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Fotballgruppen har ved utgangen av 2015 994 aktive 
spillere. Det er totalt 75 lag som har deltatt i seriespill 
denne sesongen. Gruppen har et bra sportslig, økono-
misk og organisatorisk fundament og er i utvikling på 
alle områder. Vi har inneværende år oppgradert hoved-
banen på Niff en med nytt kunstgress, undervarme og 
ny tribune. Det har vært en gledelig utvikling i antall 
medlemmer, og spesielt har mange jenter begynt med 
fotball dette året. I tillegg har vi ansatt fl ere og mer kom-
petente trenere som sørger for økt kvalitet på trenings-
feltet. Derfor kan vi glede oss over stor bredde på nesten 
alle årganger, mange gode lag og en rekke talentfulle 
enkeltspillere. Vi vil særlig fremheve gutter junior elite 
som etter en strålende sesong rykket opp i junior Inter-
kretsserien og G 2001 som ble suverene kretsmestere i 
14 års klassen. 

Den største sportslige prestasjonen i 2015 har dommer-
gruppen stått for. Fatemeh Zangeneh ble kåret til årets 
dommer og Sonia Skjold Khan til årets assistentdom-
mer, og sistnevnte ble også utnevnt til assistentdommer 
i cupfi nalen for kvinner. I tillegg har dommeransvarlig 
Ola Hobber Nilsen etablert seg som en av Norges beste 
mannlige dommere.
  
I junioravdelingen kan vi glede oss over god rekruttering av 
både jenter og gutter i de yngste årgangene. I tillegg har 
også eldre årganger hatt tilvekst av spillere. På guttesiden 
har vi stabilt 50-70 spillere i hver årgang fra 6 års alder og 
opp til juniornivå. På jentesiden har vi lag i alle årganger fra 
7-15 år og jenteandelen har passert 20 %. Det er stor og 
målrettet treningsaktivitet hele året og våre 9’er og 11’er 
lag på jente- og guttesiden presterer jevnt over meget bra 
i seriespill og cuper. 

A-laget Kvinner har hatt en varierende sesong som delvis 
skyldes mangel på spillere. Vi har derfor besluttet å legge 
ned dette laget inntil videre. Isteden bruker vi ressursene 
på å utvikle yngre spillere som om noen år kan bidra til at 
vi igjen får et seniorlag for kvinner. Det mangler heldigvis 
ikke på lovende yngre lag med talentfulle enkeltspillere. 
Jenter 2001/02 har hatt en fantastisk utvikling i 2015-
sesongen. Høydepunktet var bronsemedalje i Arvika cup. 
Det blir spennende å følge laget i 2016-sesongen.

A-laget Herrer hadde en god vårsesong, men en svakere 
høstsesong og havnet tilslutt midt på tabellen i 3. divis-
jon. Laget til hovedtrener Per Inge Jacobsen og assistent-
trener Thomas Holm er ungt og talentfullt, bestående av 
mange spillere utviklet i Nordstrand. Vi regner med at laget 
utvikler seg og vil prestere enda bedre kommende sesong. 
Nytt kunstgressdekke og mange supportere på den nye 
tribunen vil helt sikkert virke inspirerende.

Gutter junior elite rykket opp til Junior Interkretsserien et-
ter å ha vunnet 1. divisjon suverent. I tillegg rykket Jr2 opp i 
1. divisjon. Klubben er stolte av våre juniorspillere og gratu-
lerer med opprykkene. Vi ser fram til å se lagene i aksjon på 
Niff en kommende sesong. 

Både gutter 2001 og 2002 har hatt en imponerende se-
song. G2002 vant eliteturneringen på Hamar og kom til 
fi nalen i Norway Cup, mens gutter 2001 ble suverene 
kretsmestere, vant eliteturnering på Notodden og gikk til 
semifi nale i Adidas Cup. G16 (99-årgangen) har gjennom-
ført en meget god sesong i G16 Interkretsserien til tross 
for at mange av lagets beste spillere ble prioritert på junior 
elitelaget. Alle tre årgangene er eksempler på at kombi-
nasjonen topp- og breddesatsning er mulig ved kontinuitet 

STYRETS BERETNINGÅRSMØTE I NORDSTRAND IF
FOTBALLGRUPPA

3. mars 2016 klokken 20:00
Sted: Kafeteriaen på Niff en

Dagsorden:
 1. Åpning ved Thor Einar Andersen
 2.  Godkjenning av stemmeberettigede
 3.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4.  Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokoll
 5.  Regnskap 2015
 6.  Styrets årsberetning 2015
 7.  Budsjett 2016
 8.  Valg av styre for 2016
 9.  Eventuelt

Niff en, 17. februar 2016
Fotballstyret i Nordstrand IF

Tusen takk til våre sponsorer:

Nordstrand
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DUGNADSINNSATSEN på og rundt anleggene er nødvendig 
og viktig. Anleggene våre er klubbens ansikt utad både for 
våre egne medlemmer og tilreisende lag. Styret er svært 
fornøyd med dugnadsinnsatsen til foreldre og foresatte! 

Uten den store frivillige innsatsen dere og vi alle gjør, hadde 
det ikke vært mulig å opprettholde dagens aktivitetsnivå 
for våre barn og unge. Frivilligheten er kjernen i norsk 
idrettsbevegelse og er også helt uvurderlig for Nordstrand 
IF og Fotballgruppen. Takk til alle som har bidratt med sin 
kompetanse, innsats og ikke minst tid i 2015.  

MEDLEMMER
Alder 5-12  13-16  17-19  Senior Totalt %andel 
Gutter  430   206    42   115  793   80 %
Jenter  124     51    12     14  201   20 %
Totalt  554   257    54   129  994 100 %

STYRET
Styret har i 2015 bestått av følgende personer med 
tilhørende ansvarsområder:

Thor Einar Andersen 
– Leder fotballgruppen. Hovedstyre (HS)-representant  
– Sitter i arbeidsutvalget i HS og styret i Nordstrandhallen AS

Gunnar Flaten
– Nestleder, Leder Sportslig utvalg 

Paal Jahrmann
– Styremedlem, økonomiansvarlig. Vararepresentant i HS 

Anders Bakken
– Styremedlem, ansvar for dugnad og jentefotball

Elin Bjørk Heidardottir
– Styremedlem, ansvar for laglederhåndbok

Bjørn Rudjord
– Styremedlem, Leder DNB Nordstrand Cup-komiteen

Ola Hobber Nilsen 
– Styremedlem, dommeransvarlig

Magne Løvø
- Styremedlem, anleggsansvarlig

Styret ble valgt på årsmøte 24. februar 2015. Styret har i 
løpet av 2015 hatt 8 styremøter samt flere arbeidsmøter. 

Følgende styremedlem fratrer styret ved årsmøte 2015:
Elin Bjørk Heidardottir og Magne Løvø

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
Det føres egne avdelingsregnskaper for fotballaktiviteter 
og for banedrift. Fotballen står ansvarlig for begge disse 
områdene, og kommentarene nedenfor henspeiler seg på 
det samlede resultatet for fotball og banedrift.

Resultatet i 2015 for Fotball og Bane endte med et over-
skudd på kr 249.104 mot et budsjett på kr 193.477. Dette 
gir et positivt budsjettavvik på kr 55.627 kr.  

Styret opplever at det er gode rutiner for regnskapsførsel 
og budsjettkontroll.

Det er brukt 373.000 kr. mer i kostnader enn budsjettert i 
2015, men dette er kompensert gjennom at inntektene var 
431.000 kr. høyere enn budsjettert. 

på foreldresiden, kompetente trenere og god organisering 
av årgangen.

Det var rekorddeltagelse med drøyt 250 spillere, trenere 
og ledere under den årlige treningsleiren i danske Fjerrits-
lev første del av påsken. Vi fikk oppleve fem intense dager 
med mye fotball, lek og moro. Han Herred Fritidscenter har 
11 fotballbaner, innendørs fotball- og håndballbaner og 
svømmehall. Treningsleiren har blitt en fin tradisjon som 
spillere, trenere, ledere og mange medreisende foreldre 
setter stor pris på. Ett høydepunkt var fellessamlingen i 
håndballhallen med triksekonkurranse og internkamp mel-
lom A-laget kvinner og A-laget herrer. Treningsleiren i Fjer-
ritslev er med å bygge klubbkultur. Her utveksles sports- 
lig kunnskap og sosiale bånd knyttes og forsterkes på tvers 
av årgangene og mellom unge og voksne. 

SOMMERENS VAKRESTE EVENTYR er Fotballskolen. En 
utmerket start og avslutning på sommerferien for våre 
yngste fotballspillere. 223 barn i alderen 6-12 år deltok på 
årets DNB Fotballskole. Her får barna tett og god sportslig 
oppfølging av våre dyktige instruktører, sosialt samhold og 
to måltider per dag. 

DNB NORDSTRAND CUP ble tradisjonen tro arrangert i  
oktober. Vi hadde to cuper i 2015, den tradisjonelle 5’er og 
7’er cupen for de yngste en helg, og helgen etter en bred-
decup for årsklassene 00-02. Begge cup-helgene ble en 
sportslig og økonomisk suksess. Takk til DNB Nordstrand 
Cup komiteen, foreldre og administrativt ansvarlige på 02-, 
01- og 00-årgangene som sørget for god planlegging og 
gjennomføring. Vi planlegger å utvide cuptilbudet neste år 
og har ansatt Thomas Holm til å lede dette arbeidet.

NORDSTRAND DOMMERGRUPPE har også i år markert seg 
positivt. Høydepunktene kom tett mot slutten av seson-
gen. Først ble Sonia Skjold Khan utnevnt som assistent-
dommer i cupfinalen for kvinner. Samme helg fikk våre to 
kvinnelig toppdommere med seg de aller gjeveste prisene 
under Cupfinaleseminaret som bevis på en fantastisk jobb 
i sesongen 2015. Fatemeh Zangeneh ble kåret til Årets 
dommer og Sonia Skjold Khan til årets assistentdommer. 
I tillegg har dommeransvarlig Ola Hobber Nilsen etablert 
seg som dommer i Tippeligaen og som FIFA dommer i  
internasjonale kamper. 

SPORTSPLANEN ble presentert første gang høsten 2011. 
Vi mener at Sportsplanen er et avgjørende verktøy for å 
skape langsiktig sportslig utvikling. Vi har erfart at god fot-
ballskolering og et trygt og godt sosialt miljø fører til glede 
og trivsel. Trenerutvikling er avgjørende for god spiller- 
utvikling. Derfor satser vi mye ressurser på å ansette 
kompetente trenere og å utvikle foreldretrenere. Skal vi 
fortsette den sportslige utviklingen, er vi avhengig av god 
sportslig struktur og gode trenere som formidler fotball-

ferdighet og gode holdninger på treningsfeltet hver dag og 
hver uke hele året.  

ANLEGGET på Niffen har blitt betydelig oppgradert i 2015. 
13. oktober ble den rehabiliterte hovedbanen på Niffen of-
fisielt åpnet. En bane som nå er moderne med FIFA god-
kjent kunstgress, elektrisk undervarme og ny tribune. Et 
strålende høstvær og mange barn og voksne kledd i Nord-
strandfarger fylte den nye tribunen og omkranset banen 
da Herrelaget spilte oppvisningskamp mot A-laget til 
Vålerenga. Anleggene trenger vedlikehold hele året rundt 
og gode baneforhold er en viktig forutsetning for å gjen-
nomføre god aktivitet på feltet. Nordstrand har totalt fire 
kunstgressbaner, unikt for en bydelsklubb. I 2016 har Oslo 
kommune avsatt midler til å rehabilitere kunstgressbanen 
på Hallager. Da får vi nok en tipp-topp 11’er kunstgress-
bane til disposisjon for våre medlemmer. Vi gleder oss! 
 
LAGLEDERHÅNDBOKEN finner du på hjemmesiden. Her kan 
lagledere, trenere og foresatte skaffe seg oversikt over 
klubbens rutiner og regelverk og hva man må ha kjennskap 
til som lagleder i Nordstrand Fotballgruppe. Laglederhånd-
boken oppdateres jevnlig av administrasjonen. 

SAMARBEIDSPARTNERE er viktig, og Nordstrand Fotball har 
fantastiske samarbeidspartnere. Vi er svært glade for at 
DNB har valgt å fortsette som hovedsamarbeidspartner for 
Nordstrand Fotballgruppe i to nye år. Samtidig vil vi benytte 
anledningen til å takke alle de andre samarbeidspartnerne 
for langsiktig samarbeid og økonomiske støtte. De er med 
å bidra til et godt sportslig og sosialt tilbud for våre fot-
ballspillere. Vi håper og tror at Nordstrand IF Fotballgruppe 
profilerer våre samarbeidspartnere på en god måte. 

HJEMMESIDEN til Nordstrand IF er blant de mest besøkte 
klubbsidene i landet. Takk til administrasjon, årgangsan-
svarlige og ikke minst Janne Osmo Eriksen for arbeidet 
med å gjøre nettsiden våre attraktiv. Vi oppfordrer alle med 
tilknytning til Nordstrand IF om å besøke siden jevnlig. Her 
finner du nyhetssaker og ellers all informasjon du måtte 
trenge som aktiv, leder eller foresatt. 

ADMINISTRASJONEN i Nordstrand Fotballgruppe består av 
Stig Steive i 50% stilling som administrativ leder og Stig 
Aaserud i 30% stilling med ansvar for blant annet bane-
plan, utstyr og kioskdrift. 
Per Inge Jacobsen er sportssjef i 80% stilling med ansvar 
for det fotballfaglige, treneransettelser og trenerutvikling, 
Fotballskolen (DNB Nordstrand Camp) og Nordstrands-
akademiet. I tillegg gjør daglig leder i Nordstrand IF, Ole 
Magnus Skisland, en viktig og uvurderlig jobb for Fotball-
gruppen. Sammen legger administrasjonen til rette for 
godt sportslig innhold og organisering og ikke minst god 
økonomistyring. På vegne av styret vil jeg takke adminis-
trasjonen for en fantastisk jobb. En flott gjeng fra Gutter 2010 som er like ivrige morgen som kveld.
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De viktigste årsakene til det positive inntektsavviket er 
økning i inntekter fra treningsavgifter grunnet økning i 
medlemsmassen gjennom 2015. For første gang i klub-
bens historie rundet fotballgruppen 1.000 medlemmer 
høsten 2015. Økningen i antall medlemmer på jentesiden 
er spesielt gledelig og jenteandelen er nå over 20%. Sty-
ret tolker den positive økningen i medlemsmassen som et 
klart signal på at medlemmene er tilfredse med det sports-
lige tilbudet klubben tilbyr.

Klubben har tatt et betydelig løft på anleggssiden i 2015 
gjennom at det ble lagt ny hovedbane med undervarme og 
tribune på Niff en på sensommeren. 2016 vil bli det første 
året hvor regnskapet belastes med fullt år med avskriv-
ninger og renter for ny bane. Styret er i denne sammen-
heng tilfredse med at vi har fått på plass et budsjett for 
2016 som går i balanse med den økte kostnadsbasen uten 
at treningsavgiftene er økt.

Fotballgruppen har i 2015 hatt følgende stillinger ansatt i 
administrasjonen:
Stig Steive; 50 % stilling, kontor/adm. 
Stig Aaserud; 30 % stilling adm. 
Per Inge Jacobsen; 80 % stilling, sportssjef.

SPORTSLIG UTVALG
Sportslig utvalg (SU) har i 2015 bestått av følgende 
personer med tilhørende oppgaver:
Gunnar Flaten – Sportslig leder
Madeleine Valø  – Jenteansvarlig
Anders Bakken  – Styre repr. jentefotballen
Ola Hobber Nilsen – Dommeransvarlig
Klemet Gaski   – 5´er og 7´er fotball
Thomas Holm - Trenerkoordinator barnefotballen 
Per Inge Jacobsen – Sportssjef. Fra adm.

Det har vært en meget god sesong for Nordstrand Fotball. 
Høydepunktene har vært opprykk for begge våre G19-lag til 
junior interkrets og 1 . divisjon.

A-laget beholdt plassen som nyopprykket til 3. divisjon, 
G14 ble kretsmester og vant mange elitecuper, G13 vant 
Hamar talent cup og hadde en fi n fremgang. På jentesiden 
har det vært en fl ott fremgang i forhold til kvalitet og fl ere 
jenter som spiller fotball.

Nevnes spesielt J14 som vant bronse i Aarvika cup.

Dommergruppen fungerer også veldig bra, se aget avsnitt.

Det er avholdt dommerkurs, trenerseminarer og årgangs-
samtaler med trenerteam 11´er lag. Sportsplanen er den 
”blå-hvite tråden” i hva som skal formidles ut til trenere. 
Det er avholdt fi re trenerforum med forskjellige temaer, 
høydepunktet var besøket i fra Liverpool Football Club. SU 

er også involvert i dialoger med årganger ved behov for råd 
om diff erensiering, hospitering, treningsplan og samarbeid 
innad i teamene.
 
DOMMERGRUPPA 
Alle våre aktive dommere har representert klubben på en 
fl ott måte både ovenfor krets og forbund. Dommergruppa 
har i 2015 rekruttert nye klubbdommere og nye kretsdom-
mere har kommet til. NIF har over fl ere år lagt til rette 
for dommerutvikling, og ivaretatt og investert i dommer-
miljøet i klubben. Dommerne har også vært gode veiledere 
for hverandre, og fl ere gjorde også en solid innsats under 
Color Line Breddecup og DNB Nordstrand Cup. Samtidig 
har nye dommere vokst frem som et bevis på den naturlige 
veksten i klubben. Stadig fl ere unge talenter har kommet 
til og resultatene har vært over all forventning. Fatemeh 
Zangeneh og Sonia Khan ble kåret til henholdsvis årets 
dommer og årets assistentdommer i Oslo Fotballkrets.  I 
tillegg var Sonia Khan assistentdommer under cupfi nalen 
for kvinner 21. november. Dommergruppen blir ledet av 
FIFA-dommer Ola Hobber Nilsen som nå har blitt en er-
faren dommer i Tippeligaen og i tillegg har hatt en rekke 
internasjonale dommeroppdrag. Vi er stolte over at vi har 
toppdommere i Nordstrand som bidrar til utviklingen av 
nye dommere og et godt dommermiljø i klubben. 
Vi gratulerer med fl otte prestasjoner i 2015!

DNB NORDSTRAND CUP 2015          
10. og 11. oktober ble det arrangert;
5’er cup for årskullene 2006, 2007, 2008 og 2009 på Niff en,
7’er fotball for årskullene 2004 og 2005 på Niff en og 
9’er fotball for årskullet 2003 på Hallagerbanen.

Totalt ca 100 lag deltok i DNB Nordstrand Cup i 2015. Cup-
en var ikke helt fullbooket i år. Allikevel var det mye folk i fi nt 
vær og omsetningen ble veldig bra.

Cup-komiteen besto i 2015  av: Øystein Bu, Ingvar Hagen, 
Finn Lundstedt, Svein Lyngroth, Katrine Johnsen, Knut 
Børgund, Isabel Inez og Bjørn Rudjord (leder). 
Cupen på Niff en ble gjennomført med stor grad av forel-
dre-innsats fra årskullene 2006 og 2007.

Helgen etter, altså 17. til 18. oktober 2015, arrangerte vi 
breddecup for 2000, 2001 og 2002  
Årgangene ordnet selv med invitasjonene og turneringen 
ble fullbooket. Det ble en fantastisk fl ott breddecup.

Helhetsvurdering
Totalinntrykket er at dette er en viktig cup for Nordstrand 
Fotball både sportslig og økonomisk. Vi får vist frem klub-

Fatemeh Zangeneh ble kåret til årets dommer av Oslo fotballkrets.
(Foto: Ørn E. Borgen)
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ben og anleggene våre fra en positiv side. Alle frivillige 
gjorde en flott innsats, og cupen er avhengig av alle de 
frivillige, for å få til et bra arrangement.

AKADEMIET
Det ble i 2015 arrangert et akademi som fulgte skoleåret. 
Akademiet holdt til på Niffen, og hadde totalt 290 del- 
tagere gjennom året, noe som er det høyeste antallet 
noensinne. Trenerne var Thomas Holm (assistenttrener 
på A-herrer), Emilio Martinez (hovedtrener G2002) og Ola 
Nyhus (hovedtrener G2000 og junior 2-herrer). I tillegg var 
Madeleine Valø (jentekoordinator), Savas Tirit (A-spiller) 
og Gustav Gruen Österström (A-spiller) innom som gjeste-
trenere. 

FOTBALLSKOLEN 2015
Fotballskolen ble i 2015 gjennomført over 2 uker, med 223 
deltakere totalt. Fotballskolen endret navn til DNB idretts-
leker Nordstrand fordi DNB gikk inn som ny hovedsponsor 
til fotballskolen. Konseptet og opplegget var allikevel likt 
som de forgående årene hvor Nordstrand har arrangert 
fotballskole. På grunn av bygging av ny bane på Niffen ble 
fotballskolen i august arrangert på Hallager/Ljan, dette 
skapte nok litt utfordringer for noen og det var nok ho-
vedgrunnen til at det var ca. 20 færre deltagere i 2015 
kontra 2014. 

Nordstrand IF er opptatt av å ivareta sine medlemmer på 
en best mulig måte, både når det gjelder fotball i seg selv, 
men også det omkringliggende. Fotballskolen i Nordstrand 
IF skal være en arena hvor barna skal få lov til å jobbe 
med grunnleggende fotballferdigheter; pasninger, mottak, 
headinger, avslutninger og ikke minst fair play. 

«Fotballskolen i Nordstrand; 
Det vi snakker om rundt middagsbordet!»

Vi er opptatt av at «våre barn» skal lære fotball på lik linje 
som de lærer matematikk og norsk på skolen. Det skal være 
lov til å sette krav, men det er ingen tvil om at trygghet og 
trivsel er det viktigste på fotballbanen, og med trygghet og 
trivsel vil man føle mestring. Dette er prinsipper som står i 
førersetet ved Nordstrand Fotballskole. Vi er opptatt av at 
fotballen skal være morsom og at det skal være gøy å spille 
fotball. Man skal ikke mases eller tvinges til å spille fotball, 
det skal komme av egen fri vilje og basere seg på den indre 
motivasjonen som skaper selvdrevne fotballspillere. Moti-
vasjonen vi ikke ønsker er den som kommer av penger, ut-
styr eller berømmelse, hvor fokuset er knyttet til helt andre 
ting en fotballen i seg selv.

Alle dager startet med frokost. Deretter oppvarming og 
fotballaktiviteter. I løpet av uken fikk deltakerne brynt seg 
på følgende ferdigheter; pasning, mottak, føring, finter, 
vendinger, avslutninger, headinger, koordinasjon, styrke, 

hurtighet, smidighet og spill. Ukene på Niffen og Hallager 
kunstgress inneholdt også mange spillsekvenser, hvor del-
takerne fikk prøve seg på pasningsspill, kombinasjoner og 
avslutninger i spillsituasjoner. 

Vi vil rette en stor takk til alle instruktørene som bidro un-
der Fotballskolen i 2015. 

ANLEGGENE 
Anlegget på Niffen har blitt betydelig oppgradert i 2015. 
Hovedbanen har fått nytt FIFA-godkjent kunstgress, elek-
trisk undervarme og ny tribune. Dessverre har vi ikke kun-
net ta i bruk undervarmen ennå grunnet utfordringer med 
den eksisterende transformatorkiosken på nordsiden av 
anlegget. Klubben er i god dialog med Hafslund som har 
lovet oss at alt skal være klart til neste vintersesong. Vi har 
totalt 4 kunstgressbaner, noe som er unikt for en bydels-
klubb. At anleggene blir ivaretatt hele året rundt er en viktig 
forutsetning for god aktivitet. Vi har satt bort denne opp- 
gaven til Skandinavisk Utemiljø Oslo (SUMO) som løste opp- 
gaven bra til tross for til tider utfordrende vintervær. 
I 2016 har Oslo kommune ved Bymiljøetaten bevilget 
midler til å rehabilitere kunstgressbanen på Hallager. Det 
er planlagt oppstart av dette arbeidet tidlig på våren 2016. 

LAGLEDERHÅNDBOKEN
Laglederhåndboken er et levende dokument som blir opp-
datert fortløpende. Denne skal gi lagledere bedre oversikt 
over klubbens rutiner og regelverk, samtidig som den skal 
gi informasjon om det man må ha kjennskap til i jobben 
som lagleder i Nordstrand Fotballgruppe. Laglederhånd-
boken har vist seg å være et uvurderlig hjelpemiddel for 
fotballstyret og for eksisterende og nye frivillige lagledere. 
Oppdatert versjon vil til enhver tid ligge på hjemmesiden 
under Lagleder-/trenerinfo. I tillegg blir oppdatert versjon 
sendt ut til lagledelse på epost.

SPONSORGRUPPEN  
2015 var et mellomår for sponsorgruppen ettersom part-
neravtaler med to- og treårsavtaler relatert til nye drakter 
ble fremforhandlet i 2014. Det er kommet til noen flere 
sponsorer som har kjøpt skilt på banen i løpet av året. Den 
viktigste avtalen som kom på plass i 2015 var signering av 
en ny toårsavtale med vår hovedsamarbeidspartner DNB 
som er en meget viktig partner for klubben. Neste år blir 
det mer aktivitet og høyere ambisjoner fra sponsorgrup-
pen. Vi ser for oss at butikkene som åpner på det nye sen-
teret på Sæter vil være perfekte partnere for klubben og 
vice versa. Vi har bl.a. en ny tribune på Niffen som vi ønsker 
å profilere med en eller flere nye sponsorer i tillegg til at 
vi har plass til mange flere skiltsponsorer m.m. på Niffen!

DUGNADSINNSATSEN  
Dugnadsinnsatsen på og rundt anleggene har vært et 
meget positivt bidrag for å holde anleggene våre i god og 
pen stand. Svært mange foreldre bidro også i 2015 inn 
mot sine lag som lagledere, trenere, eller foreldrekontak-
ter. Mange stiller også opp og bidrar på banedugnader, i 
kioskene og til diverse oppgaver ved ulike arrangementer i 
klubbens regi. Styret er svært fornøyd med dugnadsinnsat-
sen. Uten den frivillige innsatsen i klubben hadde det ikke 
vært mulig å opprettholde dagens aktivitetsnivå for alle 
våre unge og håpefulle aktive spillere. Det er vårt håp og 
ønske at den frivillige innsatsen vil fortsette i takt med fot-
ballgruppens øvrige vekst. Frivilligheten er og blir uvurder-
lig for klubben. Den er grunnmuren i all videreutvikling av 
Fotballgruppen i Nordstrand. Takk til alle som bidrar!
 

HJEMMESIDEN - www.nordstrand-if.no
Hjemmesiden favner over alle grupper og alle lag i klubben 
og fremstår etter vårt syn som en av de beste idrettssidene 
i regionen. Lagsidene er lagenes egne informasjonssider 
og ansikt utad. Vi anmoder de enkelte lag om å holde in-
formasjonen oppdatert og å dokumentere begivenheter fra 
serie- og cupspill eller rett og slett fra treningshverdagen.
Tusen takk til alle lagene som hjelper til med å holde siden 
interessant. Vi håper du er en flittig bruker.

STATISTIKK:
Siden hadde i 2015 i overkant av 95.000 unike brukere og 
neten 2 millioner sidevisninger. De aller fleste besøkene 
(52%) kommer fra mobil. Fotballgruppen ligger på topp 
på søkelistene etter Forsiden med /finn-mitt-lag/fotball, 
lagsiden til Gutter 2002 og hovedsiden for fotball. Høyt 
oppe finner vi også lagsidene til Gutter 99, Gutter 2000 og 
Jenter 01/02.

FACEBOOK
Mange av lagene har, naturlig nok, egne Facobookgrup-
per for intern kommunikasjon og enkelt lag har også egne  
Facebooksider i kombinasjon med hjemmesiden. I tillegg 
har klubben en offentlig Facebookside der de viktigste 
sakene fra klubbens hjemmeside blir delt. Vi nådde 1000 
“likes” i løpet av 2015.

Følg oss du også på www.facebook.com/nordstrand-if

Bronsejentene fra Jenter 01/02 kan juble etter en flott prestasjon i Arvika cup 2015.  
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JENTER
Jenter 2009
Hovedtrenere: Kenneth Solberg, Fredrik Ekanger, 
Tor-Erik Silseth og Oddbjørn Dybvad
Økonomi: Dagfinn Engelstad
Sosialt: Yung Le Dybvad og Line Larsen

Jenter 2009 startet å spille fotball våren 2015 sammen 
med jenter født i 2008 og 2007. Vi ble imidlertid raskt så 
mange spillere at det var naturlig å dele opp jentene i indi-
viduelle årganger.

Vi har i 2015 vært 15 jenter på 2009 som har hatt det 
kjempegøy på trening. Vi kom i gang litt for sent til å bli 
med på noe seriespill men vi har spilt tre cuper som har 
vært veldig morsomme. Vi har hatt en flott utvikling fra 
starten og har allerede hatt mange gode opplevelser og 
opplevd mye mestring på fotballbanen.

Juleavslutningen ble en flott sosial sammenkomst med  
juleverksted og grøt og selv om jentene har gått på for-
skjellige barnehager og skoler og i liten grad kjente hveran-
dre fra før har de blitt en flott gruppe som har hatt det gøy 
sammen når vi møtes til trening eller cup.

Jenter 2008
Laget ble startet i august 2015 etter J07-09 ble brutt opp 
i hele årsklasser.  Laget har deltatt i flere turneringer i se-
songen med veldig god progresjon og stor spilleglede!

Ved avslutning 2015 og oppstart 2016 bestod laget av 7 
spillere og er påmeldt i serien for første gang. Laget har et 
støtteapparat bestående av omtrent 1 forelder pr barn og 
hovedtrener er Stian Brunes. Laget består p.t. kun av jenter 
fra Munkerud skole, men ønsker gjerne både flere jenter fra 
Munkerud med ikke minst at jenter fra andre skoler også 
vil bli med! 

Jenter 2007 
Hovedtrenere: Jeanette Hansen 
Trenere: Kathinka Jeber, Ann-Margitt Brekke, 
Thomas Riise, Pål Holmen 
Økonomi: André Frank
Sosialt: Helene Holtet

2015 startet for J07 i en fellesgruppe med årgangene 08 og 
09.  Årgangene møttes på jentedagen og de ble en gruppe 
som trente sammen og deltok på de samme cup’ene i 
deres årganger frem til sommeren. Våren og førsommeren 
var jentene med på 2 cup’er; Rælingen cup og Kåffa cup 
som jentene var kjempe gøy. Kamper ble både vunnet og 
tapt men det var mest stas å få pokal og medaljer. 

Sommeren er over og jentene møtes igjen til trening. Noen 

nye er kommet til for to av årgangene. Ved neste forel-
dremøte blir vi enige om å splitte årgangene og nå er vi 
et rent J07 lag. Vi har en fin gjeng på 16stk jenter som 
kommer veldig godt overens og som koser seg på trening. 
Oktober er vi med på Heming cup som var en morsom og 
hektisk cup. 

Vi er meldt på i Futsal serien 2015/2016 – dette er en in-
nendørsserie for alle. Så langt har det vært utfordrende for 
vi har stort sett møtt J06 lag og tapt en del kamper. På 
tross av dette har jentene det veldig gøy og de ønsker å 
spille kamper. I løpet av januar 2016 er vi kommet opp i 21 
jenter og det er veldig fint å se at det kommer flere til. Det 
er meldt på to lag til seriespill 2016 og vi ser frem i mot å 
få være med på dette. En til to cup’er skal vi også få til før 
sommeren. 

Jenter 2006
Hovedtrener: Arild Storm
Hjelpetrenere: Stein Gunnufsen, Even Lindahl, Rune 
Knappen Røed, Åge Norman Hansen, Carl Fredrik Sønsteby, 
Roy Wahlstrøm
Admin/sosialt/web: Trine Kjellsen (adm/øko), 
Marlene Furnes Bagley (sosialt), Unn Gøril Langseth (web)

Jenter 2006 har vært en del av Jenter 05/06 frem til år-
gangene ble delt i to etter endt sesong. Året startet med 
en gruppe på 8-9 spillere og det ble meldt på kun ett lag i 
serien. Ved seriestart var vi allerede 18 jenter i stallen, så 
spillergruppen ble delt i to og spilte annenhver seriekamp. 
I løpet av våren begynte også J06 å trene sammen i stedet 
for å være blandet med J05.

Med kraftig vekst i spillere og med stor andel av nybegyn-
nere, har ikke resultatene vært de helt store. Jentene har 
taklet resultatene på en strålende måte og har tatt kamper 
der de har scoret mål som en seier. Gradvis gjennom se-
songen har jentene spilt bedre og bedre og utgjorde ved 
utgangen av året en gjeng med 24 glade og positive jenter. 

Jentene har deltatt på Løvenstad cup, Ski cup, Frigg cup og 
Kolbotn Cup. Noen av jentene var også med på Arvika Cup 
sammen med J05. I tillegg arrangerte vi vår egen venn- 
skapsturnering sammen med J05 som samlet 130 jenter 
fra forskjellige klubber i omegn.

Etter å ha vært en del av et veldrevet 05/06-kull, delte vi 
oss i to “rene” årganger med egne trenerteam og støt-
teapparat. Stort engasjement rundt årgangen gjorde at 
denne prosessen gikk svært bra, og et godt apparat rundt 
årgangen er etablert. I takt med vekst i antall spillere, har 
også antall trenere økt.

Sesongen ble avsluttet med juleverksted, peppekaker og 
gløgg.

AKTIVITETEN I LAGENE

Jenter 2005
Hovedtrener: Kim Erik Oppheim 
Hjelpetrenere: Lars Ødegård, Bjørn Øyrås, Martin Mathiesen
Årgangsansvarlig/koordinator: Anders Bakken
Sosialt: Anette Lia

Jenter 2005 ble etablert som egen årgang i 2015, etter at 
J05/06 ble delt i oktober. På J05 har vi gjennom sesongen 
hatt en ganske stabil gruppe på rundt 25 jenter. Vi har del-
tatt med tre lag i serien og vært med på sju cuper. Sports-
lig har resultatene vært svært gode, for lagene har vunnet 
flertallet av sine kamper. Årets høydepunkt var Arvika Cup, 
der 25 jenter deltok. J05/06 arrangerte i august en egen 
vennskapscup som samlet 130 jenter fra seks klubber 
i distriktet. Jentene har også deltatt på jentedagen som 
klubben arrangerer.

Vi har gode erfaringer med cuper, og jentene er veldig godt 
fornøyde med å få diplom/pokal. Et viktig mål for J05 er 
å bygge lagfølelse, og sørge for at alle jentene opplever 
mestring og utvikling. Vi legger stor vekt på å legge en god 
sosial ramme rundt årgangen. Sesongen ble avsluttet med 
fest på Niffen, der alle jentene fikk diplom og der vi viste en 
video med høydepunkter for årets sesong. 

I 2015 har J05 trent to ganger i uka, onsdager og søndag-
er. På slutten av året utvidet vi med en ekstra treningsøkt, 
noe vi fortsetter med i 2016. Vi har fått på plass et stabilt 
trenerteam, og samarbeider om treningsopplegget med 
koordinator for jentefotballen, Madeleine Valø. Madeleine 
har også hatt noen treninger, og har vært en god støtte for 
trenerteamet. 

Jenter 2003/2004  
Etter oppstart helt fra begynnelsen, høsten 2012 har vi i 
2015 sesongen vært opp til 45 ivrige og motiverte jenter 
som møter opp på trening torsdager kl. 17.30 - 19.00 og 
søndager kl. 18.00 – 19.30 på Niffen. Ved nyttårsskifte 
2015/2016 ble 2003- og 2004-jentene splittet opp i 2 år-
ganger.

I skrivende stund er vi 26 jenter fra 2003 og 19 jenter fra 
2004 årgangen. Jentene har hatt en bratt utviklingskurve, 
og med fokus på trening hvor balansen mellom å ha det 
gøy samt seriøsitet er god, så går det kun en vei, nemmelig 
oppover. Og det kan merkes godt fra trening til trening. Vi 
har deltatt i flere cuper, inkl. Norway cup, og gjennomførte 
serien med mange fine kamper i sesongen 2015.

Den erfarne treneren Lars Bakken sammen med Sigbjørn 
Hoem har hovedtreneransvaret. I tillegg har vi hatt Gustav 
Sverdrup Thygeson som hjelpetrener. Eline Ova Sveen tar 
seg av det sosiale og pengekassen, mens Unn Gøril Lang-
seth er webansvarlig og Lars Ødegård forsøker å ta seg av 
det praktiske som lagleder. 

Jenter 2001/2002
Hovedtrener: Rune Svendsen. Lagleder: Sølvi Tafjord Elle
Assistenttrenere: Kaare Flatner og Frank Jensrud
Foreldretrener 2. lag: Robert Duedahl

Nordstrand J01/02 vokste i 2015 fra 23 jenter i februar til 
toppnivået med 34 jenter i oktober. Noen har valgt å gi seg 
etter sesongslutt, og troppen teller ca. 30 jenter inn i 2016. 
Laget har en jevn fordeling mellom 01 og 02-jenter og med 
en 03-jente fast på laget.  Vi har gjennomført 3 treninger 
pr. uke gjennom sesongen og etter sesongslutt la vi til en 
fysisk trening i uken.
Vi har hatt lag både i 11’er og 7’er seriespill J14 i 2015. Med 
en stor tilvekst av jenter året igjennom hvor mange hadde 
lite eller ingen erfaring med fotball fra før, ble 7’er laget 
utviklingsarena for mange av de nye.
Gjennom hele sesongen har vi jobbet med å bygge lag-
følelse og samhold, være en del av noe større.
Vi har deltatt på cuper med både 7’er og 11’er lag; Rolvsrud 
Cup og Norway Cup med 7’er-lag og Arvika cup for 11’er-
lag. Vi stilte med rene årganger i Norway Cup og kom videre 
til A-sluttspill med 2002-jentene og til B-sluttspill med 
2001-jentene.

Sportslig sett var Arvika den store oppturen i 2015, hvor vi 
endte opp med å ta 3. plassen og pokal med hjem. Også i 
seriespill ble dette et år med store fremskritt og hvor tal-
entene virkelig begynte å spire i laget. Etter mange magre 
år for 01/02-jentene ble 2015 et eneste langt eventyr, og 
jentene var lenge med og sloss om topp 3-plassering for 
11’er-laget, men endte til slutt på en sterk 4. plass i sin 
pulje.
Fasit alle kamper (serie, cup, treningskamp etc.)
7’er: 21 kamper – 7 seire – 0 uavgjort – 14 tap. 42 – 84 i 
målforskjell
11’er: 30 kamper – 13 seire – 5 uavgjort – 12 tap. 70 – 69 
i målforskjell.
Utenfor banen er det også funnet plass til sosiale ting: Vi 
har deltatt på 2 jentedager i klubben, hadde kick off med 
grilling før seriestart, vært på treningsleir i Danmark, vært i 
Arvika, hatt sommeravslutning og spilte bowling og spiste 
pizza under Norway Cup. I september spilte vi fotballgolf 
på Heiatoppen, og etter seriens siste kamphelg hadde vi 
kamp mot mødrene og sesongavslutning med taler og 
premieutdeling, før vi avsluttet 2015 med pepperkaker og 
gløgg etter årets siste trening rett før jul.

Jenter 1999/2000
Hovedtrener: Matteo Pippo Martinez (sluttet i november 
2015), Madeleine Valø (fra november 2015)
Trenere: Petter Søland (sluttet i mai 2015), 
Agri Kalef (begynte i mai 2015)
Adm./foreldrekontakt: Kirsten Morris
Økonomi: Tove Eitrheim
Sosialt: Hege Bondevik



Årsberetning Fotball 2014

Årsberetning Foreningen 2014

Årsberetning Håndball 2014

12 13

Årsberetning Fotball 2014

Årsberetning Foreningen 2014

Årsberetning Håndball 2014

Årsberetning Fotball 2014

Årsberetning Foreningen 2014

Årsberetning Håndball 2014 ÅRSBERETNING FOTBALL 2015

for årgangen. Terping på småspill, sjef over ballen, spille 
med og mot, skuddteknikk og bevegelse/plassering på 
banen når en spiller med og mot. Den aller viktigste opp-
gaven har vært å sikre mestringsfølelse og glede gjennom 
samspill på gressmatta!

Årgangen har kjørt to faste treninger i uken. Vi har etter-
strebet faste rammer for treningene, både struktur og inn-
hold. Stasjonsøvelser er kjørt med kontinuitet gjennom 3-4 
uker av gangen, samtlige øvelser skjer med bruk av ball. 
Gående fotball med 3x3 har vært et av flere forsøk for å 
sikre blikk for samspill. Vi ser at samspill og spilleforståelse 
har økt betydelig gjennom 2015, og har innført standard 
utspill, hvor gutta selv har videreutviklet nye varianter med 
krysspasninger og gjennomspill. Cornere med heading el-
ler volley i mål er blant nye momenter som har dukket opp. 

Vi har gradvis tilført nye momenter på øvelsene vi benytter, 
samt tilpasset til en viss grad for å sikre mestringsfølelse 
for alle spillerne. Der noen har trent pasning/mottak, har 
andre trent pasning/medtak/bevegelse. Som hovedregel 
er alle lagene i turneringsspill vært jevnbyrdige, på tre-
ninger har vi gradvis endret inndeling etter interesse og 
ferdigheter. Dette har vist seg å øke progresjon og ball-
mestring betydelig gjennom smålagsspill (helst 3x3 eller 
4x4), og nyankomne spillere lærer fort av medspillerne 
som har vært med siden august 2013. 

Årgangen har deltatt på følgende matcher/cup’er gjennom 
2015; 
- Glassmester1 Cup på Ekeberg, vi stilte med 10 lag
- Microserien på Haraløkka stilte vi med seks lag
- DNB Nordstrand Cup stilte vi med seks lag
- I småbarnsfotball teller vi selvsagt ikke mål i turneringer, 
men om vi hadde ført en slik oversikt ville vi være svært 
tilfredse (uansett kan alle barna telle svært godt, og gutta 
liker best å vinne).  

I løpet av høsten er alle også blitt mer kjent med struktur 
og regler på feltet og begrepet FairPlay. Vi forsøker etter 
beste evne å etterleve ordtaket «streng og rettferdig», og 
har satt klare forventninger til spillerne så vel som trener-
løfte ovenfor spillerne. Trenerteamet teller om lag 10-12 
ivrige ildsjeler + noen som bidrar når de kan. Trenerteamet 
kan melde om god stemning blant både spillere og trenere 
på treningsfeltet. Blant trenerne kan det også meldes om 
svært god og hyggelig stemning utenfor treningsfeltet og 
avrunding av trenermøter, noe som for øvrig burde skje 
med økt frekvens gjennom 2016!

Beste spørsmål i 2015: 
«Du trener, hvorfor spiller ikke vi i Tippeligaen?»

På vegne av trenerteam for årgang 2008
Thomas Gustavson/Andreas Thalund-Fossen

Gutter 2007 
Vi er i dag i overkant av 70 ivrige gutter og ei jente.
I seriespillet i 2015 hadde hadde vi hele 9 lag med.

I trenerteamet er vi i underkant av 20 ivrige pappaer som 
bidrar så godt man kan, og når man har tid. Det er sjelden 
man er færre enn åtte trenere på trening, og det er vi godt 
fornøyd med.

Årgangsansvarlig og hovedtrener er Werner Kling, som har 
gjennomført hele UEFA c-lisens. Admin-ansvalig er Svein 
Arthur Lyngroth, som gjør en strålende jobb rundt påmeld-
ing av lag, oppdaterer medlemslister, melder på til serie- 
og cupspill. 

Ellers finner vi også Erik Eckbo, Espen Aas Tønsaker, Andre 
Larsen og Steinar Rotevatn i hovedtrenerteamet.
Flere av trenerne har vært med i gamet før da eldre sønner 
spiller i Nordstrand, og alle er enige om at nivået er meget 
høyt for 07-årgangen. Vi har mange ivrige gutter som de-
finitivt har fått på plass basisferdighetene. 

Våre største utfordringer er faktisk plass, da vi ofte har 
måttet dele bane med andre kull. Ellers har vi hatt en tren-
ing i uken + en trening på søndager. Vi ønsker mer.

Vi har deltatt i seriespill og på ulike cuper. Vi har som nevnt 
hatt 9 lag totalt, og av disse lagene har kun ett lag tapt 
nesten alle kampene - mens ett annet har tapt mer enn de 
har vunnet. Resten av både vunnet og tapt. Det ønsker å 
gjøre noe med i 2016.

Vi vurderer å sakte men sikkert starte forsiktig med litt dif-
ferensiering og tilpasning på treninger i 2016.

Det virker som at de aller fleste barna blir sett og får rikelig 
med positiv forsterkning på trening.

Gutter 2006 
Vi teller i dag rundt 60 aktive gutter. Vi har to treninger i 
uken og har i år som i fjor stilt med 8 lag i seriespill. Uten-
for sesongen prøver vi å stille i ca en cup i måneden for å 
gi guttene et godt tilbud gjennom hele året. I 2015 var vi 
blant annet med på nyttårscupen på Langhus, Rema 1000 
Cup på Oppsal, Ski Cup, BMIL Cup i tillegg til årets siste 
turnering som var vår egen DNB Nordstrand Cup. 
Årgangen har samlet gutter fra alle skolene i nærområdet 
og flere av guttene kombinerer fotball med andre aktiv-
iteter, som håndball og ishockey. 
Vi har noen utskiftninger i spillergruppen hvert år, men har 
i stor grad en stabil spiller-, og trenergruppe som har det 
mye moro med fotball.
Hovedtrenere: Jan Engeby, Marius Bollingmo og 
Arne Asphjell
Admin: Øystein Berg og Erik Borse.

Sjåfører/supportere:  Meget engasjerte, positive og flinke 
foreldre vi ikke kan unnvære!
Antall spillere: 24
Seriespill: Et 11’er lag i J15 og et 7’er lag i J16
Cuper: Norway Cup,
Sosiale aktiviteter: Jentedagen, Megazone, pizzakveld og 
sesongavslutning, 
Sesongen 2015: Vi hadde en veldig vanskelig sesongstart 
for begge lag og slet noe med motivasjonen før sommerfe-
rien. Men etter en fenomenal innsats i Norway cup der vi til 
slutt røk i kvartfinalen i B-sluttspillet skjedde det noe med 
jentene.  Vi tok med oss det gode spillet fra Norway Cup inn 
i begge seriene og begynte å produsere gode resultater. 
Det kom litt i det seneste laget med tanke på klatring på 
tabellen men innsatsen og det sosiale var det ingenting å 
klage på.  Dette er noen utrolig fine jenter med et fantas-
tisk samhold både i gode og tunge tider. Flere av jentene 
fikk også sine debyer for dame- og juniorlaget til tross for 
at de bare var 15 år gamle!

Resultater:
11’er J15: 9.plass (av 10 lag) med 12 poeng, 4 seiere, 0 
uavgjort og 12 tap
7’er J16: 9.plass (av 11 lag) med 18 poeng, 6 seiere, 0 
uavgjort og 12 tap
Norway cup J15: Kvartfinale i B-sluttspill med tap mot vin-
nerne av sluttspillet.

OMGJØRING TIL NORDSTRAND JUNIOR DAMER:
Etter sesongen ble det klart at dame- og juniorlaget var 
lagt ned og vi ble de eldste og derfor også omgjort til det 
nye junior damelaget foran 2016 sesongen. Med på kjøp-
et fikk vi med oss trenerkoordinator Madeleine Valø som 
ny hovedtrener! Jentene trener bra 3-4 ganger i uka og er 
klare til å ta 2016 sesongen med storm! 

Jenter 19 og Damer
Nye trenere og ny sesong. Vinteren ble igjen benyttet til 
1. divisjon futsal for damer, vi ble nr 7 av 10 lag. I påsken 
reiste vi som vanlig til Fjerritslev, denne gangen med re-
kordstor deltagelse av både gutte- og jentespillere.
Sesongen 2015 spilte vi i 4. divisjon med et damelag og 
juniorlag 1. div 7’er. Damelaget greide så vidt å gjennom-
føre sesongen, mange spillere forsvant, enten til andre 
klubber eller flyttet ut fra Nordstrand for å studere e.l. Hel-
digvis vokser det opp nye jenter på Nordstrand som også 
spiller fotball, damelaget ble forsterket av jenter fra J99/00 
og J01/02. Moro å se at småjentene som tror damefotball 
er farlig virkelig yppe seg mot store damer. Takk til de som 
stilte opp utover høsten.
J19 laget spilte 7’er, med et meget godt resultat, de ble 
igjen kretsmestere! Også her måtte vi ha hjelp fra J99/00 
og J01/02 på slutten av sesongen.
Det har vært mye moro og spennende å følge jentene fra 
de begynte å spille fotball da de var 6-7 år i 1998 frem 

til de nå flytter ut fra Nordstrand. Dessverre greier vi ikke 
å stille noe damelag kommende sesong, men heldigvis er 
det stadig flere og flere jenter som spiller fotball i Nord-
strand så forhåpentligvis har vi snart et damelag igjen.
Lykke til! - til spillere, trenere og støtteapparat rundt kom-
mende junior og damelag.
Øystein Siggerud, lagleder 

 

GUTTER
Gutter 2010
Team:
Jørgen Dønnum, hovedtrener, Arve Sydtveit, hovedtrener
Stian Fygle, Hjelpetrener, Rune Gulliksen, Hjelpetrener
Thomas Larsen, Hjelpetrener, Kristian Hødnebø, Hjelpe-
trener, Pål Ryen, Hjelpetrener, Karianne Bøe Hasle, Admin-
istrasjon, Magnus Berg, Web, Håvard Møgster, økonomi

Spillere: Ca 50 gutter + 1 jente. Ikke delt opp i lag foreløpig.
Status pr i dag: Fokus på at ungene skal ha det gøy på tre-
ningene. Trener på spill 4 mot 4, skytetrening med fokus 
på tilslag på ball. Ser fin fremgang på mange av spillerne.
Cupdeltagelse: Ikke deltatt på cup`er frem til nå. Første 
gang blir Vif/DNB cup i Vallhall 12.3.16.

Gutter 2009
Vi på Nordstrand 2009 består av 50-60 gutter og 8-10 
trenere. Lars Erik Østgaard er administrasjonsansvarlig, 
mens Atle Thorsell og Geir Ivar Holberg er hovedtrenere.
Vi legger vekt på at alle skal få et godt tilbud, føle seg ivare-
tatt og at vi inspirerer dem til å få glede av fotball også 
utover treningene.

Det er ballbehandling og relasjonsbygging som er hoved-
fokuset for oss, og vi ser fin fremgang av hele gruppen. 
Guttene gleder seg til å komme i gang med kamper mot 
andre lag, og ser frem til både cuper og seriespill våren 
2016. Miljøet er veldig godt både blant barn, trenere og en-
gasjerte foreldre, og vi gleder oss til fortsettelsen!

Med vennlig hilsen
Lars Erik Østgaard, Lagleder
Følg oss på Facebook NIF-fotball 2009

Gutter 2008
Årgangsansvarlig adm.: Aslak Steinsvik
Hovedtrenerteam: Thomas Gustavson og Andreas 
Thalund-Fossen
Arrangementsansvarlig: Bjarne Brudeli

Gjennom 2015 har spillergruppen blitt noe redusert, og har 
stabilisert seg på i overkant av 55 spillere. Frem til somme-
ren hadde vi spesielt fokus på å balansere ferdighetsnivået 
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strålende helg sportslig og sosialt for våre 3 deltagende 
lag. Sesongen ble avsluttet midt i desember med «Cham-
pions League» turnering i MS-hallen.
 
Ansvarlig for treningsinnhold for årgangen er Emilio Mar-
tinez, som også er hovedtrener for førstelaget. Årgangs-
ansvarlig er Thor Einar Andersen, og administrativ leder er 
Morten Harsem. I tillegg har en rekke foreldretrenere og 
ledere bidratt til gjennomføringen av dugnader, adminis-
trative oppgaver, treninger, seriekamper og cuper. 

Gutter 2001
Vi har i 2015 bestått av 54 spillere fordelt på tre 11’er lag.
Miljøet i gruppen er fortsatt veldig godt på tvers av tren-
ingsgruppene. Det at vi konsekvent trener samtidig bidrar 
til det gode samholdet.
2015 har vært en aktiv sesong hvor vi har deltatt på en lang 
rekke cuper med både sportslig suksess og mye moro. Vi 
var også denne sesongen i Fjerritslev på klubbens tren-
ingsleir i Danmark. Dette ble en stor suksess både sosialt, 
treningsmessig og sportslig. Et av sesongens høydepunk-
ter var turen til Liverpool i høstferien hvor vi både trente, 
spilte kamper og så Premier League fotball.

Sportslig har kullet hatt meget bra fremgang denne se-
songen, og både lag 1 og lag 2 ble seriemestere i hhv i 
første og andre divisjon. Samtidig er vi bevisste på å ivareta 
bredden i gruppen og det sosiale miljøet . Vi har hatt lite 
avgang på kullet og tilsiget er fortsatt litt større enn fra-
fallet.  Vi har opp-rettholdt 3 faste fotballtreninger i uken 
gjennom sesongen.  I tillegg har mange av spillerne deltatt 
på styrketrening en gang i uken.  5 av spillerne på årgangen 
er tatt ut til aktiviteter på kretsnivå i Oslo fotballkrets.

Det har vært mange høydepunkter og flotte resultater som 
underbygger den sportslige fremgangen til årgangen; 
Vinner av KFUM julecup i Futsal, vinner av Lillehamar cup 
i futsal, vinner av Follo Elitecup i Futsal, vinner av Vinter-
serien, vinner av Legea Elitecup på Notodden, vinner av  
Elverums turneringen og som kronen på verket ble 1. laget 
Kretsmestere i Oslo og Akershus.

Kullansvarlig: Gunnar Flaten
Hovedtrener: Roger Mikkelborg. 
Adm. ansvalig: Kjersti Holm, Ole Nicolaysen, Halvor Søreide
Oppmenn: Per Torgeir Sønsterud, Lasse Frisk
Trenere:  Jan Linnerud, Paal Jahrmann, Jan Lidvar Nystøyl, 
Ole Martin Hexeberg, Nimer El Haj, Atif Mir, Halvor Søreide, 
Torgeir Nerland og keepertrener Johnny Hallgren

Gutter 2000
Team2000 er 49 spillere som i sesongen 2015 har hatt en 
fin sportslig utvikling og opplevd mye flott fotballglede i 
Norge og i utland. Teamet består av spillere med ulike am-
bisjonsnivå, og vi ønsker å ivareta både topp og bredde på 

treninger og i kamptilbud. Gutta gror fortsatt, både i høyde 
og i hodet, noe som har vært viktig å ta hensyn til. 

Team2000 har vært så heldige å ha med en «ny» trener-
trio ledet av Ola Nyhus (sportslig ansvarlig og ansvar lag 
1), og Andreas Tangstrøm & Marius Nicolaysen (trivelige 
og dyktige -97 årganger begge to) som har hatt ansvar for 
treninger lag 2, samt kampansvar lag 2 og lag 3. Trioen har 
overført mye kompetanse og erfaringer til teamet. I serien 
har vi hatt lag i 1., 2. og 3. divisjon. En av våre spillere, har 
hospitert fast med G99 (som har spilt i Interkrets i 2015) 
og også vært tatt ut til kretslag. Ytterligere 4 spillere har 
hospitert og vært med på flere G99 interkrets-kamper. Vi-
dere har det vært noe hospitering fra ivrige spillere fra G01. 
Årgangen har ikke nådd interne mål om tabellplassering i 
2015 sesongen, men de tre lagene har gjennomført enkelt 
kamper med særdeles høy kvalitet og gode resultater.  

Team2000 har bla deltatt på den årlige treningsleiren i 
Danmark, Kurland Futsal-Cup, OBOS-Cup, Adidas Cup, ar-
rangert vår egne Nordstrand Bredde Cup sammen med 
G01 og G02, samt gjennomført en rekke treningskamper. 
Som alternativ til Norway Cup, valgte teamet å dra til Es-
kilCup (Helsingborg) i august. Her vant vi finalen, dog med 
«feil» bokstav (D). Det ble en fantastisk opplevelse med 
imponerende kamparenaer og trivelig omgivelser.  

Årgangen har jobbet bra med å arrangere ulike dugnader 
og sponsoraktiviteter, slik at den sårt tiltrengte lagkassa 
har gått i pluss. Sportslig og Administrativt team har lagt 
til rette for cuper, deltatt på treninger, treningsleir, tren-
ingskamper, økonomi, web-oppdatering, sosiale aktiviteter 
og en rekke andre aktiviteter. Her har vi vært helt avhenige 
av aktive foreldre og flere som har påtatt seg «primus-
motor» rolle på en rekke aktiviteter. 

Tusen takk til alle Team2000 spillere, trenere og foreldre 
for en flott 2015 sesong!

Gutter 1999
Samhold, tilhørighet, glede, mestring og utvikling! Fort-
satt de viktigste kriteriene lagt til grunn for sesongen 15 
for G99. Som før trente vi hele året uten lengre pauser. Vi 
måtte tidlig innse at denne sesongen ble preget av noen 
frafall høst og vinter. Året man starter videregående er nok 
kanskje (naturlig nok) det mest utfordrende sånn sett, og 
vi endte med to lag og ca 35 svært ivrige gutter som sto 
klare for seriespill da våren kom. Før det hadde vi gjennom-
ført en super vinter, der treningsleiren i Tyrkia (vinterfer-
ien) ble den opplevelsen vi håpet på. Et suverent Hotell og 
fantastiske fasiliteter fikk oss til å føle «proffdrømmen» 
på kroppen. Takk til en fantastisk foreldregruppe som 
stilte opp, deltok med konkurranser og program, en trofast 
heiagjeng, sjåfører til shopping, og sosial støtte for både 
trenere og spillere. 

Gutter 2005
Vi er ca 60 gutter, 19 trenere og 4 på admin. Siste året på 
5’er fotball hadde vi 8 jevne lag i nivå 2, og 1 hospitering-
slag (7’er) i 2004 årgangen. Samlet vinner vi ca 70% av 
alle kampene, noen store seire og få store tap. Vi har del-
tatt i 10 cuper i løpet av året med mange fine opplevelser. 
Det ble etablert et samarbeid med KFUM, Lambertseter 
og Oppsal om å arrangere vennskapsturneringer på rund-
gang, noe vi forsetter med i 2016. I Norway Cup hadde vi 
med 3 lag i 2004 årgangen (7’er). 
Oppmøte på treninger gjennom året har stort sett vært 
bra. Fra 2015 til 2016 øker vi fra 2 til 3 treninger i uka. Vi 
har for 2016 sesongen meldt på 6 lag i nivå 1.

Årgangsansvarlige trenere: Lars E. Holth og Thomas Aas

Gutter 2004                                                                                                                                                                                                             
Vi har i 2015 sesongen hatt 4 (7’er) lag i serien og et hos-
piteringslag i 03-serien. Spillerne har trent godt tre ganger 
i uken hele sesongen og med veldig bra oppmøte fra spill-
erne, noe som har gitt gode resultater. Samlet sett har 
fjorårets sesong vært preget av fortsatt stor spillemessig 
utvikling for samtlige spillere, i tillegg til at vi synes å nå ett 
av hovedmålene våre - å lage en kjempestor kompisgjeng 
på tvers av skoler, klasser og de vanlige rammene barna 
har! Vi er sikre på at dette er en sterkt bidragsyter til at 
vi har et tilsig av nye spillere som har lyst til å begynne 
å spille fotball fordi de hører at det er gøy. Treningsmes-
sig  har det vært og vil også fremover være stort fokus på 
fortsatt utvikling av tekniske ferdigheter samt det å lære 
spillerne å ta egne og riktige valg i spillsituasjoner. Utrolig 
gøy for både trenere og foreldre å se utviklingen. Som følge 
av gode treninger og fin utvikling for alle spillerne kommer 
også svært gode resultater som en konsekvens.

I tillegg til seriespill har vi deltatt på flere cuper, noe som 
alltid er moro. I kjent stil har vi ommøblert på lagene til hver 
enkelt cup, slik at spillerne blir enda bedre kjent og skaper 
nye relasjoner seg i mellom.  I Arvika Cup endte alle våre tre 
lag i semifinale og alle tre fikk med seg pokal hjem i 2015. 
Årgangen har nå totalt hatt med seg fem lag til samme 
turnering over to år og alle lagene har hentet pokal. En av 
trenerne ble observert rørt til tårer når dette lyktes for alle 
lagene i år også.  Resultatene i Norway Cup var også gode 
til tross for at nok en del spillere (fortjent) hadde tatt seg 
fullstendig fri fra trening i noen uker før turneringen. Alle 
våre fire lag spilte imidlertid svært godt også her.  Avslut-
ningsvis i sesongen deltok vi med to lag i Mjøndalen Cup 
og med to lag i HamKam Talentcup. Begge turneringer ble 
gjennomført med mye glede, fint spill og et godt kamer-
atskap. I HamKam Telentcup lyktes vi også å hente hjem 
pokal med begge lagene våre som deltok, på henholdsvis 
nivå 1 og 2.  Vi gleder oss veldig til 2016-sesongen, med 
treningsleir i Danmark, treningskamper, Arvika Cup, Nor-
way Cup og mye mye mer. For en herlig gjeng med spillere, 

og en foreldregruppe som tar i et tak og er positive - dette 
blir moro også fremover!!!! Spillerne har allerede begynt å 
jobbe for å tjene penger til en planlagt treningsleir i Liv-
erpool i løpet av 2017-sesongen og entusiasmen er stor.

Gutter 2003
Vi har hatt et flott år i 2015. Vi har vært godt besatt på 
trenersiden og har ca 45 ivrige gutter i årgangen. Vi har 
spilt vinterserie, cuper og deltatt med 5 lag i serien på 
beste nivå. Vi har vært på treningsleir i Danmark og i Arvika 
også i år. Her gikk ett av lagene våre hele veien og vant A-
finalen. Vi stilte også 3 lag i Norway Cup som er en fantas-
tisk gøy turnering for både guttene og trenere. 

I høst fikk vi ny hovedtrener. Simon Hansen, midtstopper 
på A-laget, har tatt over. Han har blitt tatt godt imot og 
funnet seg godt til rette i gruppa.

Ellers har vi en sosialkomite, web-ansvarlig, kasserer og 
sponsorgruppe. Mange ivrige og flinke foreldre som bidrar 
til at årgangen fungerer veldig bra.

Gutter 2002
Vi er ved slutten av 2015 en gruppe spillere på rundt 75 
ivrige gutter, noe som er en tilvekst på 15 spillere siden 
året startet. På trening er det alltid godt oppmøte, og nor-
malen er minst 50 spillere på hver trening.
 
I årets seriespill deltok det seks lag, hvor fem av lagene var 
9’er-lag med henholdsvis ett i 1. divisjon, tre i 2. divisjon og 
ett i 3. divisjon. Vi hadde også et 11’er-lag med i 2. divisjon 
G01, som ble vunnet av våre gutter. 

Vi har i tillegg deltatt i flere cuper. I Arvika Cup i juni hadde 
vi med oss hele 72 gutter fordelt på fem lag. Førstelaget 
gikk hele veien og vant turneringen, mens de øvrige lagene 
også presterte meget bra i sin første 11’er turnering. Sos-
ialt sett var denne turen en braksuksess for alle gutta!

I årets Norway Cup deltok årskullet med fire lag i 2002-klas-
sen, hvor tre lag gikk til A-sluttspillet, og ett lag til B-slutt-
spillet. Førstelaget kom seg helt til finalen, hvor det ble 
1-3-tap mot Mexico All Stars. 
 
Kullet hadde med seg to lag til Hamar Talentcup i oktober. 
Begge lagene presterte bra og førstelaget gikk hele veien 
og vant til slutt 5-3 i finalen mot Adidas Cup-vinner Hinna. 
 
I Adidas Cup ble det tap mot Os fra Bergen i 1/8-finalen, 
mens rekruttlaget røk ut på straffekonk mot Kjelsås i OBOS 
Cup. Førstelaget fikk også med seg en 5. plass fra Notod-
den Elitecup i april, etter at man ble slått ut av Stabæk.

I oktober arrangerte årgangen Colorline Breddecup på 
Niffen sammen med årgangene 2000 og 2001. Det ble en 
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get bør være flaggskipet i yngres avdeling og holdningen 
til det som skjer både på og utenfor banen skal være noe 
å se opp til for alle unge spillere som kommer bakfra. De 
gutta som nå i to år har utgjort NIFs juniorlag har virkelig 
tatt denne oppgaven på alvor, og at det er akkurat denne 
gjengen som etter 12 år bringer oss tilbake til interkrets 
er ikke tilfeldig. Det er all grunn til både å takke og grat-
ulere dette kullet juniorspillere. Fra 99 kommer det opp en 
meget spennende og holdningssterk gjeng gutter som er 
i stand til å bringe stafettpinnen videre både i 2016 og de 
kommende årene. Målet må være at vi ikke bare er innom 
og lukter på toppfotball for juniorlaget, men at vi blir å reg-
ne med i årene som kommer. Og da er det bare ytterligere 
fokus på kulturbygging som nytter.

Kulturen er også alle rundt oss med på å skape. Og en 
trener med 12-15 år lang fartstid i større fotballklubber 
som Follo, Bærum og Lillestrøm bare må få lov å si at forel-
dregruppa til de nevnte juniorspillerne også er noe helt for 
seg selv. Aldri har undertegnede opplevd maken til støt-
tende, forståelsesfull, positiv gjeng. At det er akkurat deres 
gutter som fremstår som det mest framgangsrike laget på 
mange år er ikke rart. Holdninger og kultur bygges også 
ved kjøkkenbordet. 

I seriespillet trente vi på å vinne. Et par kamper fikk vi 
kjenne litt på nivået. Før sesongstart møtte vi CSKA Moskva 
på treningsleir. Prestasjonen vår var god, og da er resulta-
tet 0-5 talende for motstanderen vi møtte. Vi var to minut-
ter fra å holde nullen etter hvilen, da to ekstra baklengs 
gjorde resultatet ekstra stygt. Og vi satte faktisk ballen i 
tverrliggeren etter et kjempeangrep på 0-0. Men dette var 
et godt juniorlag!

Vi røk 0-2 i NM mot senere cupfinalist Strømsgodset. Vi 
hadde fem-seks store muligheter i første omgang og 
burde ledet til pause, men etter pause var Godset best.
Vi feiret opprykk og mestertittel på avslutningstur i Berlin, 
og benyttet anledningen til å tape 0-2 mot Hertha Berlin 
også. Her var vi gode, men som mot Godset ble motstand-
eren for tøff mot slutten.

Konklusjonen er at vi snuser på noe. Vi ser at vi kan slå alle 
de bak oss i Oslo, vi ser at det er en vei fram mot de aller 
beste, og så gleder vi oss enormt til en sesong i interkrets 
der vi håper å kunne gjøre en respektabel prestasjon mot 
mange gode fotballag.

Junior 2 
Vi begynte oppkjøringen til G19 2. divisjon etter såvidt å ha 
sikret plassen året før. Gruppen besto av gutter født 1997 
og 1998, ingen siste års juniorer med andre ord. Etter en 
2014 sesong med endel motgang resultatmessig var det 
noen som valgte å gi seg med fotballen, men en liten og 
dedikert gruppe satte i gang med å jobbe. Guttene trente 

hardt, godt og målbevist fire ganger i uken fra og med no-
vember 2014 med mål om å utvikle seg best mulig.

Gjennom sesongoppkjøringen var vi med i futsal-turner-
ingen på Lillehammer. Der gikk vi videre fra gruppespillet, 
men ble tilslutt slått ut av hjemmelaget Lillehammer. Vi 
spilte treningskamp mot Oppgård hvor vi vant 7-2 før se-
songen satte i gang. Vi åpnet sesongen med tap 1-2 mot 
Korsvoll før vi slo Snarøya 5-3 i andre runde. Derifra og ut 
så vi oss aldri tilbake. Underveis i sesongen hadde vi med 
oss noen gutter fra jr.1 samt at endel gutter født 1999 fikk 
prøve seg på juniornivå.

Tilslutt endte det med 15 seiere, 2 uavgjort og 3 tap, 
tilsammen 47 poeng på 20 kamper. Det holdt akkurat til 
å holde ØHIL bak oss med ett poeng og sikre førsteplas-
sen i 2. div. avdeling 2! Dermed ble det dobbelt opprykk på 
juniorlagene 2015 sesongen og jr.2 spiller 1. divisjon se-
songen 2016.

Ola Nyhus, trener junior 2

A-laget
Denne sesongen gjorde A-laget «comeback» i 3. divisjon, 
etter et par sesonger i 4. divisjon. Gjennom vårsesongen 
dro laget med seg mye av positiviteten fra den meget gode 
2014 sesongen. Halvveis hadde laget tatt 20 poeng og 
var godt plassert inne på topp 6. Dessverre ble ikke høst- 
sesongen like bra som vårsesongen men laget klarte like-
vel årets hovedmålsetning og ble værende i 3. divisjon med 
god margin. 

Etter vårsesongen dro viktige nøkkelspillere som Petter 
Nyhus og Andreas Madsen Holm på studier, mens Cato 
Vonheim valgte å fokusere på B-laget, disse tre ble vans-
kelige å erstatte og dermed gikk det tyngre på høsten. 

Erlend Eikeland ble kåret til årets spiller i 2015 og Rob-
in Mankowitz ble årets nykomling. Markus Woldsund ble 
toppscorer med sine 11 seriemål og Savas Tirit ble året 
servitør med 9 målgivende pasninger. 
 
Per Inge Jacobsen var også i 2015 A-lagets hovedtrener, 
han hadde med seg Thomas Holm som assisten, Kai Ivar 
Thune som keepertrener og Gunnar Ingebretsen som la-
gleder. 

B-laget 
NIF 2 eller B-laget er en rekrutteringsarena for spillere i A-
troppen som ikke starter kampene i 3. divisjon. Foruten av 
spillere knyttet til A-laget spilte Per Inge Jacobsen, Thom-
as Holm, Ola Nyhus, Wilhelm Bjark, Dominik Zych og Cato 
Vonheim (tilknyttet A-troppen første halvdel av sesongen) 
på rekruttlaget denne sesongen. Laget var ett poeng fra å 
rykke opp i 5. divisjon.  

Vel hjemme igjen ledet Herman Jacobs og Wilhelm Bjark 
lag to gjennom en flott sesong. Da tallene skulle gjøres 
opp manglet det ett (1 mål) for seier i pulja i 2.div.  Denne 
gjengen har fortsatt å imponere med sterkt samhold og 
stor treningsvilje. Ikke minst - denne gruppen har skjønt 
hva det vil si å spille på et lag og at laget går foran. Det er 
ikke alltid er lett å få «besøk» av spillere fra lag 1 og hos-
pitanter til kamper og kanskje få mindre spilletid enn man 
håper på. Men måten denne gjengen har taklet dette på er 
ikke mindre enn imponerende. Vi i trenerteamet er stolte 
av dere!  

Lag 1, ledet av Kristian G, «dundret» inn i Interkrets uten 
å vite helt hva som ventet, men etter første rundes «bak-
oversveis» på Føyka gikk alt så mye bedre. Laget og spill-
erne har utviklet seg enormt i løpet av sesongen. Som 
trener vil jeg trekke frem en kamp som jeg tror har gitt 
mange en «ny vår» på Fotballbanen. Etter noen tap på rad 
og litt for mye fokus på «det vi ikke får gjort noe med» - 
blant annet hvem som ikke var med på laget – tok alle tak 
og leverte en kraftprestasjon på Jessheim og slo Ull-Kisa. 
Dere så at vi, laget, jeg – kan levere og ta ansvar. Derfra 
og ut var det aldri snakk om hvem som skulle spille eller 
ikke. Dere som var der tok ansvar og mange gode sterke 
og fortjente poeng ble vunnet utover høsten. Midt på treet 
i Interkrets er bra det. Trenerteamet er stolt av resultatet, 
sesongen og den utviklingen dere har hatt. 

Gratulerer til alle og hele team 99 – dere har vært en flott 
gjeng å følge. Det viktigste, som er nevnt allerede, er sam-
holdet dere har hatt, har og står opp for. Kameratskapet er 
kanskje det viktigste man tar med seg resten av livet, etter 
mange år på sletta. Dere har gått fra knøtt til junior sam-
men – og nå venter tøffere tak rundt hjørnet. Lykke til, hold 
sammen, sett laget foran, behold treningsiveren og gleden 
ved å spille fotball. Da blir det mange 99’ere å se på Niffen 

i gode kamper de neste årene. Og kanskje noen av dere 
får muligheten til å teste høyere divisjoner på sikt? Ikke gi 
opp – det er mulig!

Til slutt - Team 99 har hatt en lang og god reise – og den 
ville aldri blitt mulig uten alle de fantastiske bidragsyterne 
rundt laget. Det har vært mange og det er vanskelig å få 
takket alle her – men to må uansett trekkes frem helt spe-
sielt: Geir Stenseth som master coach og Kristian Berg 
som den mest komplette «mattis» noe team kan ha.  Dere 
to - og dere andre – tusen takk på vegne av alle gutta. Og 
jeg glemmer ikke den fantastiske foreldregruppa teamet 
har hatt i ryggen, både under trening og kamp i mange år. 

Og til NIF og Fotballgruppa. Team 99 takker av og takker!

Junior 1
Trenere: Lars Richard Bache og Jørgen Berg
Etter at opprykket røk med ett fattig poeng i 2014 trengte 
alle noen uker på å fordøye skuffelsen. Men samtlige gutter 
bestemte seg for å bli i klubben og gikk på en ny sesong, og 
i 2015 var det ingen tvil. Juniorlaget sjokkstartet 1. divisjon 
med 8-2 mot Holmlia og inntok en førsteplass på tabel-
len man aldri ga fra seg. Da de nærmeste konkurrentene 
ble nedsablet på Niffen før sommeren fikk laget en luke på 
tabellen, og utover høsten bare vant de og vant de helt til et 
suverent seriemesterskap, kretsmesterskap og ikke minst 
opprykk til interkrets ble feiret allerede i september. Fem 
serierunder før slutt hadde juniorene 16 poengs ledelse til 
neste lag. Dermed har Nordstrand fått et interkretslag på 
juniorsiden for første gang på 12 år. 
Kombinert med resultatmålene har det også vært et klart 
utviklingsfokus der ferdighetene skal utvikles både som lag 
og for hver spiller. Det har vi trent på mer enn 230 økter 
denne sesongen. Og ikke minst har det i 2015 vært et yt-
terligere forsterket fokus på kultur og holdning. Juniorla-

Juniorlagets opprykk og mestertittel ble feiret med avslutningstur i Berlin.
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Resultat 2014 Budsjett 2015 Resultat 2015 Budsjett 2016
3010 Reklame, sponsor klubb m/mva ‐525 000,00kr      ‐500 000,00kr      ‐449 334,00kr      ‐500 000,00kr      
3011 Reklame, sponsor lag/lagskasser m/ mva ‐191 813,00kr      ‐kr                     ‐226 000,00kr      ‐kr                    
3012 Salg av utstyr ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
3600 Leieinntekter ‐8 100,00kr           ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
3800 Kioskinntekter foreldredrevet ‐70 845,00kr        ‐55 000,00kr        ‐64 063,00kr        ‐80 000,00kr        
3900 Medlemskontingent ‐kr                     ‐kr                     3 200,00kr            ‐kr                    
3950 Treningsavgift ‐2 993 400,00kr   ‐3 150 000,00kr   ‐3 367 266,00kr   ‐3 500 000,00kr   
3960 Egenand. utøvere/lag ved aktivit.  ‐kr                     ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
3964 Inntekter NIF Cup Fotball ‐288 771,00kr      ‐280 000,00kr      ‐289 266,00kr      ‐351 000,00kr      
3966 Inntekter Håndball‐/Fotballskole ‐638 200,00kr      ‐590 000,00kr      ‐517 700,00kr      ‐1 064 000,00kr   
3990 Offentlige tilskudd ‐kr                     ‐70 000,00kr        ‐kr                    
3995 Andre inntekter ‐364 001,00kr      ‐kr                     ‐28 995,00kr        ‐62 000,00kr        

Sum driftsinntekter ‐5 080 130,00kr   ‐4 575 000,00kr   ‐5 009 424,00kr   ‐5 557 000,00kr   

4010 Kostnader til reklame, sponsor m/ mva 1 620,00kr            10 000,00kr          ‐kr                       ‐kr                    
4212 Lagskasse 191 813,00kr        ‐kr                     226 000,00kr        ‐kr                    
4500 Fremmedytelse og underentreprise 26 450,00kr          ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
4800 Innkjøp kiosk foreldredrevet 69 842,00kr          30 000,00kr          54 087,00kr          50 000,00kr           
4950 Kost/ref. trenere,dugnad,trenavg ‐kr                     ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
4960 Kostnader utøvere/lag ved aktivit.  306 680,00kr        250 000,00kr        330 672,00kr        200 000,00kr        
4964 Kostnader NIF Cup Fotball 153 180,00kr        80 000,00kr          167 231,00kr        83 000,00kr           
4965 Kostnader arrangement; NM, Serie,, etv 130 366,00kr        80 000,00kr          28 800,00kr          ‐kr                    
4966 Kostander Håndball‐/Fotballskole 83 039,00kr          100 000,00kr        50 100,00kr          336 000,00kr        
4967 Andre Kostnader lag/lagskasser ‐kr                     ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
4970 Kostnader utstyr utøvere/lag 335 301,00kr        185 000,00kr        314 485,00kr        283 000,00kr        
4972 Overganger, bøte, etc,utøvere/lag 33 400,00kr          30 000,00kr          43 100,00kr          35 000,00kr           
4975 Andre kostnader trenere/hjelpeapp ‐kr                     20 000,00kr          34 919,00kr          ‐kr                    
4982 Andre dommerkostnader 38 115,00kr          45 000,00kr          35 595,00kr          45 000,00kr           
4990 Støtte utøvere/lag/ elite 46 982,00kr          30 000,00kr          60 248,00kr          195 000,00kr        

Sum varekostnad 1 416 788,00kr     860 000,00kr        1 345 237,00kr     1 227 000,00kr     

5000 Lønn 947 458,00kr        790 000,00kr        809 155,00kr        325 000,00kr        
5011 Lønn sport 133 275,00kr        545 000,00kr        317 974,00kr        880 000,00kr        
5012 Lønn trenere/fotballskole 257 454,00kr        440 000,00kr        
5040 Bonus 15 063,00kr          ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
5090 Feriepenger 117 760,00kr        160 200,00kr        136 171,00kr        144 600,00kr        
5092 Avtalefestede feriepenger ‐kr                     ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
5220 Fri telefon 8 663,00kr            ‐kr                     4 391,00kr            ‐kr                    
5250 Koll. Pensjonsforsikring ‐kr                     ‐kr                     1 125,00kr            ‐kr                    
5270 Trekkpl. Naturalytelser ‐kr                     ‐kr                     5 439,00kr            ‐kr                    
5291 Motkonto for gruppe 5250 ‐kr                     ‐kr                     ‐4 392,00kr           ‐kr                    
5295 Motkonto koll. Pensjonsforsikring ‐8 663,00kr           ‐kr                     ‐1 125,00kr           ‐kr                    
5350 Godtgjørelse til dommere 147 146,00kr        220 000,00kr        92 402,00kr          150 000,00kr        
5410 Arbeidsgiveravgift 170 528,00kr        188 235,00kr        196 200,00kr        238 525,00kr        
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 16 604,00kr          22 588,20kr          19 200,00kr          20 967,00kr           
5520 Lunsj, Overtid, møtemat 9 947,00kr            ‐kr                     434,00kr               ‐kr                    
5800 Refusjon sykepenger ‐kr                     ‐kr                     ‐3 145,00kr           ‐kr                    
5801 Innb. Refusjon sykepenger ‐kr                     ‐kr                     ‐4 051,00kr           ‐kr                    
5802 Motkto innb. Refu. Sykepenger ‐kr                     ‐kr                     4 051,00kr            ‐kr                    
5852 Overført lønn til lagkasse ‐kr                     ‐kr                     ‐34 080,00kr        ‐kr                    
5900 Sosiale kostnader 7 039,00kr            ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    

Sum personalkostnader 1 564 820,00kr     1 926 023,20kr     1 797 203,00kr     2 199 092,00kr     

6300 Leie hall, bane, etc. 960 000,00kr        983 500,00kr        989 208,00kr        1 090 000,00kr     
6340 Lys, varme 12 269,00kr          20 000,00kr          56 783,00kr          ‐kr                    
6360 Renhold, renovasjon ‐kr                     ‐kr                     16 318,00kr          ‐kr                    
6600 Innkjøp reparasjoner småanskaffelser 13 723,00kr          10 000,00kr          27 320,00kr          15 000,00kr           
6690 Innkjøp utstyr kontor; tel. Småanskaf. ‐kr                     ‐kr                     14 934,00kr          ‐kr                    
6810 Data/TV, hardware, software, konsulent 25 085,00kr          40 000,00kr          18 750,00kr          30 000,00kr           
6850 Leasing‐/leie kontor‐/ andre maskiner 22 219,00kr          ‐kr                     312,00kr               ‐kr                    

REGNSKAP/BUDSJETT

REGNSKAP/BUDSJETT - BANE
Resultat 2014 Budsjett 2015 Resultat 2015 Budsjett 2016

3600 Leieinntekter ‐960 000,00kr        ‐983 500,00kr       ‐983 520,00kr       ‐1 090 000,00kr  
3990 Offentlige tilskudd ‐87 400,00kr          ‐42 000,00kr         ‐42 400,00kr         ‐42 000,00kr        
3995 Andre inntekter ‐31 250,00kr          ‐kr                      ‐223 000,00kr       ‐50 000,00kr        
3999 Kunstgressavgift ‐kr                       ‐kr                      ‐kr                      ‐100 000,00kr      

Sum driftsinntekter ‐1 078 650,00kr    ‐1 025 500,00kr   ‐1 248 920,00kr   ‐1 282 000,00kr  

5000 Lønn 36 050,00kr           ‐kr                      ‐kr                      ‐kr                        
5090 Feriepenger 10 777,00kr           ‐kr                      ‐kr                      ‐kr                      
5410 Arbeidsgiveravgift 10 624,00kr           ‐kr                      ‐kr                      ‐kr                      
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 1 520,00kr              ‐kr                      ‐kr                      ‐kr                      
5900 Annet dsjett740 ‐kr                      ‐kr                      ‐kr                      

Sum personalkostnader 58 971,00kr           ‐kr                      ‐kr                      ‐kr                      

6020 Avskrivninger 13 000,00kr           133 000,00kr        127 217,00kr        400 000,00kr       

Sum avskrivninger 13 000,00kr           133 000,00kr        127 217,00kr        400 000,00kr       

6300 Leie hall, bane, etc. 209 500,00kr         230 000,00kr        220 000,00kr        110 000,00kr       
6320 Renovasjon ‐kr                       ‐kr                      ‐kr                      ‐kr                      
6340 Lys/Varme 2 443,00kr              110 000,00kr        15 000,00kr          110 000,00kr       
6360 Renhold ‐kr                       20 000,00kr          1 878,00kr             15 000,00kr         
6366 Vaktmester ‐kr                       90 000,00kr          ‐kr                      ‐kr                      
6600 Innkjøp reperasjoner ‐kr                       ‐kr                      81 396,00kr          90 000,00kr         
6631 Leasing traktor 98 811,00kr           ‐kr                      7 511,00kr             ‐kr                      
6632 Rep bane/anlegg 171 370,00kr         75 000,00kr          94 506,00kr          100 000,00kr       
6633 Banedrift 250 449,00kr         330 000,00kr        331 622,00kr        330 000,00kr       
7000 Drivstoff ‐kr                       ‐kr                      ‐kr                      ‐kr                      
7010 Annen kostnad bil ‐kr                       ‐kr                      ‐kr                      ‐kr                      
7500 Forsikringspremier 4 897,00kr              ‐kr                      ‐408,00kr              ‐kr                      
7900 Andre kostander ‐kr                       37 500,00kr          735,00kr                127 000,00kr       

Sum andre driftskostnader 737 470,00kr         892 500,00kr        752 240,00kr        882 000,00kr       

Sum driftskostnader 809 441,00kr         1 025 500,00kr     879 457,00kr        1 282 000,00kr    

DRIFTSRESULTAT ‐269 209,00kr        ‐kr                      ‐369 463,00kr       ‐kr                      

Årsresultat ‐269 209,00kr        ‐kr                      ‐369 463,00kr       ‐kr                      

6860 Møter, kurs, oppdatering, mv. 49 522,00kr          60 000,00kr          172 168,00kr        110 000,00kr        
6870 Medlemsmøter, utmerkelser, etc. 2 337,00kr            3 000,00kr            3 403,00kr            3 000,00kr             
6900 Telefon, internet, fiber, etc 17 356,00kr          20 000,00kr          13 684,00kr          15 000,00kr           
6940 Porto 15,00kr                 ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
7000 Drivstoff 4 437,00kr            5 000,00kr            2 987,00kr            4 000,00kr             
7001 Leasing varebil 15 000,00kr          14 000,00kr          15 000,00kr          15 000,00kr           
7010 Bomring, parkering, annen kostnad bil 30 663,00kr          5 000,00kr            2 946,00kr            ‐kr                    
7101 Passasjertillegg 84 579,00kr          ‐kr                     109 286,00kr        125 000,00kr        
7110 Bilgodtgjørelse 212 781,00kr        300 000,00kr        290 936,00kr        375 000,00kr        
7140 Reisekostnader ansatte mot regning 49 092,00kr          20 000,00kr          88 011,00kr          ‐kr                    
7150 Diett 39 076,00kr          ‐kr                     54 931,00kr          75 000,00kr           
7420 Gave, fradragsber. ‐kr                     ‐kr                     2 325,00kr            ‐kr                    
7500 Forsikringspremier 81 256,00kr          85 000,00kr          90 040,00kr          80 000,00kr           
7900 Andre kostander 51 747,00kr          30 000,00kr          10 000,00kr          10 000,00kr           

Sum andre driftskostnader 1 671 157,00kr     1 595 500,00kr     1 979 342,00kr     1 947 000,00kr     

Sum driftskostnader 4 652 765,00kr     4 381 523,20kr     5 121 782,00kr     5 373 092,00kr     
Diff. (avrunding) 1,00kr                    
DRIFTSRESULTAT ‐427 365,00kr      ‐193 476,80kr      112 359,00kr        ‐183 908,00kr      

Årsresultat ‐427 365,00kr      ‐193 476,80kr      112 359,00kr        ‐183 908,00kr      

Resultat 2014 Budsjett 2015 Resultat 2015 Budsjett 2016
3010 Reklame, sponsor klubb m/mva ‐525 000,00kr      ‐500 000,00kr      ‐449 334,00kr      ‐500 000,00kr      
3011 Reklame, sponsor lag/lagskasser m/ mva ‐191 813,00kr      ‐kr                     ‐226 000,00kr      ‐kr                    
3012 Salg av utstyr ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
3600 Leieinntekter ‐8 100,00kr           ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
3800 Kioskinntekter foreldredrevet ‐70 845,00kr        ‐55 000,00kr        ‐64 063,00kr        ‐80 000,00kr        
3900 Medlemskontingent ‐kr                     ‐kr                     3 200,00kr            ‐kr                    
3950 Treningsavgift ‐2 993 400,00kr   ‐3 150 000,00kr   ‐3 367 266,00kr   ‐3 500 000,00kr   
3960 Egenand. utøvere/lag ved aktivit.  ‐kr                     ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
3964 Inntekter NIF Cup Fotball ‐288 771,00kr      ‐280 000,00kr      ‐289 266,00kr      ‐351 000,00kr      
3966 Inntekter Håndball‐/Fotballskole ‐638 200,00kr      ‐590 000,00kr      ‐517 700,00kr      ‐1 064 000,00kr   
3990 Offentlige tilskudd ‐kr                     ‐70 000,00kr        ‐kr                    
3995 Andre inntekter ‐364 001,00kr      ‐kr                     ‐28 995,00kr        ‐62 000,00kr        

Sum driftsinntekter ‐5 080 130,00kr   ‐4 575 000,00kr   ‐5 009 424,00kr   ‐5 557 000,00kr   

4010 Kostnader til reklame, sponsor m/ mva 1 620,00kr            10 000,00kr          ‐kr                       ‐kr                    
4212 Lagskasse 191 813,00kr        ‐kr                     226 000,00kr        ‐kr                    
4500 Fremmedytelse og underentreprise 26 450,00kr          ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
4800 Innkjøp kiosk foreldredrevet 69 842,00kr          30 000,00kr          54 087,00kr          50 000,00kr           
4950 Kost/ref. trenere,dugnad,trenavg ‐kr                     ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
4960 Kostnader utøvere/lag ved aktivit.  306 680,00kr        250 000,00kr        330 672,00kr        200 000,00kr        
4964 Kostnader NIF Cup Fotball 153 180,00kr        80 000,00kr          167 231,00kr        83 000,00kr           
4965 Kostnader arrangement; NM, Serie,, etv 130 366,00kr        80 000,00kr          28 800,00kr          ‐kr                    
4966 Kostander Håndball‐/Fotballskole 83 039,00kr          100 000,00kr        50 100,00kr          336 000,00kr        
4967 Andre Kostnader lag/lagskasser ‐kr                     ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
4970 Kostnader utstyr utøvere/lag 335 301,00kr        185 000,00kr        314 485,00kr        283 000,00kr        
4972 Overganger, bøte, etc,utøvere/lag 33 400,00kr          30 000,00kr          43 100,00kr          35 000,00kr           
4975 Andre kostnader trenere/hjelpeapp ‐kr                     20 000,00kr          34 919,00kr          ‐kr                    
4982 Andre dommerkostnader 38 115,00kr          45 000,00kr          35 595,00kr          45 000,00kr           
4990 Støtte utøvere/lag/ elite 46 982,00kr          30 000,00kr          60 248,00kr          195 000,00kr        

Sum varekostnad 1 416 788,00kr     860 000,00kr        1 345 237,00kr     1 227 000,00kr     

5000 Lønn 947 458,00kr        790 000,00kr        809 155,00kr        325 000,00kr        
5011 Lønn sport 133 275,00kr        545 000,00kr        317 974,00kr        880 000,00kr        
5012 Lønn trenere/fotballskole 257 454,00kr        440 000,00kr        
5040 Bonus 15 063,00kr          ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
5090 Feriepenger 117 760,00kr        160 200,00kr        136 171,00kr        144 600,00kr        
5092 Avtalefestede feriepenger ‐kr                     ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    
5220 Fri telefon 8 663,00kr            ‐kr                     4 391,00kr            ‐kr                    
5250 Koll. Pensjonsforsikring ‐kr                     ‐kr                     1 125,00kr            ‐kr                    
5270 Trekkpl. Naturalytelser ‐kr                     ‐kr                     5 439,00kr            ‐kr                    
5291 Motkonto for gruppe 5250 ‐kr                     ‐kr                     ‐4 392,00kr           ‐kr                    
5295 Motkonto koll. Pensjonsforsikring ‐8 663,00kr           ‐kr                     ‐1 125,00kr           ‐kr                    
5350 Godtgjørelse til dommere 147 146,00kr        220 000,00kr        92 402,00kr          150 000,00kr        
5410 Arbeidsgiveravgift 170 528,00kr        188 235,00kr        196 200,00kr        238 525,00kr        
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 16 604,00kr          22 588,20kr          19 200,00kr          20 967,00kr           
5520 Lunsj, Overtid, møtemat 9 947,00kr            ‐kr                     434,00kr               ‐kr                    
5800 Refusjon sykepenger ‐kr                     ‐kr                     ‐3 145,00kr           ‐kr                    
5801 Innb. Refusjon sykepenger ‐kr                     ‐kr                     ‐4 051,00kr           ‐kr                    
5802 Motkto innb. Refu. Sykepenger ‐kr                     ‐kr                     4 051,00kr            ‐kr                    
5852 Overført lønn til lagkasse ‐kr                     ‐kr                     ‐34 080,00kr        ‐kr                    
5900 Sosiale kostnader 7 039,00kr            ‐kr                     ‐kr                       ‐kr                    

Sum personalkostnader 1 564 820,00kr     1 926 023,20kr     1 797 203,00kr     2 199 092,00kr     

6300 Leie hall, bane, etc. 960 000,00kr        983 500,00kr        989 208,00kr        1 090 000,00kr     
6340 Lys, varme 12 269,00kr          20 000,00kr          56 783,00kr          ‐kr                    
6360 Renhold, renovasjon ‐kr                     ‐kr                     16 318,00kr          ‐kr                    
6600 Innkjøp reparasjoner småanskaffelser 13 723,00kr          10 000,00kr          27 320,00kr          15 000,00kr           
6690 Innkjøp utstyr kontor; tel. Småanskaf. ‐kr                     ‐kr                     14 934,00kr          ‐kr                    
6810 Data/TV, hardware, software, konsulent 25 085,00kr          40 000,00kr          18 750,00kr          30 000,00kr           
6850 Leasing‐/leie kontor‐/ andre maskiner 22 219,00kr          ‐kr                     312,00kr               ‐kr                    



Flest mulig I Lengst mulig I Best mulig
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