerket bidrag for å inkludere 

flyktninger i fotballen. Vi har 5 spillere som er definert som flyktninger og midlene ble brukt til 

diverse utgifter for disse spilllerne.  

 

Trenerkompetanse 

5 trenere har fullført delkurs 1 og fått Barnefotballtrenermerket. 

2 trenere har alle 4 kursene har Grasrottrenerlisens, 1 av disse har i tillegg UEFA B.   

 

Økonomi  

Totalt hadde fotballgruppen inntekter på 897 747 og utgifter på 746 864.  

Resultatet for 2016 ble da et overskudd på 150 883, dette er 20 158 kr bedre enn foregående år. Med 

tanke på store investeringer i nytt utsyr og nye drakter er dette et godt resultat da økte utgifter på 

207 000 ift 2015 utlignes av at vi også har økt inntektene med 227 000 ift 2015.  

Dette skyldes b som bl.a skyldes.  

 Vi hadde to runder med dugnadssalg.  

 Treningsavgifter for 2015 som ble krevd inn i 2016 

 Gave fra ViErDerDuEr 

 Sponsormidler til drakter 

 

Status Servicebygg  

Servicebygget skal erstatte dagens containerløsning og skal inneholde kiosk, møterom, toaletter og 

oppbevaring av utstyr. Alle søknader for servicebygget er sendt og fotballgruppa har satt av 250.000 kr 

til prosjektet.  

 

http://www.vs-il.org/innhold/index.php


       

Årsberetning   

  

Lagene i Vansjø/Svinndal IL Fotball, 2016 

 

Under følger oppsummering fra lagene høsten 2016 etter sesongen 2016: 

 

2001/2000  

 Spiller 7’er bredde.  

 De har seks spillere som aldri har spilt seriespill før.  

 Av åtte spurte spillere er det fem som ønsker å spille videre.  

 Sliter med dårlig holdning og motivasjon.  

 Laget ble oppløst i desember 2016 

 

2002/2003  

 Spiller 9’er.  

 Spiller i avdeling 4. Vant mye de første kampene og flyttet til avdeling 1.  

 17 spillere.  

 Det begynte bra, men nå er det flere som slutter, og mange har en dårlig holdning. Noen 

prioriterer andre idretter.  

 Det er en utfordring at de ikke har noen å se opp til. Dette gjør noe med motivasjonen.  

 Det er ønskelig med en trenerkoordinator som kan organisere hospitering og samarbeid med 

andre klubber.  

 Laget ble oppløst i desember 2016 

 

00-03 prøvde å danne et samlet lag på tvers av årskullene, men dette var det ikke tilstrekkelig 

interesse for. Fotballstyret var involvert i dette arbeidet.  

 

2004/2005  

 Ett lag i 2004 serien og ett i 2005 serien.  

 Startet med 17 spillere, nå et par og 20.  

 Tapt ganske mye. Hjulpet etter sommeren for 2004.  

 2005 serien har samme problem som flere av de eldre lagene, ifht holdning.  

 Neste år skal 2004 spille 9’er fotball. De må ha flere 2005 spillere med for å kunne stille lag.  

 Bra stamme i 2005 laget.  

 Trenerteamet består av Kim-Reidar Martinsen, Gunnar Hoff og Erik Tegneby. Lagleder er 

Therese Gretland Ellingsen. 

 

http://www.vs-il.org/innhold/index.php
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2006  

 12 spillere. Som oftest rundt åtte spillere på trening.  

 Neste år skal de spille 7 er, men dette kan bli utfordrende med 12 spillere.  

 De har tapt mye.  

 Har også mistet noen spillere til andre klubber som smitter over på egne spillere.  

 Trenerteamet består av Terje Hasselbakk Jensen, Grete Hasselbakk Jensen og Trond Ivar 

Karlsen. Lagleder er Kari Skotte Lauritzen 

 

2007  

 Har vært 24 spillere, nå 8 spillere.  

 Har vært 7 jenter. Nå kun gutter.  

 Noen av gutta er usikre for videre spill.  

 En trener slutter, de to andre er usikre.  

 Var tidligere i år to lag som var litt ujevne..  

 Trenerteamet består av Stian Harestad Olsen og Dean Delaney.  Lagleder er Camilla Fledsberg 

Vatne,  

 

2008  

 Har vært 15 spillere, nå 13.  

 God spilleglede tross mye tap.  

 Godt trenerteam.  

 Har en jente. 

 Vurderer å dele i to lag.  

 Trenerteamet består av Eirik Flesjø og Frode Christoffersen. Lagleder er Øivind Fritz Johansen.  

 

2009  

 Begynte med 17, men er nå 14.  

 Deler lagene på turneringer. De vinner mye da, men taper en del i serien.  

 Sliter med moral.  

 Tror de fleste vil være med videre.  

 Vurderer å melde opp to lag i serien neste år.  

 Trenerteamet består av Erik Sukkehagen og Christer Skaug. Lagleder er Henriette Sukkehagen.  

 

 

2010/2011  

 Laget startet opp våre 2016 

 Har 33 spillere.  

 Fantastisk foreldregruppe som hjelper mye til.  

 Trenerteamet består av Tom Otterbekk, Pål André Aaberg, Jonas Lindblom, Lukas Gudøy-

Markiewicz, Ole Voldengen og Adrian Ljungren-Kristiansen.  Lagleder er Lukas Gudøy-

Markiewicz. 

 

 

http://www.vs-il.org/innhold/index.php
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A-laget 

 A-laget ble etablert med 18 spillere i desember. Spillerne er i alderen 15 – 38 år. De er påmeldt 

serie i 7.divisjon i 2017.  Trenerteamet består av Jon Andersen og Raymond Lundgren. 

Lagleder er Ellen Nyhus.  

 

Styret må i 2017 jobbe med årsaker og tiltak, slik at vi beholder spillerne også når de starter 

på ungdomsskolen og evt. videregående.  

 

http://www.vs-il.org/innhold/index.php

