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G98 
 

2012 har vært et meget fint år med høy aktivitet for G98, som er en positiv, fin og treningsvillig gjeng.  

Det vært ca 40 spillere involvert på 3 forskjellige lag. Til sammen har det vært gjennomført ca 150 

treninger og 86 kamper i løpet av sesongen. Det betyr at G98 har drevet med 650 timer organisert 

fotball i løpet av året 

Spillerne har vært tilknyttet vært sitt lag, med en del byttingene opp og ned. Alle har trent samtidig, 

men ofte vært delt opp i prestasjons grupper i øktene.  

H/L 1 spilte våren i 1 div, der de endte på en 7. plass med 6 poeng og rykket ned, mens H/L 2 vant sin 

avdeling i 2. divisjon med 21 poeng og rykket opp. Men å la H/L 2 spille i 1 div, hadde ingen hensikt, så 

da byttet lagene plass. 

Høsten gikk bedre for H/L 1 som da endte på 7. plass med 13 poeng, mens H/L 2 endte på en 5. plass 

med 9 poeng. 

H/L 3 spilte i 7’er serien som gikk over hele sesongen, der de tilslutt endte på en 5. plass med 16 poeng. 

G98 har deltatt i både DanaCup og Norway Cup med to lag. H/L 1 var i Obos cup og HL 2 spilte i Adidas 

cup. I tillegg har det vært en 20 talls trenings kamper i løpet av året. 

Til DanaCup reiste vi 27 spillere med 18 voksne og mindre barn. Rent sportslig var det ingen stor suksess, 

men det var en fantastisk tur. Av et budsjett på ca 150 000 kr, ble ca 60 000 av dette finansiert ved 

dugnad og sponsor midler.  

G98 vil her rette en stor takk til H/L senior for deres bidrag til å gjøre denne turen gjennomførbar. 

 

Trener teamet 2012 

Andre Aass   Hovedtrener 

Raymond Mikkelsen  Trener 

Morten Ram   Trener 

Hanne Lenningsvik   Hjelpetrener/hønemor 

Stian Aas   Hjelpetrener 

Bjørn Markeng   Hjelpetrener 

Roar Thomassen  Lagleder 

Widar Granly   Dugnads ansvarlig 

 

G98 har en egen facebook side som har vært brukt til informasjon om treningstider, kamper og laguttak. 

Dette har fungert bra, siden de fleste gutta sjelden er off-line lenge av gangen. 

Grunnstammen av disse har nå spilt og trent sammen i 8 år, og har blitt en utrolig fin gjeng. Gjennom 

hele sesongen har det vært 25 til 35 spillere på hver eneste trening.  Opplegget med felles treninger, 

tror vi har vært et sterkt bidrag til et godt samhold uten konflikter. 



 
 
I skrivende stund er nå denne gjengen uten trener, da vi akkurat har fått vite at Andre Aas er ansatt som 

trener for Oppsal og har valgt å slutte i Hasle/Løren. 

Hvordan dette blir i 2013, er meget usikkert. Men en slik gjeng som G98, fortjener at et nytt fint 

opplegg. 

 

G99 
Antall spillere: I løpet av sesongen har 38 spillere vært innom treningene. 

Trenere: Hans Alfred Thorsø  

Lagleder: Nina Olkvam 

Materialforvalter: Pål Johansen 

G99 fikk ny trener i slutten av januar. Vi har trent 3 dager i uken. Det har vært mange spillere innom 

trening i løpet av sesongen. Noen har bare vært der et par ganger før de plutselig ble borte, andre 

forsvant når treningsavgiften kom. I snitt har vi vært 15 spillere på trening. Har hatt fokus på 

basisferdigheter, kondisjon og det å være en god lagkompis. 

Det ble meldt på 2 lag i serien, et lag i 2 divisjon og et i 3 divisjon. Resultatene har gått opp og ned. Noen 

kamper har vært strålende gjennomført med masse bra spill for så i neste kamp være det stikk motsatte. 

Det viktigste er at vi ser utvikling på spillerne, resultatene får vi tenke på senere. 

Vi har også spilt 4 cuper i løpet av sesongen. Roos-Cup, VIF-cup, NIF-cup og Drammens cup. 

I to av cupene kom vi til A-sluttspill. I 1/8 dels finalen i VIF-cup hadde vi årets desidert beste kamp. 

Motstander var Bøler som enkelt vant sin 2 divisjon serie og er i semifinalen i OBOS-cup 

(kretsmesterskapet). Førsteomgangen i denne kampen var spillerne helt rå. De rundspilte Bøler og gikk 

til pause med en 2-0 ledelse. 2 omgangen ble jevnere og hadde det ikke vært for at dommeren gjorde 3 

avgjørende feil hadde vi ikke tapt kampen 3-2 på overtid. Det spillerne gjorde i denne kampen, viste at 

det er ikke så langt opp til de beste lagene og at de kan leke med de beste. 

Fotballavslutninga ble en suksess. Spillerne var først i Champion league studio og fikk hilse på Jan Åge 

Fjørtoft og prøvd seg som fotballeksperter. Etter dette ble det foreldrekamp på Lørenbanen med 

bespisning samtidig som Dortmund og Real Madrid lekte seg på storskjerm. 

Det ble delt ut 4 utmerkelser for sesongen. 

Årets spiller: Adi Bhatnagar 

Best utvikling: Joachim Johansen 

Poengplukkeren(mål+assist): Omar Bouhmidi 

Spillernes spiller(spillerne har stemt): Bao Nguyen 

Alt i alt har G99 hatt en fin utvikling i løpet av sesongen. Vi har en keeper (Joachim johansen) og en 

utespiller (Ida Kristiansen) på SUP samling nå i høst. Joachim har også vært på prøvespill i Skeid etter 

henvendelse fra Skeid. 

2013 sesongen starter mandag 29 oktober og vi kommer til å trene 3 dager i uka gjennom vinteren. 

Takk for en bra gjennomført sesong gutter og jente. 

 

 

 



 
 

G00 
1.  Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Hovedtrener: Torbjørn Elshøy  

Hjelpetrener: Per Asbjørn Flugstad 

Lagleder : Per Asbjørn Flugstad 

Web-ansvarlig :  

Dugnads- og 

økonomiansvarlig 

 

: 

 

Petter Karlsaune 

Cup- og 

sosialansvarlige 

 

: 

 

Anniken Selmer og Espen Stensrud 

Materialforvalter : Knut Bjørnerud 

 

Antall spillere : 23 spillere, fordelt på 2 lag 

2. Sportslige aktiviteter i 2012 

2.1 Seriespill 2012 

Seriekamper Seire Uavgjort Tap Serieplassering 

2 lag x 12 

kamper 

 

Lag 1:11 

Lag 2:6 

0 

2 

1 

4 

- 

2.2 Deltakelse i turneringer i 2012 

Vi har deltatt i 3 ulike cuper: 

Manglerud Cup innendørs i vinter 

Norway Cup med 1 lag (11 lag) Vi spilte mot 99 spillere, og hadde utfordrende kamper, men 

klarte å slå fra oss på de to siste. En fin erfaring. 

Grorud Cup nå i høst. Vi kom til semifinalen. 

Stor stemning og bra innsats. 

3.0 Lagenhetens egne aktiviteter 

• Sosialt arrangement i forbindelse med Norway Cup 

• Loddsalg på Meny. Nesten kr. 11000 til laget 

• Avsluttet sesongen med Pizza og Brus i klubbhuset. 

4.0 Oppsummering av 2012  

Bra oppmøte på treninger, god innsats, mye idrettsglede og mange ivrige gutter. 

Vi trener hele vinteren, og oppmøte så langt har vært på ca.15 spillere. 



 
 
5.0 Videre drift av laget 

Vi satser for 2013 med 11 fotball. Vil avsjekke med foreldrene om mulig 7 lag i tillegg. Vi er 

avhengige av at foreldre kan ta ansvar for det laget. I tillegg så må klubben få på plass en 

hovedtrener for våre gutter i 2013. Torbjørn og undertegnede vil bistå i 2013.   

 

G01 

 

1.  Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Hovedtrenere: Svein Sletten og Jan Strøm-Larsen 

Hjelpetrenere: Bjørn Hansen, Rolf Skjellaug, Lars Hognerud 

og Heidi Sønsthagen Ates 

Lagleder og cup-

/økonomi- ansvarlig 

: Heidi Sønsthagen Ates 

Web-ansvarlig : Kjell Helgesen 

Dugnadsansvarlig : Bård Idås og Ulf Ellingsen 

Sosialansvarlig : Hege Støre og Kari I. Hansen 

Materialforvalter : Heidi Sønsthagen Ates 

 

Antall spillere : Ca 23 spillere gjennom sesongen, fordelt på 2 lag og 1 mix-

lag 

2. Sportslige aktiviteter i 2012 

2.1 Seriespill 2012 

G01 har deltatt med 2 jevnbyrdige lag i serie-spill denne sesongen. Det har blitt både seiere og 

tap gjennom sesongen, hvorav det ene laget utover i sesongen knep noen flere seiere enn det 

andre laget. I tillegg har G01 hatt 1 mix-lag bestående av noen spillere fra hver av de to øvrige 

lagene. Dette laget spilte bare 5 kamper i løpet av sesongen og vant alle disse.  

2.2 Deltakelse i turneringer i 2012 

G01 synes cup er kjempe-gøy og vi har derfor deltatt med ett eller to lag i mange cup’er gjennom 

sesongen, der de fleste ble finansiert med foreldre-betaling for de som var med. Vi varmet opp 

med Riis Bilglass cup i Lillestrøm og Vålerenga Hafslund cup i Valhall i mars og Frank Varner cup 

på Skeid i april før sesong-start. Høydepunktet var 3-dagers cup’en i juni i Arvika med 

overnatting for gutter og lagledere på skole og annen overnatting for de foreldrene som var 

med. Vi var også med i Norway cup i løpet av sommerferien. I august var vi tradisjonen tro med i 

Eidsvold cup. I september var vi med i Ready cup, Bygdø-Monolitten cup og Bjørndal cup før vi 

avsluttet cup-maraton’et med Frigg Rema 1000-cup og Nordstrand cup i oktober. 

Stor steming og bra innsats i samtlige cup’er med en blanding av seiere, uavgjort og tap. 



 
 
4.0 Lagenhetens egne aktiviteter 

I år som tidligere år har vi ikke gjennomført noen dugnader. Vi planlegger å komme sterkt 

tilbake på denne fronten i 2013 da lag-kassen er bunnskrapt. 

Vi avsluttet sesongen med tur til Linderudkollen. 

6.0 Oppsummering av 2012  

Stort sett bra oppmøte på treninger i sommer-sesongen. En del frafall utover sen-høsten, 

vinteren og tidlig vår hovedsaklig grunnet andre aktiviteter på vinterstid. Guttene er ivrige og 

lære-villige, men vi har jobbet en del med konsentrasjon gjennom sesongen. 

Vi trener ute hele vinteren med trenings-«kos» i hallen på lørdager i tillegg. 

7.0 Videre drift av laget 

For sesongen 2013 er trenersituasjonen styrket ved at to hovedtrenere og to hjelpetrenere har 

tatt delkurs 3 i C-lisens kurset. Lagenheten forventer ikke stort frafall for sesongen 2013, og vil i 

løpet av vinteren tilby tre treninger per uke for samtlige spillere. I tillegg vil vi søke å 

differensiere treningene slik at flest mulig kan få utfordringer på sitt nivå. Vi startet med 

individuelle samtaler høsten 2012, og ønsker å videreføre dette i 2013. Målet er å gjennomføre 

samtale med samtlige før seriestart slik at den enkelte har en mulighet til selv å påvirke sin egen 

situasjon.  

 
J01 
Stallen består av 15 fotballspillere. 

 

Støtteapparat 

Trener: Hanne Lenningsvik og Geir Rønnestad 

Lagleder: Titti Onstad Sletten  

Kasserer: Marit Lyslo 

Dugnadsansvarlig: Anette Høven 

Web-ansvarlig: Marthe Tørnqvist 

Sosialgruppe: Leik Staff/Siv Brådalen 

Fotballsesongen 2012 

Jenter -01 har trent fast to ganger i uken. Bra oppmøte på treningene. 

Vi har stilt med ett lag i serien.  

I tillegg til treninger og ordinære kamper har jentene deltatt på følgende turneringer i 2012: 

Hafslund cup 2012 (mars) var fin start på vårsesongen. I tillegg deltok jentene på Norway Cup og senere i 

august på Eidsvold Cup. Sesongen ble avsluttet med deltakelse på Friggcup. 

Jentene ser fram til Cupfinale for kvinner på Åråsen, sent i november.  

Spillerne har i år vært bra motiverte og har løftet seg betraktelig fotballmessig.  

Forhåpentligvis vil stammen bestå av minst 15 spillere sesongen 2013. 



 
 
 

G02 

G02 har i sesongen 2012 bestått av 28 barn som er en økning fra i fjor.  Vi har hatt 2 treninger i uken og 

det har vært høy deltakelse på treningene som har vært mer intensive enn i fjor. Vi har fokusert mye i år 

på å spille som lag, dvs spille ball med mindre enkeltmannsprestasjoner, formasjons-treninger, teknikk 

og kampsituasjoner har vært viktige i treningene. Vi fortsetter nå utover vinteren med 1 trening i uka.  

De 28 spillerne har vært delt inn i tre lag som har spilt seriekamper. Som de fleste andre lag har vi både 

vunnet og tapt kamper, et lag har nok hatt noe bedre resultater enn de to andre. Trenerne har i år 

bestått av Roar Steiro som hovedtrener godt assistert av Egil Rødberg, Zeljko Marjanovic, Georg Enderle 

og Glenn Johansen. Alle i trenerteamet har nå vært involvert med G02 i flere år nå og det betyr stabilitet 

på trenersiden. Noen av de kommer til å fortsette også neste år slik at  stabiliteten blir vedlikeholdt.  

Vi har deltatt i tre cuper med 2 lag. Innendørs i Heggedalscupen Asker, Bama-cup på Lørenskog og 

Grüner cup på Grunerløkka. Vi skal også delta med tre lag i en Kolbotn cup på Vallhall i desember der 

foreldrene selv bidrar med støtte.  

Det er en utfordring for G02 at vi vokser hele tiden. I cupene og seriekampene betyr det at vi har mange 

innbyttere. Hvordan vi skal legge opp neste år er et spørsmål trenere og lagledere vil vurdere når 

vinteren er over.  

Alt i alt var 2012 et meget godt år for G02, vi ser at spilleforståelsen, samhandlingen og kameratskapet 

gutta i mellom blir bedre og bedre. Dette er ting vi tar med oss videre til neste sesong.  

 

G03 
Organisasjon og støtteapparat 

 

Trenere : Arne Christian Haugstøyl 

Jarle Berby 

Jan Erik Grøna 

Lagleder : Liv-Hilde Andresen  

(erstattet av Jan Erik Grøna 01.10.12) 

Web-ansvarlig : Per-Arne Hellarvik 

Dugnadsansvarlig : Kari Idland Hansen 

Økonomiansvarlig : Erna Årsetøy 

Sosialansvarlig : Marne Naper Nymoen  

Antall spillere : 25 spillere, fordelt på 2 lag 

 

Seriespill 2012 

Haugstøyl og Berby har ledet hhv. H/L G03 Blå og Rød i årets kamper. Siden det var to lag meldt på til 

årets seriespill var begge lag godt dekket opp til alle kamper. Det har vært fokus på samspill i lagene, 

spillerglede og konstruktive tilbakemeldinger til lagene og de enkelte underveis i sesongen.  



 
 
Resultatene i kampene har vært jevnt over bra. Spillergruppa har naturlig nok fått mer erfaring enn 

forrige sesong. Kampene har stort sett vært jevnspilt, og har en grei fordeling av seier-uavgjort-tap. 

 

Deltakelse cup/turneringer 2012 

Laget har deltatt i/skal delta i: 

Ready Sparebank 1 cup (2 lag). Tre kamper pr. lag 

Nordstrand Cup (1 lag). Tre kamper 

Kolbotn Cup – førjulscup 01.-02.12 (2 lag). Tre kamper pr. lag 

Cupdeltakelse har vært veldig god motivasjon for guttene. De har prestert bra i begge cupene som er 

gjennomført. Alle spillere har vært fornøyd med både egen og lagets innsats. 

Nordstrand Cup ble gjennomført med kun ett lag. Erfaring tilsier at ønsket deltakelse er høy og at vi 

alltid bør melde på to lag. 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Sosialkomiteen arrangerte sesongavslutning på klubbhuset. Det ble satt av 2 timer. Servering av saft og 

pølser. Den alltid populære barn-mot-voksenkamp. Avsluttet med saft og kaker, utdeling av diplomer og 

oppmerksomhet til trenere. Alt i alt en vellykket og nødvendig sammenkomst på slutten av sesongen. 

 

Treninger i 2012  

I løpet av sesongen var det lagt opp til to treninger pr. uke. Etter sesongen var ferdig er det lagt opp til 

én trening pr. uke. 

Haugstøyl og Berby har ledet treningene. De har lagt vekt på å innføre mer struktur og fokus hos guttene 

når de er på trening. Effekten skal være mer tid til trening, mindre tidsbruk på å gjenta beskjeder. 

Det har det vært fokusert på samspill og pasningsspill. Konkret mer repetisjon av småspill i små grupper. 

Selv om alle guttene egentlig vil bruke treningen til å spille kamp har de vært motivert og har bidratt 

godt i den organiserte treningen.  

Forbedringsmål må være å få med hele spillergruppa til å levere samme innsats på alle treningene.  

Videre skal det fortsatt vektlegges å innarbeide struktur og fokus på treningene – god fremgang i høst!  

 

Oppsummering av 2012 

En flott spillergruppe med god innsats i sesongspill og cup. 

Godt oppmøte på treninger. 

Resultater i sesongspill har jevnt over vært bra.  

Det er god utvikling av både ferdigheter og samspill i spillergruppen. 

 

J04 
Det har vært stor interesse blant jentene i år, med 17 spillere på laget. En spiller født i 2003, resten 

2004. Aslak Eriksrud har trent laget, Eline Lønnå har vært lagleder.  

Vi har spilt serie, med varierte resultater. Fra en ganske dårlig start resultatmessig har nivået og 

resultatene tatt seg opp, og vi har vunnet og tapt omtrent like mange kamper.  



 
 
Har deltatt på to cuper: Ready Cup på Gressbanen og Lipsmacker Cup på Jarmyra. Stor interesse for å 

spille kamper, så vi har måttet begrense antall spillere til ti per kamp for å sikre alle litt spilletid når de 

stiller. Holder dette engasjementet seg er det absolutt rom for å melde på to jentelag i serien neste år. 

Det er veldig god stemning i laget, og entusiasmen blant spillerne er høy både på kamp og trening. Har 

også opprettet en lukket facebookgruppe for foreldrene på laget, til å dele bilder og info. Det skal holdes 

en sosial avslutning for spillere og familier på Trollvann når sesongen er over.Laget har hatt skiftende 

treningstider fra uke til uke, noe som er lite gunstig fordi det skaper en del forvirring om når man skal 

stille.  

 

G04 
Det har vært en aldri så liten overgang fra fotballskole til seriespill for guttene født i 2004. På 

fotballskolen var kullet delt i tre lag, hvor to lag hadde gode trenerressurser og fungerte godt, mens det 

siste laget slet noe mer. For å bøte på ulikhetene ble det besluttet å organisere fellestreninger for alle 

guttene i 2004 hvor de fem trenerne fra fotballskolen stilte opp på ulike dager (tirsdager og torsdager). 

På hver trening har det vært minst to trenere. Videre ble lagkabalen lagt på nytt og det ble delt inn i tre 

nye lag. Etter én serierunde ble det tydelig at lagenhetene var for store, med 10-11 spillere per lag, og 

det var kamper der spillere sto mer på sidelinjen enn var ute på banen. Det ble derfor meldt på et ekstra 

lag i serien, som hentet spillere fra de tre eksisterende lagenhetene. På fotballskolen hadde lagene vært 

kalt Rød, Hvit og Blå. For å bryte opp gamle lagenheter, unngå navn som minnet om rangering, og knytte 

navnene sterkere til fotball ble lagenhetene kalt henholdsvis H-L City, H-L United, Real H-L og H-L 

Hotspurs. Det var en kabal å få lagenhetene til å gå opp. Som underliggende prinsipp lå at lagene skulle 

være jevnbyrdige; samtidig skulle det være minst én trenerressurs og én lagleder på hver enhet. Det var 

en del skepsis blant foreldre til å splitte opp etablerte lag og sette sammen nye lag. Denne skepsisen er 

vesentlig redusert i løpet av sesongen.  

 

Treninger  

Det har vært nytt for både trenere og spillere med fellestreninger for hele kullet og det har stilt større 

krav til organisering og planlegging med gjennomføring av økter med opptil 30 barn samtidig. Spillere og 

trenere har måttet lære seg å bli kjent med hele årskullet, noe som i seg selv har vært en hyggelig, 

utfordrende og spennende reise. Trenerne har i stor grad benyttet seg av rammeplanen fra 

fotballforbundet for spillere mellom 6-8 år og øvelsesbanken i S2S. Dette har vært til stor hjelp for 

trenerapparatet.  

Det ble ikke valgt noen leder for kullet i starten av året og det har vært litt dårlig koordinering for 

eksempel når det gjelder innkjøp av utstyr. Spillerne i 2004 har verken hatt et eget skap i containeren 

eller eget utstyr. Utstyr har blitt lånt av fotballskolen, og med treningsstart i det fotballskolen har blitt 

avsluttet har det vært vanskelig å komme ordentlig i gang med treningene. Det har også skapt litt 

hastverk i løpet av treningen for å få gjennomført et ordentlig program på 60 minutter. Mangelen på 

utstyr har vært kombinert med en del uro i spillergruppa når det har vært mange på trening, og det har 

redusert treningskvaliteten på en del av treningene.  



 
 
Basert på erfaringen fra 2012 ser vi forbedringsmuligheter i det å kombinere fellestreninger med 

lagtreninger. I stor utstrekning har vi vært flinke på årskullet å tilby likt tilbud til alle spillerne, men ikke 

like flinke til å tilby noe ekstra for de som enten har kommet langt eller kort i sin utvikling. Dette er et 

forbedringspunkt til neste sesong.  

Høsttreningene 2012 har vært gjennomført som 90 minutters økter, hvilket har skapt en helt annen ro i 

gjennomføringen av treningene og et bedre opplegg med mer fornøyde både spillere og trenere etter 

endte økter.  

 

Kamper  

Nedenfor følger en kort oppsummering fra hver lagenhet.  

 

G04-Hotspurs  

Laget består av 9 spillere som spiller 5 er fotball. Laget har deltatt i seriespill og har vunnet like mange 

kamper som man har tapt. Det har vært 100 % deltakelse fra spillerne på nesten alle våre seriekamper. 

Dette har gitt oss flere innbyttere enn hva som anbefales av Norges Fotballforbund og gitt noe mindre 

spilletid per spiller enn optimalt. Laget har stor spredning når det gjelder spillere som har kommet langt i 

sin utvikling og spillere som ikke har kommet langt i sin utvikling.  

Det har blitt skapt mange gode fotballopplevelser for både spillere, foreldre og lagledelse. Det sosiale 

rundt laget har vært meget godt med aktiv deltakelse fra foreldrene. Under kamp har laget blitt ledet av 

Kjetil Ødven og Kjell André Talm. I tillegg har Hans Petter Ramsdal fungert som lagleder.  

Laget har vært med på 4 cuper, herav to av cupene som foreldrebetaling.  

 

G04 – Real  

Laget besto av ni spillere i vårsesongen, og åtte spillere i høstsesongen, etter avgang fra en spiller som 

ikke lenger kunne delta grunnet foreldrenes jobbsituasjon. Det har vært stor variasjon innad i 

spillergruppen og også på lagene man har møtt, med alt fra seier 24-2 til tap 17-1. Det har vært viktige 

mål at alle skulle spille på alle plasser på banen og alle skulle spille like mye. Alle spillerne har vært ivrige 

etter å være med på kamp og i løpet av sesongen har vi vært vitne til stor utvikling både hos enkelte 

spillere og for laget som helhet.  

Andreas Brekke som trener og Heidi Strøm-Larsen som lagleder har fått lov å administrere glade, om 

enn ikke alltid like fokuserte, fotballgutter.  

Laget har vært med på tre cuper, hvorav en av cupene har vært gratis.  

 

G04 – United  

Laget har bestått av åtte ivrige gutter, og vi har hatt tilmærmet full deltakelse på cuper, kamper, og 

treninger. Alle guttene har vært ivirige og kunnet oppleve god utvikling ila. året.Det har vært viktig å 

kunne gi alle spillere lik spilletid og mulighet til å prøve seg på flere plasser på banen.  

Vi vant vår første kamp i seriespillet, men har ellers slitt med seiere, utenom cup-kamper. Det ble totalt 

12 seriekamper, kun 1 lag meldte forfall.  



 
 
Nils Sagen Mosvold har vært trener og ledet laget under kamp, mens Henrik Jenssen har virket som 

lagleder og fløyteblåser på hjemmekamper.  

Laget har vært med på Grei-, Frigg- og Ready-cup, hvor vi har fått erfare at konsentrasjonen er 

betraktelig bedre med kampstart etter 11.00...  

 

G04 – City  

Laget besto av åtte spillere i vårsesongen, og sju spillere i høstsesongen grunnet en som flyttet til 

Bergen. Det har også her vært stor variasjon på nivået blant spillerne. Det har dessverre blitt mange tap, 

noe som gikk utover motivasjonen til gutta i forhold til kamper utover høsten. Det har likevel vært full 

innsats hver gang, men manglet det siste lille ekstra. Av lagene de har møtt er det kun ett som har vært 

spillemessig overlegne, resten har vært jevne kamper selv om målprotokollen ikke alltid gir det samme 

bildet.  

Trener for laget har vært Thomas Falch og lagleder Gørli Furuseth.  

Laget har deltatt på tre cuper hvor en har vært gratis. 

 

Fotballskolen 2005-2007 
Fotballskolen 2012 har hatt 108 betalende deltakere i aldersgruppene 2007, 2006 og 2005 fordelt på 11 

grupper med trening hver tirsdag kl. 17.30-18.30. Sesongen har vart fra april til september med opphold 

i skoleferien. 

2007-kullet har vært fordelt på tre grupper med to gutte- og en jentegruppe. 2006 og 2005 har begge 

hatt tre guttelag og et jentelag hver. Syv lag har ukentlig spilt kamper i Mikroserien på Lilletøyen, tre fra 

2006 og tre fra 2005. Den siste plassen i serien har jentelagene fra 2006 og 2005 delt på. Oppmøte på 

trening og kamp har vært veldig bra og lagene som har spilt i Mikroserien har klart seg bra. Innsatsen fra 

foreldrene har som vanlig vært veldig god og alle gruppene har blitt fulgt opp med trenere. A-lagspillere 

bidro i oppstarten til alle gruppene hadde trener på plass. 

Fotballskolen 2012 ble avsluttet tirsdag 25. september med premieutdeling, pølser og brus på 

Lørenbanen. 

2005-kullet er nå ferdige med Fotballskolen og er fra neste år egen lagenhet. De er 30-35 gutter og 

jenter som har et godt fundament med trenere og lagledere som allerede er i gang med å planlegge 

første sesong på egne ben. 

 

Kioskstyret 
 

Kioskgruppa består av: Elisabeth K. Knudsen G-02 og G-06, Liv Hilde Andresen G-03, Hanne Lenningsvik 

G- 98 og J- 01 og Birgit Wold G-98 og G-01. Liv Hilde fortsetter ikke til neste år, laget G-03 har blitt bedt 

om å finne en som kan ta hennes plass. Vi fordeler ukene i sesongen mellom oss slik at vi får ca 4 uker 

fordelt over sesongen hvor vi er bakvakt.  

Kiosken :Da vi skulle rengjøre kiosken for sesongåpning i mars oppdaget vi at det hadde vært lekkasje 

fra kranen over lang tid (hele vinteren kanskje?).  Dette førte til ødelagt(mugg)kjøkken benk / underskap 



 
 
og muggdannelse oppover veggen.  Ny kjøkkenbenk, underskap og kran ble kjøpt og montert , og 

veggene rengjort. 

Kioskdrift:  Fra uke 17 t.o.m uke 25. Fra uke 34 og avsluttet lørdag 20.oktober 2012. Det har vært åpent 

fra kl 17.00 til ca kl 21.00 mandag – torsdag. Pga lite salg har fredager stort sett vært stengt. Det har 

vært åpent i helger hvor det har vært kamper eller andre eventer som Styrkeprøven. 

Det har ikke vært vanskelig å få folk til å ta vakter. Mange  positive foreldre! 

 3 innbrudd: 27. april, 24. mai og 17. juni.  Kiosken ble tømt for varer, det var på forhånd  blitt fylt opp 

med varer før alle innbruddene. Det betyr et økonomisk tap.   

Stålplater ble montert på veggene.  Det siste innbruddet var gjennom luka på forsiden.  Så vidt jeg vet er 

innbruddene anmeldt. 

 Vi har en pengekasse med 500 kr i veksel. Etter første innbruddet sluttet vi å ha veksel-pengene 

liggende i kiosken, da disse ble stjålet under det første innbruddet.  Lag-enheten som har sin uke, sørger 

selv for å levere nøkkel og veksel-penger (500 kr) til nestemann. 

Oppgjørsskjema for hver vakt er levert til daglig leder , som fører regnskap. 

Siden daglig leder ikke skal ha oppgjøret for hver vakt må vi som er ansvarlig dra ned hver kveld for å 

hente oppgjøret, og selv sette pengene inn på konto.  Dette er ikke ønskelig for neste sesong, vi håper 

styret kan finne en annen løsning. 

Utstyr: Kjøleskapet som sto i kiosken sluttet å fungere. Det ble derfor lånt et fra plasthallen som ikke var 

i bruk. Dette sluttet også å virke i august.  Vi forhørte oss med Ringnes vedrørende å få et nytt, men 

siden H/L ikke har et kundenr kunne ikke de hjelpe oss.  Til slutt fant vi et brukt på finn.no som ble satt 

inn i kiosken.  Dette er nå tatt ut og satt inn i plasthallen.  Det som hadde sluttet å virke er satt tilbake i 

kiosken. 

NB!  Det må være et kjøleskap som fungerer for å opprettholde kioskdrift! Det har vært mye 

varm/frossen brus i sommer.  I tillegg skal pølsene som tas opp fra fryseren ligge kaldt, dersom de ikke 

blir brukt påfølgende dag. Sjokolade smelter på varme dager dersom det ikke blir satt i kjøleskap. Det 

fører til dårlig salg. 

Varer/innkjøp: Innkjøp er gjort på Stor Cash fordi Hanne Lenningsvik har et kundekort der gjennom sin 

private jobb. Det har blitt søkt om å få kundekort m/konto til alle i gruppa. Dette ble gjort i juni fra 

styreleder. Vi har ennå ikke mottatt det. Det blir for stor belastning når det kun er en person som skal 

gjøre innkjøp. Intensjonen med å ha 4 i gruppa er å dele på den jobben. 

  



 
 
 

Fotballstyret 
 

Fotballstyret har dette året bestått hovedsaklig av leder André Aass (fratrådt verv i begynnelsen av 

november) og styremedlemmene Stian Matre (fratrådt i løpet av våren), Heidi Sønsthagen Ates 

(økonomi- og utstyrsansvarlig), Thomas Falch (ansvarlig for fotballskolen), Roar Thomassen og Torbjørn 

Elshøy. Det ble ikke avholdt styremøter i perioden slutten av april til slutten av august. Fremdrift og 

generelt samarbeid har vært preget av dette. 

 

Det resterende styret bestemte i november for å gjøre interne rokkeringer inntil nytt årsmøte på nyåret. 

Roar Thomassen gikk inn som Leder for Fotball Yngre, og Hans-Alfred Thorsø gikk inn i styret.  


