
Årsberetning 2018 

 

ÅRSBERETNING V/S FOTBALL 2018 

 

Styret har bestått av: 

Ved årsmøtet mars 2018 var innstilling av styret som følger 

Leder – Grethe Guttulsrud (ikke på valg) 

Styremedlem – Stefi Fjeld (velges for 1 år) 

Styremedlem – Monica Johansen 

Styremedlem – Mats Hattevig 

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

 

Mats Hattevig og Monica Johansen valgte å fratre styrevervene sine sommeren 2018. Renate 

Engedahl-Høgberg og Tien Tran ble valgt inn. 

 

Under nevnes noen høydepunkter fra V/S fotball i 2019 

 

Medlemstall 

For året 2018 fikk vi tildelt 147 227,- i LAM midler for 119 medlemmer fra 6-19 år. Pr 31.12.18 

hadde vi 162 aktive medlemmer.  

 

Tillitsvalgte 

I tillegg til styreverv er det 31 personer som har verv som trener eller lagleder. 

 

Cuper 

Vi har arrangert 2 cuper i 2018: 

• V/S Indoor cup 2018 – En cup for alderstrinn 7-13 år med 52 påmeldte lag 

• Turbocup – 3v3 cup med 51 påmeldte lag 

 

Trenerkompetanse 

Grasrottrener 1,2,3,4, UEFA B:  

2012: -  

2011: Lukas Gudøy-Markiewicz (1), Pål André Aaberg (1), Jan Tore Skaug (1) 

2010: Kenneth Madsø (1,2), Kim-Reidar Martinsen (1,2,3,4, UEFA B)  

2009: -  

2008: Eirik Flesjø (1) 

2007: - 

04/05/06: Kim-Reidar Martinsen og Geir Gillebo (1,2,3,4, UEFA B) 

A-lag: Thomas Aaslund (UEFA B Keepertrener), Jon Andersen (1) 

 

Kompetanse i klubb 

Fotballederkurs 1, 2, 3, 4 

Grethe Guttulsrud (1,2,3), Renate Engedahl-Høgberg (1,2,3) 
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Dommere/kampveiledere 

I starten av sesongen holdt vi klubbdommerkurs for 04/05 årgangen. Vi har gjennom sesongen 

hatt en god løsning hvor de utdannede klubbdommerne har vært kampveiledere på 

hjemmekampene til alle yngre lag.  

 

Økonomi 

Totalt hadde fotballgruppen inntekter på 908 880 og utgifter på 845 012. Resultatet for 2018 ble 

da et overskudd på 61 868, 130 299 lavere enn i 2017. 

I 2018 har treningsavgiften økt, men den inkluderer nå overtrekk til alle spillere. Disse skal 

dekkes inn over to års treningsavgift og er en medvirkende årsak til økte utgifter på 

forbruksmateriell i 2018. 

Det er kjøpt inn 4 nye 3`er baner med faste vant til kr. 171 721,-. Vi har mottatt 90.000,- fra 

Kirkebygdstiftelsen og 40 000,- fra Trøgstad Brannkasse i støtte til disse banene. Resten (41 

721,-) er dekket av fra fotballgruppens egenkapital (Det er søkt om utstyrsmidler fra NFF i 

februar 2019).   

Det er kjøpt inn 4 stk 5`er mål til en kostnad på 66 161,-. 61 750,- i støtte fra Kirkebygdstiftelsen 

ble brukt til dette, resten er dekket av egenkapital. 

 

Materialrom 

I materialrommet i Vålerhallen har alle lag fått låsbare skap.  

Sosialt 

Hovedstyret arrangerte en vellykket og hyggelig tillitsvalgtfest på Middagsåsen i mars 2018.  

Servicebygg 

Hovedstyret har ledet prosjektet med oppføring av servicebygget i 2018. Fotballen stiller med et 

garantibeløp på 250 000,-. Hvor mye av dette beløpet som vil bli brukt er ikke klart før i 2019.  

 

Nettsider 

Spoortz som er leverandør av nettsidene våre, lanserte i juni en klubbapp med samme navn. 

Nesten halvparten av lagene har tatt i bruk denne appen, og målet er at alle tar den i bruk.  

 

Fotografering 

Alle lag ble fotografert på klubbkvelden i mai. 2012 ble fotografert på høsten. Det er også tatt 

portrettbilder av spillere og trenere som vises på hjemmesiden. 
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Oppsummering fra lagene i V/S fotball 

2012: På 2012- laget er vi 24 fotballglade gutter. I løpet av 2018 var vi med på 3 cuper, hvor vi 

hadde minst 4 påmelde lag hver gang. Trening med øvelser og spill er skikkelig moro, men cup 

med 3 mot 3 er ekstra stas. Vi både taper, spiller uavgjort og vinner, og vi jubler når vi klarer å 

sentre en pasning eller vinne en duell. I tillegg til trening en gang i uken + cuper, har vi hatt en 

juleavslutning med kake, diplom og utlevering av overtrekk. 

Vi på 2012 laget består av to hovedtrenere, en hjelpetrener og en lagleder, som også fungerer som 

hjelpetrener når det trengs. Også andre foreldre har hjulpet til slik at vi har minst en leder per lag 

når vi spiller cup. 

 

I 2019 har vi allerede vært med på en innendørs cup, V/S cupen. Vi kommer til å fortsette med å 

trene en gang i uken, og vi har også planer om å melde oss på 2-3 cuper til før vi tar sommerferie. 

Håper også på å gjennomføre en sommeravslutning.  

 

 

2011: 2011 hadde et stort behov for at 2012 ble sitt eget lag. Det var fantastisk å se at så mange 

nye barn ønsket å spille fotball, men vi opplevde mange utfordringer. Vi forstod det slik at 2012 

skulle få en mykere inngang inn i V/S. Mulighet til å teste ut sporten, men også få muligheten til 

å etablere et eget lag som krever frivillige foreldre.  

Etter 2011 ble alene, opplevde vi likevel å være mange aktive spillere. Spillere som fort krevde 

litt mer organisert trening enn bare «gøy og enkle øvelser». Vi vil si at det er store forskjeller i 

ferdighetene men at gleden hos alle spillerne var er stor.  

I 2018 hadde vi et foreldremøte. Der vi gikk gjennom dugnad, nye appen (Spoortz), treninger 

osv. Opplevde lite innspill fra foreldre. Så dette er noe vi vil oppmuntre til i 2019. 

Vi er så heldig å ha 2 jenter med oss. Noen spillere har sluttet og nye har kommet til, vil si at vi 

har et stabilt lag.  

Vi har gått fra to trenere til fire =) Jan Tore Skaug kom tidlig inn som trener i 2018, har fulgt et 

av lagene våre fast gjennom serien og har i ettertid tatt trenerkurs. Senere på høsten så vi behov 

for enda en trener (jeg som lagleder klarte ikke å støtte opp Jan så mye som vi hadde ønsker), vi 

vervet inn Grzegorz Gromala som trener. Han har ikke tatt noen kurs enda, men har erfaring etter 

selv å ha vært profesjonell fotballspiller.  

Sosialt får vi mest gjennom serien og cupene. Men vi hadde juleavslutning, med grøt og film. 

Selvfølgelig fikk vi besøk julenissen også =) 

Vi stilte i serien med to lag. V/S rød og V/S svart  

V/S rød: Jan Tore og Kine Renate Solsrud fulgte fast rødt lag gjennom serien. Noen av 

resultatene vi fikk med oss. Som vi ser var det en god blanding av seier og tap, noen av kampene 

hadde store forskjeller i antall mål. Dette kunne til tider ta pusten bort fra oss trenere og foreldre, 

men spillerne virket ikke preget av dette. Jeg vil si vi taklet våre tap like godt som vi feiret våre 

seiere. Vi var på Remmen cupen, en liten tur i Horten, turbocup og det ga mersmak til å delta på 

cuper i 2019.  

V/S svart: Lukas og Pål fulgte svart lag gjennom serien. Lukas har ført resultater, men de er for 

øyeblikk ikke tilgjengelig 

 

 

2010: 2010 gjengen telte ved årets utgang 16 spillere, fra Våk, Kirkebygden og Svinndal.  

Trenerteamet er 4 mann, Kim Reidar, Kenneth, Ole Kristian og Truls.  

Serien har gått ganske bra, jevnt fordelt med tap og seire, ingen uavgjort.  

 



Årsberetning 2018 

 

Ser frem til å starte med utetrening igjen.  

 

 

 

2009:  Erik og Henriette Sukkehagen hadde ansvaret for laget i 2018-sesongen. Laget utviklet seg 

bra og utviklet etter hvert greit spill. Gutta deltok på flere turneringer, og virket fornøyde med 

opplegget. Avslutning ble holdt på mellombygget på Kirkebygden. 

Etter sesongen valgte tre spillere å bytte klubb, samtidig som fire andre spillere sluttet.  Foran 

2019-sesongen fikk vi to nye spillere, så i dag teller vi fem spillere. 

Laget skal spille femmerfotball også til året.  2009 har mange utfordringer. Espen Torgersen er 

trener, men rekker trolig ikke kampene på grunn av jobb. Frank Ludvigsen følger laget på kamp, 

mens Elin Leine Bakke skal ta seg av det administrative. Vi har trent sammen med 2010 i vinter 

og er avhengig av et samarbeid med dem for at vi skal komme oss gjennom en hel sesong. 

Fokus for 2019 blir rett og slett å komme seg gjennom sesongen uten at noen flere slutter. Det 

blir mye trening av basisferdigheter i fotball, da dette er stor mangelvare på dette lagt. 

 

 

2008: 2018 har vært et veldig innholdsrikt år for oss, mange gode minner og vi er en 

sammensveisa gjeng. Dessverre ser vi oppi alt av glede, at også vi et lag som har frafall av 

spillere. Vi har mistet noen pga mangel av interesse for fotball og sånn er det jo dessverre når 

barna skal finne sin gren for motivasjon og glede. Også ser vi selvfølgelig utfordringen med at 

vår kommune er delt opp i felt/områder. Noen av barna bor kanskje ikke på Folkestad eller går på 

Kirkebygden skole.. Her er vi litt i tenkeboksen på hvordan vi bedre kan inkludere alle barn på 

alle felt/områder. Laget består nå av 11 spillere der en har tatt «permisjon/pause». Vi satser litt på 

at vi ser flere returnerer tilbake nå som våren kommer. 

Vi trente lenger ute i år enn vi har gjort før mot vintersesong. Det gikk fint og vi gleder oss stort 

til å komme ut igjen. 

Den største endringen i 2018 var at vi hadde en organisert hospitering med 2007. Dette oppleve 

vi som veldig positivt og ser samtidig at flere av gutta har fått mange gode erfaringer som de har 

utviklet seg på. Vi støttet 2007 i serien med spillere, våre spillere rullerte på hospiteringen. 

Fungerte veldig bra! Noe vi håper på å se i 2019 også. 

Vi hadde selvfølgelig eget 2008 lag i serien også. Dessverre har vi vært for dårlig til å føre 

resultater for å rapportere inn her. Men vi hadde våre seiere og tap. Jeg mener gutta kan trene litt 

mer på holdningene sine ved et tap =D Både Eirik, Frode og Jeg var aktive i serien og på de ulike 

cuper vi har deltatt på. 

Til sist og ikke minst vil jeg si at foreldregruppa i 2008 er helt unik! Det er aldri et «nei», aldri 

sure for dugnad, mange foreldre som er med på og veldig aktive i våre kamper osv. En helt 

fantastisk gjeng vi har i 2008.  
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Det er gjennom foreldre vi også fikk en del penger av ASKO som ga 2008 en ekstra fantastisk 

opplevelse =) Vi fikk våre egne treningssekker og bortedrakter! Som det eneste VS laget med 

egne bortedrakter i svart er vi i overkant stolte =)  

Vi har fortsatt mye som vi må jobbe med. Vi (ledere) har mer vi kan hente på samarbeid og 

organisering. Men viten om at vi alle er frivillige gir jeg oss en stor klapp på skulderen for hva vi 

faktisk får til =)  

  

 

 

2007: 

Sesongen 2018: 

Ved inngangen til sesongen våren 2018 besto 2007 laget av 7 gutter. Vi var meldt opp i serien 

med et 7'er lag (på nivå 3) og var derfor avhengig av å låne spillere. Vi har gjennom sesongen 

hatt et godt samarbeid med 2008. Vi har trent samtidig og deler av treningene har vært felles.  

På kamper og cuper har vi lånt et fast antall spillere, 2-3 pr kamp, av en gjeng på ca 6-7 gutter fra 

2008. For 2007 har det fungert veldig bra. Vi har deltatt på noen cuper og også på et "Lokal 

Derby cup" i regi av Ekholt.  

Det har vært Dean Delaney og Ole Herman Fjeld som har vært trenere for laget.  

Det har vært bra oppmøte på kamper og cuper, og generelt på treninger (dog noe lavere ved 

dårlig vær).  

2007 var meldt opp på nivå 3 og før sommeren var det mange seiere, og det skapte igjen god 

stemning i laget. Da vi møtte lagene for kamp nr 2, var det flere av lagene som hadde med 

spillere fra lagene fra høyere nivå og vi hadde noen flere tap.  

I løpet av sesongen fikk vi også en ny spiller som ønsker å være keeper og det passet perfekt! 

Ved inngangen til 2019 sesongen ble det endringer i reglene slik at anbefalt serie for 2007 vil 

være 9'er fotball. 2007 er pr nå 8 spillere. 2007 er derfor meldt opp med 9'er lag på nivå 3.  

Det er Ole Herman Fjeld som vil være hovedtrener sammen med Per Willy Olsen.  

2007 vil også i denne sesongen ha behov for samarbeid med eldre / yngre lag for å kunne stille 

lag. Det har vært dialog med både 2005, 2006 og 2008.   

2007 er veldig fornøyde med å ha "klart oss" gjennom de to siste sesongene og har tro på at 

samarbeid på tvers av årsklassene vil gjøre at 2019-sesongen også blir bra.  

 

 

 

2006 
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2005/2004 

Trenere: Kim-Reidar Martinsen, Geir Gillebo, Erik Tegneby. Gunnar Hoff var med frem til 

serien var avsluttet.  

Lagleder: Elisabeth Drillestad.  

Vi har vært en treningsgruppe bestående av en grunnstamme av 2005 spillere med tillegg av en 

2003 spiller, tre 2004 spillere og en 2007 spiller. Totalt ca 20 spillere. 

Vi har spilt 9`er fotball og stilt med 2 lag i serien. Det ene laget ble seriemestere, mens det andre 

laget havnet midt på tabellen. Det har vært en fast grunnstamme på laget som vant serien, men 

alle spillerne har vært innom og spilt for dette laget også.   

 

Vi vant vår egen Indoor nattcup og kom til åttendedelsfinale i BDO-cup.  

 

Flere av spillerne har også vært kampveiledere for de yngre lagene i V/S med stor suksess.  

 

Vi har hatt en aktiv og engasjert foreldregruppe som sammen med trenere og spillere har bidratt 

til godt samhold i laget. De har blant annet arrangert kveldsmat og taco-kvelder. 

 

A-lag:  

Med godt mot fortsatte Jon som trener og Ellen som lagleder også i 2018. Per Willy Olsen skulle 

komme inn og hjelpe til på trenersiden, men han ga seg etter kort stund pga spillernes labre 

motivasjon. Laget bestod av 19 spillere og de ble påmeldt seriespill i 7.divisjon. Det var ofte kun 

4-5 stk på treningene og alle kampene i vårsesongen ble spilt med tap. 

I løpet av sommeren meldte Thomas Aaslund seg inn på laget, og bisto Jon med treninger og 

kamper. Utover høsten tok han over styringen, og gutta på laget ble satt krav til. Dette har fungert 

godt! Iløpet av høsten har det vært mange på treninger og flere spillere har meldt seg inn. 

Dessverre havnet laget sist på tabellen, men laget kan skilte med fantastiske selvmål, mye PR og 

kamper streamet på nett og flotte mål! 

Nest siste hjemmekamp ble streamet av Sportsklubben (VG-TV) og høstet mye publisitet.  

Siste hjemmekamp ble sterkt markedsført, noe som resulterte i en publikumsrekord på over 100!  

 

Laget har hatt 5 spillermøter, deltatt på dugnader i regi av klubben og hatt sesongavslutning på 

stabburet til Ellen. Det var det en veldig god sosial tone, dart-konkurranse med handikap. 

To utøverpremier ble delt ut: 

 Trofast og alltid på terninger: Morten Andre Veidahl Sæther 

 Årets lagspiller: Phillip Ruud 

 

Nå skriver vi februar 2019, og spillerstallen har økt til 31 spillere. Spillerne vil bli delt opp i to 

lag: 

A- laget og rekruttlag. Ole Petter Brenna og Morten Andre Sæther skal være ledere for 

rekruttlaget. 

Begge lagene skal spille i serier. 

Vi gleder oss til kommende sesong, og målet er å komme over midten på tabellen!! 

Vi satser på å ha to stor-kamper med mange publikummere på Kirkebygden og fortsette å være 

gode forbilder for yngre spillere i VS. 


