ÅRSBERETNING 2017
NORDSTRAND FOTBALL

ÅRSMØTE I NORDSTRAND IF
FOTBALLGRUPPA
27. februar 2018 klokken 19:00
Sted: Brakkene på Niffen
Dagsorden:
1.Åpning ved Bjørn Rudjord
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokoll
5. Regnskap 2017
6. Styrets årsberetning 2017
7. Budsjett 2018
8. Valg av styre for 2018
9. Eventuelt
Niffen, februar 2017
Fotballstyret i Nordstrand IF

Niffen, 13. februar 2017
Fotballstyret i Nordstrand IF

Tusen takk til våre sponsorer:

Forsidefoto: Madeleine Valø
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STYRETS BERETNING
Fotballgruppen har ved utgangen av 2017 939 aktive
spillere. Det er totalt 75 lag som har deltatt i seriespill
denne sesongen. Gruppen har et bra sportslig, økonomisk og organisatorisk fundament og er i utvikling
på alle områder. Vi har et stabilt antall aktive fotballspillere, og spesielt gledelig er det at jenteandelen er på
23 %. Vi har ansatt flere og mer kompetente trenere som
sørger for økt kvalitet på treningsfeltet. Vi peker spesielt
på at vi i 2017 har økt innsatsen på jentesiden ved å
ansette en ny trener i full stilling. Det er stor bredde på
nesten alle årganger, i tillegg mange gode årganger og
lag, og en rekke talentfulle spillere. Vi vil særlig fremheve
gutter junior elite som gjennomførte en solid sesong i
Interkrets junior B, vant serien og rykket opp til Interkrets A. G 2002 elite som vant Kretsmesterskap G 15 og
kvalifiserte seg til Interkrets G16 i 2018.

kende hatt et 7’er-lag i dameserien. Laget er blitt utvidet
og i 2018-sesongen vil klubben ha et damelag i 4. divisjon.
På de yngre årgangene har vi flere talentfulle enkeltspillere.
A-laget Herrer hadde en god sesong i 4. divisjon. Laget ble
nummer 2 i sin avdeling, bare slått av et sterkt KFUM 2.
Thomas Holm er hovedtrener på A-laget. Han har gjort en
meget god jobb og dannet et lag med overvekt av unge,
lokale, ivrige gutter. Vi regner med at laget utvikler seg og
vil prestere enda bedre kommende sesong, og rykke opp
til 3. divisjon.
SOMMERENS VAKRESTE EVENTYR er Fotballskolen. En
utmerket start og avslutning på sommerferien for våre
yngste fotballspillere. Ca 230 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.

Dommergruppen har også i år levert gode prestasjoner
på alle nivåer. Elitedommerne Fatemeh Zangeneh, Sonia
Skjold-Khan og Ola Hobber Nilsen har etablert seg som
toppdommere i Norge og internasjonalt og representerer
klubben på en utmerket måte utad.

DNB NORDSTRAND CUP ble tradisjonen tro arrangert på
høsten. Vi hadde tre cuper i 2017, de tradisjonelle 5’er
og 7’er cupene for de yngste fordelt på to helger og siste
helg i oktober, en breddecup for årsklassen G02. Alle cupene ble en sportslig suksess. Takk til DNB Nordstrand Cup
komiteen, foreldre og administrativt ansvarlige på årgangene 2006-2011 som sørget for god planlegging og gjennomføring.

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 hatt med lag i de aller fleste årganger fra 6 år og til junior. Jenteandelen er på
23 %. 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.

NORDSTRAND DOMMERGRUPPE har også i år markert seg
positivt. Vi har elitedommere på kvinnesiden som er blant
Norges mest lovende dommere, Sonia Skjold-Khan og
Fatemeh Zangeneh. Begge har utviklet seg og leverer stabile og god prestasjoner. I tillegg har dommeransvarlig og
styremedlem Ola Hobber Nilsen etablert seg som dommer

På grunn av få spillere på damelaget har vi 2017 uteluk-
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i Tippeligaen og som FIFA dommer i internasjonale kamper.
Han regnes for en av Norges mest lovende dommere på
herresiden. Vi gratulerer alle tre!

SAMARBEIDSPARTNERE er viktig, og Nordstrand Fotball har
fantastiske samarbeidspartnere. Vi har i 2017 signert flere
nye samarbeidspartnere som blir viktig i vårt felles arbeid
de neste årene. DNB har valgt og ikke forlenge vår felles
hovedsamarbeidsavtale for Nordstrand Fotballgruppe. Vi
jobber med en ny partner for fremtiden. Samtidig vil vi benytte anledningen til å takke alle de andre samarbeidspartnerne for langsiktig samarbeid og økonomisk støtte. De er
med å bidra til et godt sportslig og sosialt tilbud for våre
aktive fotballspillere. Vi håper og tror at Nordstrand IF Fotballgruppe profilerer våre samarbeidspartnere på en god
måte.

SPORTSPLANEN ble presentert første gang høsten 2011,
og revideres nå av SU. Vi mener at Sportsplanen er et
avgjørende verktøy for å skape langsiktig sportslig utvikling. Vi har erfart at god fotballskolering og et trygt og
godt sosialt miljø fører til glede og trivsel. Trenerutvikling
er avgjørende for god spillerutvikling. Derfor satser vi mye
ressurser på å ansette kompetente trenere og å utvikle
alle trenere tilknyttet klubben. Skal vi fortsette den sportslige utviklingen, er vi avhengig av god sportslig struktur,
samarbeid mellom årgangene, og gode trenere som formidler fotballferdighet og gode holdninger på treningsfeltet hver dag, og hver uke hele året.

HJEMMESIDEN til Nordstrand IF er blant de mest besøkte
klubbsidene i landet. Takk til administrasjon, årgangene og
ikke minst Janne Osmo Eriksen for arbeidet med å gjøre
nettsiden til Fotballgruppen 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 nytt medlem, aktiv utøver, leder eller
foresatt.

FOTBALLANLEGGENE trenger vedlikehold hele året rundt og
gode baneforhold er en viktig forutsetning for å gjennomføre god aktivitet på feltet. Nordstrand har totalt fire kunstgressbaner, unikt for en bydelsklubb. Hallagerbanen er ny
og fungerer meget bra. Undervarmen på ”Storekunsten” på
”Niffen” har ikke fungert som forventet. Unisport la ny undervarme i juli 2017. Det er dessverre slik at undervarmen
fortsatt ikke fungerer som den skal. Dette er ikke tilfredsstillende. Administrasjonen har fullt fokus på saken, og det
viser seg at mange andre klubber er i lignende situasjon.
Lillekunsten vil bli rehabilitert av Oslo kommune i 2018, så
snart byggingen av Nye Nordstrandhallen er avsluttet. Vi
gleder oss! I mellomtiden håper vi at våre medlemmer, frivillige og foresatte smører seg med tålmodighet over at
ikke treningsfasilitetene og garderobeforholdene er optimale. Når anleggene er ferdigstilt, vil det være svært få
klubber med tilsvarende fasiliteter i Oslo.

ADMINISTRASJONEN i Nordstrand Fotballgruppe består av
Stig Steive i 50% stilling som administrativ leder og Simon
Hansen i 30% stilling med ansvar for blant annet baneplan, utstyr og kioskdrift. Han har nå i tillegg en 50% stilling
som barnekoordinator og med ansvar for Fotballskolen.
Lars Bache er sportssjef i 50 % stilling med ansvar for det
fotballfaglige, treneransettelser og trenerutvikling. Han er
også junior elitetrener. Thomas Holm er ansatt i 100 % stilling
med ansvar for Nordstrandakademiet og DnB Nordstrand
5’er og 7’er cup (80 %) og hovedtrener for A-laget (20%).
I tillegg gjør daglig leder i Nordstrand IF, Ole Magnus Skisland, en viktig og uvurderlig jobb for Fotballgruppen. Sammen legger administrasjonen til rette for godt sportslig innhold og organisering og ikke minst god økonomistyring. På
vegne av styret vil jeg takke administrasjonen for en fantastisk jobb.

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. Laglederhåndboken oppdateres jevnlig av administrasjonen.

DUGNADSINNSATSEN på og rundt anleggene er nødvendig og viktig. Anleggene våre er klubbens ansikt utad både
overfor våre egne medlemmer og tilreisende lag. Fotballstyret 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 2017.
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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.

STYRET
Styret har i 2017 bestått av følgende personer med
tilhørende ansvarsområder:
Bjørn Rudjord
– Leder fotballgruppen. Hovedstyre (HS)-represenant

Resultatet i 2017 for Fotball og Bane endte med et marginalt overskudd på kr 389 mot et budsjettert resultat på kr
249.938. Dette gir et negativt budsjettavvik på kr 249.549.

Årsberetning Håndball 2014

Paal Jahrmann
– Nestleder, ansvarlig regnskap/økonomi

De viktigste årsakene til budsjettavviket er at inntektene
fra sponsorer, akademi og Nordstrand cup ble lavere enn
budsjettert.

Atle Thorsell
– Styremedlem, leder av Sportslig Utvalg
Anders Bakken
– Styremedlem, leder Cupkomiteen, medlem SU, dugnad
Petter Torvund
– Styremedlem, sponsoransvarlig

Bakgrunnen for at klubben budsjetterer med et overskudd
er for å sikre en god økonomi samtidig som det overordnede målet er å bruke en størst mulig andel av pengene klubben disponerer til å skape sportslig aktivitet av
høy kvalitet for klubbens medlemmer.

Ola Hobber Nilsen
– Styremedlem, dommeransvarlig

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

Styret ble valgt på årsmøte 1. mars 2017. Styret har i løpet
av 2017 hatt styremøter hver andre måned.
Følgende styremedlem fratrer styret ved årsmøte 2017:
Paal Jahrmann

Trenings i all slags vær

5

MEDLEMMER
Medlemsmassen har vært stabil i 2017 og endte på 939
ved årets slutt. Inntektene for treningsavgifter var 37.286
høyere enn 2016. Økningen i antall medlemmer på jentesiden er spesielt gledelig og jenteandelen er nå på omlag 23
%. Styret tolker den positive økningen i medlemsmassen
som et klart signal på at medlemmene er tilfredse med det
sportslige tilbudet klubben tilbyr.

DOMMERE
Dommergruppen fungerer veldig bra, se eget avsnitt.
Det er avholdt dommerkurs, trenerseminarer og årgangssamtaler med trenerteam 11’er lag og de yngre lagene.

Medlemmene fordeler seg slik:
Alder

5-12

13-19

Gutter
Jenter
Totalt

353
112
465

264
65
329

Senior Totalt
117
31
148

731
208
939

%andel
78 %
22 %
100 %

DNB NORDSTRAND CUP 2017
DNB Nordstrand Cup ble arrangert to helger i september
og oktober. Tilsammen deltok nærmere 150 lag med rundt
1200 fotballspillere i alderen seks til 12 år. I uke 39 var det
5’er cup på Hallager for de minste og uke 41 var det 7’er
cup for gutter og jenter 2006 og 2007. Mange glade barn
og flotte kamper begge helgene. Vi brukte våre egne dommere og de hadde vært på klubbdommerkurs rett i forkant
av cupen.

Klubben investerte i undervarme på den store kunstgressbanen i 2015 og man har håndtert økte avskrivninger på
denne betydelige investeringen uten å øke satsene for
treningsavgifter.
Fotballgruppen har i 2017 hatt følgende stillinger ansatt i
administrasjonen:
Stig Steive; 50 % stilling, kontor/adm.
Simon Hansen; 80 % stilling adm.
Lars Bache; 50 % stilling, sportssjef.
Thomas Holm; 80 % stilling, akademi og cup

Vi var ikke ferdig etter dette. I uke 43 arrangerte gutter
2002 ColorLine breddecup. Her ble det spilt cup gjennom
hele helgen for inviterte andre- og tredjelag. Mange flotte
kamper og gjestene var meget fornøyde med dette.

SPORTSLIG UTVALG
Sportslig utvalg (SU) har i 2017 bestått av følgende
personer med tilhørende oppgaver:
Atle Thorsell		
Sportslig leder
Thor Einar Andersen
Ansvarlig gutt/junior Elite
Anders Bakken		
Styre repr. jentefotballen
Steinar M. Rotevatn
Ansvarlig 5’er og 7’er fotballen
Ola Hobber Nilsen
Ansvarlig for dommerne
I SU er det fokus på at vi har en overordnet strategi for de
enkelte valg som tas i klubben. Retningslinjene nedfelles i
Sportsplanen, som er til revisjon og som presenteres med
oppdatert innhold i 2018. For at spillerne, lagene og trenerne skal utvikle seg, må vi fortsette å ha et miljø preget av
en faglig tilnærming, samarbeid og ønske om kontinuerlig forbedring. Her er hver og en forelder, trener og frivillig
tilknyttet fotballen avgjørende.

NATTCUPEN 2017
A-laget arrangerte nattcup for G/J 2002, 2003 og 2004.
Et svært vellykket arrangement med positive tilbakemeldinger. Det ble spilt korte kamper på tvers av kullene, solgt
pizza, brus og diverse andre ting i kiosken. I pausen hadde
vi 30 minutter med diskotek.

SU er ukentlig involvert i dialog med trenerne, ansatte og
frivillige om ulike spørsmål tilknyttet lagene. Vi sikrer da
også at årgangene får fremmet sine synspunkter og forslag til forbedringer.
Det har vært en meget god sesong for Nordstrand Fotball
sportslig. Vi har mange engasjerte og dyktige årgangsansvarlige som tenker miljø og utvikling også utover sin egen
årgang, noe som medfører at vi i Nordstrand har gode
forutsetninger for å ta vare på både topp og bredde.

Ca. 100 barn deltok, og nesten hele A-laget og trenerteamet var i aksjon. A-lagsspillerne fungerte som dommere og trenere for lagene som deltok, trenerteamet jobbet i kiosken.
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JENTEFOTBALLDAGEN
Jentefotballdagen arrangeres av klubben to ganger i året.
Dette har blitt et populært arrangement, som samler over
100 jenter fra de yngste 6-åringene til ungdommer i slutten av tenårene. Målet med jentefotballdagen er å samle
fotballspillere på jentesiden på tvers av årgangene, for å
ha det gøy sammen, vise fram hva de kan på banen og
lære enda litt mer fotball. Dagen starter med at de eldste
jentene fungerer som trenere for de yngste. Etter lunsjen
Årsberetning Håndball 2014
spiller de minste minicup med foreldre til stede, mens de
eldste blir utfordret på ulikt vis gjennom lek og spill.

NORDSTRANDAKADEMIET
Vi har i 2017 satset ekstra på Nordstrandakademiet. Opplegget for akademiet har blitt tilpasset etter innspill fra
SU og med mange gode innspill fra de ulike årgangsansvarlige og andre tilknyttet klubben. Thomas Holm har
hovedansvaret. Det begynte med meget bra oppslutning
før Thomas ble sykmeldt en periode i vår samtidig som
serien ble sparket i gang. Etter sommeren ble det en ny giv
og akademiet har ligget rundt 100 deltakere. Et meget bra
tilbud til ivrige gutter og jenter. Vi vil fortsette å jobbe hardt
for at akademiet skal bli så godt som mulig, slik at våre
unge fotballspillere får et best mulig tilbud fra ung alder,
både sosialt og sportslig. Akademiet kan da også bli enn
stabil og god inntektskilde for klubben.

LAGLEDERHÅNDBOKEN
Laglederhåndboken er et levende dokument som blir oppdatert 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. Laglederhåndboken 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.

FOTBALLSKOLEN 2017
Fotballskolen 2017, i samarbeid med DNB, ble arrangert i
to deler; første og siste uka i sommerferien. Motiverte barn
og instruktører fra junior- og A-laget sørget sammen for
god stemning begge ukene. Barna trente blant annet på
fotballferdigheter som pasninger, føring av ball, driblinger
og skudd. I tillegg fikk de prøve seg på alternative øvelser
som løping og lengde. Mellom all aktiviteten fikk barna
varm mat og frukt hver dag. I den siste uken var hele 180
unge og ivrige fotballspillere samlet på Niffen.

SPONSORGRUPPEN
Ettersom fotballgruppens drakter fornyes hvert tredje år,
neste gang i 2020, var den viktigste oppgaven i 2017 å få
på plass sponsorer for kommende draktskifte. Ved utgangen av sommeren 2017 er de nye draktene fullsolgt. Vi har
fått flere nye sponsorer, men har også dessverre mistet
DNB, vår hovedsamarbeidspartner de siste årene.

Tusen takk til deltakere og instruktører for herlig engasjement under Fotballskolen 2017.

Fantastisk oppslutning om høstens Jentedag også i 2017

7

Gutt
N
Oer
2008- RDSTR

AKADEMIAND
E
T
NYHET

Målsetningen for 2018 er å få på plass en større sponsorgruppen der flere medlemmer kan være aktive å bidra til
gode samarbeidspartnere. Dette skal sponsoransvarlig ta
tak i slik at vi kan være enda mer aktive. Vi tar sikte på en
større gruppering og sammensetning med ny arbeidsmetodikk i 2018.
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Inntekter fra sponsorer i 2017 var på kr 417 000,- som er
kr 33 000,- lavere enn budsjett.
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 2017 inn
mot sine lag som lagledere, trenere eller foreldrekontakter. 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 dugnadsinnsatsen. 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 fotballgruppens øvrige vekst. Frivilligheten er og blir uvurderlig for klubben. Den er grunnmuren i all videreutvikling av
Fotballgruppen i Nordstrand. Takk til alle som bidrar!
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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 informasjonen 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.

AND

AKADEMI
2007

TALENTAKAD

EMI FOR GU

ET

TTER OG JEN

NIF Fotball me
d A-lagstren
klubbens fo
er Thomas Ho
tballspillere
lm i spissen
. Vi har et me
sportslig og
get dyktig tre er klare for en ny seso
sosial utvik
ng for
nerteam og
lingsarena.
kan tilby en
unik
Skreddersy
dd individue

ll trening, me

Tilpassede læ

ringsgrupper

Egen hjemm

eside og Faceb

d månedspro

gram

med tilbake

melding om

progresjon

ookgruppe me
d jevnlig inf
ormasjon
PRIS
Pris kr 600,pr mnd. Tre
mnd bindingst
Faktura sen
des hver tre
id.
dje måned.
De som alle
rede går på
akademiet er
Søskenraba
automatisk
tt
med videre.
Barn nr to kr
300,- pr mn
d
PÅMELDING
Påmelding gjø
res til
thomas.holm
@nordstrand
-if.no

TER

Oppstart

tirsdag

24. oktober
Velkommen

!

Trening

tirsdager på
N

iff
kl 15.30-16 en
.3
0
med

Følg oss på Facebook du også!
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AKTIVITETEN I LAGENE
Årsberetning
2014
Etter
endt sesong har vi stiltHåndball
med 1 lag i futsalserien
hvor
alle kampene spilles i Ammerudhallen. Det er første gang
vi er med på futsal, og det har vært en morsom opplevelse
for alle spillerne.

JENTER
Jenter 2012
Antall spillere: 6
Antall lag: 1
Årgangsansvarlig, administrativt ansvarlig, hovedtrener:
Jens Strandberg, Carl Robstad, (Morten Myrmel)
Antall personer rundt laget: 4

Miljø/sosialt:
Det er en fin gjeng med engasjerte spillere og foreldre som
stiller opp på treninger og kamper uansett vær. Spillerne
har det gøy sammen både på og utenfor banen, og vi avsÅrsberetning Håndball 2014
luttet sesongen med en sammenkomst i klubbhuset på
Hallager hvor alle fikk utdelt diplom for flott innsats i 2017.

Sportslig opplegg/representasjon:
Vi startet opp treninger på Niffen tirsdager kl. 18-19 i september 2017. Jentene har trent en gang i uken helt frem til
desember. Koordinator Madeleine var sentral i starten for
å lage forslag til øvelser. Fokus har vært mest mulig touch
med ball. Med 6 aktive spillere så har det ved noen tilfeller
vært for få på trening. Vi har derfor hatt en del treninger
sammen med Jenter 2010/2011. Det har fra Jenter 2012
sin side vært positivt.
Vi har forsøkt å rekruttere nye spillere gjennom sosiale
medier, hos de andre guttelagene (søsken), og vi kommer
til å fortsette med fokus på rekruttering i neste sesong.

Jenter 2008
Antall spillere: 16
Antall lag: 2
Administrativt ansvarlig: Lene Bjerkan
Hovedtrener. Stian Brunes
Antall personer rundt laget: 10
Sportslig opplegg/representasjon:
Vi har trent 1 gang i uken onsdager (30 treninger), og
søndager i noen perioder. Vi søker å ha en god balanse
mellom å ha det gøy på treningene og samtidig at jentene
utvikler seg som fotballspillere.

Sportslige resultater:
Vi har ikke deltatt på cup’er, men det blir det muligheter til
våren 2018.

Sportslige resultater:
Laget hadde to lag i serien. I tillegg deltok laget i 6 turneringer i løpet av sesongen. Jentene opplever stor mestring
og glede i kamper og turneringer! I tillegg er jentene med i
futsal-serien nå i vinter.

Miljø/sosialt:
Det er opprettet facebook grupper for foreldre (Nordstrand
IF fotball j2012) og trenere (NIF Fotball J2012 Trenere)
samt at vi bruker spond til innkalling.

Miljø/sosialt:
Antallet spiller har holdt seg stabilt i løpet av 2017. Noen
har sluttet, men det har kommet nye til. Jentene har det
veldig morsomt sammen på treninger, kamper og ulike
felles sosiale arrangementer.

Jenter 2009
Antall spillere: 19
Antall lag: 2
Årgangsansvarlig: Fredrik Ekanger
Administrativt ansvarlig: Marie Von Der Kall
Hovedtrener: Fredrik Ekanger, Oddbjørn Dybvad, Karen
Engebretsen, Tom Ekeberg og Tor-Erik Silset
Personer rundt laget: 9 (1 lagleder/administrativt ansvarlig, 5 trenere, 1 økonomiansvarlig og 2 sosialan-svarlig)

Jenter 2007
Antall spillere: 21
Antall lag: 3
Årgangsansvarlig: Kathinka Jeber
Administrativt ansvarlig: Kathinka Jeber
Hovedtrener: Ann-Magritt Brekke
Personer rundt laget: 7 (trenere, cupansvarlig, økonomi)

Sportslig opplegg/representasjon:
Vi har én obligatorisk trening i uka på Hallager og én frivillig
trening i helgen på Storekunsten. 5 av spillerne har hospitert i noen seriekamper for J08, og tilbakemeldingene har
vært positive. 2 spillere fra J10 har hospitert på noen av
treningene våre i høst, og de har holdt nivået ganske greit.

Sportslig opplegg/representasjon:
Vi startet 2017 med en trening i uken (onsdag) pluss søndagstreninger. Trening i ukedagene var det fullt oppmøte
på, men søndagstreninger ble arrangert med varierende
oppmøte, og vi gikk derfor etterhvert bort fra helgetreningen. Vi startet derimot med to treninger på hverdagene etter at høstens seriespill var ferdig.

Sportslige resultater:
Vi stilte med 2 lag på nivå B i serien, og det har gått veldig
bra. Det har stort sett vært jevn og god motstand, og vi
har både vunnet og tapt kamper. De fleste har endt med
seier. I tillegg har vi vært med på noen cup’er, både 3 mot
3 (Kåffa Cup og Norway Cup) og 5 mot 5 (Nordstrand Cup).

Sportslige resultater:
Vi deltok med 3 lag i serien (5’er), og det har fungert fint.
Med så mange lag med har det blitt mye spilletid på alle på
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hver kamp, og det er både trenere og spillerne veldig godt
fornøyd med.

Jenter 2004
Antall spillere: 14
Antall lag: 1
Adm. ansvarlig: Frode Støle
Hovedtrener: Bjørn Brochs
Hjelpetrenere: Jan Mehol, Rolf Linge, Morten Jensen og
Eirik Norheim
Sosialt ansvar: Nina Karin Opsahl
Web ansvarlig: Roger Hauglum

I tillegg har vi vært med på flere cuper i løpet av året, med
Arvika Cup i Sverige som det store høydepunktet. Vi hadde
med to lag, og det var med stor iver vi dro avgårde til lagets første cup med overnatting. Det fungerte kjempebra,
og både voksne og barn hadde en kjempefin opplevelse,
mye takket være god organisering i forkant av foreldre med
erfaring fra Arvika. Dette blir nok en årlig foreteelse!

Sportslig opplegg:
Jentene har trent 2 ganger i uka fram til seriestart. Fokuset
har ligget på å forbedre basisferdighetene gjennom vinteren (Sjef over ballen) og forsvarsjobbing, og utviklingen
har vært stor for alle jentene. Etter hvert la vi om på treningene med mer kamplike øvelser. Dette sammen med
en teoridel gjorde at jentene fikk en større forståelse av
hvordan jeg ønsket at de skulle spille.
Gjennom vinter/vårsesong hadde vi et treningsfremmøte
på ca. 60 %, noe jeg ikke var helt fornøyd med. Halvveis
i vårsesongen kom det spørsmål fra jentene om vi kunne
ha en trening til i uka. Dette fikk vi til. Jentene startet vårsesongen med seier og avsluttet med 2-2 mot Nesodden.
Det ble 2 seiere, 2 uavgjort og 5 tap. 21 scorte mål og 37
inn-slupne mål.

J2007 er en fin stabil gjeng med stor iver på treningsfeltet.
De er også veldig positive til alt som skjer, med stor deltagelse både på cuper, på jentedagen, på akademi, og i
sosiale samlinger.
Trenerteamet og støtteapparatet ser frem til nye muligheter i 2018 med disse flotte jentene!
Jenter 2005
Hovedtrener: Kim Erik Oppheim/Anders Bakken
Hjelpetrenere: Lars Ødegård, Bjørn Øyrås
Årgangsansvarlig/koordinator: Anders Bakken
Sportslig opplegg
Laget har i 2017 trent tre ganger i uka. Målet har vært å få
til godt samspill, med gode mottak, blikk mot medspillere
og god posisjonering på banen. Det har vært bra oppmøte
på treningene og jentene har hatt en bra utvikling gjennom
året, både når det gjelder ferdigheter og fotballforståelse.
Årgangen har i 2017 hatt et stabilt trenerteam på fire trenere. I november fikk laget ny, ekstern trener, Madeleine
Valø. To av lagets spillere ble tatt opp til Landslagsskolen
soneaktivitet.

Startet opp høstsesongen siste uken i juli, for å bli klare for
Sandarcup. Dette ble en opptur for jentene som kjempet
seg til en kvartfinale i B-sluttspillet. Denne endte 0-0 mot
Asker, som gikk videre på flere cornere.
Sandarcup gjorde noe med jentenes selvtillit, og de gjennomfører en fin høstsesong med 5 seiere og 4 tap, som gir
oss en fin 5.plass i serien.
Jentene scorer 27 mål, og slipper inn 25 på høsten, en klar
forbedring fra vårsesongen. Treningsfremmøte for høsten
har ligget på rett over 85 %, noe jeg syns er bra.
Målet for neste sesong blir å fortsette den fine fremgangen
vi har hatt i år.

Sportslige resultater:
Jenter 2005 har deltatt med to lag i serien for J12 og ett
lag i 2. divisjon J12. 7’er-lagene har klart seg godt resultatmessig, og har vunnet flere kamper enn de har tapt.
9’er-laget klarte seg svært godt i klassen over og endte
som nummer tre. Særlig artig var det at laget vant alle sine
hjemmekamper. I 2016 deltok vi på sju cuper, der overnattingscupen i Arvika igjen ble årets høydepunkt.

Jenter 2003
Ved oppstart av året hadde laget 24, en falt fra i løpet av
våren og vi sto da igjen med 23 spillere gjennom sesongen.
Året startet med den tradisjonelle Kic-Off’en hvor alle
spillere var samlet for å bli enige om sesongens målsettinger og deltakelse i cuper. Det ble også snakket om roller
på banen. Alle spillerne fikk komme med en primærrolle og
en sekundærrolle. Disse ønskene ble tatt med i det videre
utviklingsarbeidet for laget.

Miljø/sosialt:
En viktig målsetting for Jenter 2005 er å skape en god lagfølelse, og sørge for at alle jentene opplever mestring og
utvikling. Vi legger stor vekt på den sosiale rammen rundt
årgangen, og har deltatt på mange cuper. Vi har også hatt
flere sosiale arrangementer, som sesongkickoff, bading og
teatertur. Sesongen ble avsluttet på Megazone, der alle
jentene fikk diplom. Flere av jentene har i år gått på dommerkurs og jentene stilte som dommere på DNB Nordstrand Cup i september.

Laget hadde en god oppkjøring til sesongstart med 3 treninger pr. uke. I løpet av vinteren var oppmøte nærmere
85%. Godt fokus, høy intensitet og det at vi hadde det moro
på treningene, ga seg utslag i spilleglede i seriespillet.
I serien stilte vi med to lag. Ett 11’er lag i 1. divisjon og ett
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ÅRSBERETNING
FOTBALL 2017
Årsberetning
Fotball
2014
Årsberetning
Håndball
2014

Årsberetning
Håndball
Jentene
trente i sesongforberedelsen
3 ganger2014
i uka og i
sesongen 2 ganger + kamp.

9’er lag i 2. divisjon. Som forrige sesong ble spillerne delt i
ferdighetsnivåer slik at 1/3 av jentene spilte fast i 1. divisjon, den andre 1/3 fast i 2. divisjon og den resterende 1/3
delen spilte noen kamper i 1. divisjon og noen kamper i 2.
divisjon. Alle fikk like mange kamper.

Seriespill:
Vitor tok over laget rett før seriestart. Han innførte et nytt
spillesystem som det tok litt tid for jentene å bli kjent med.
I vårsesongen vant laget en kamp.
Høsten ble mye bedre og laget vant halvparten av sine
kamper med mye godt spill og endte til slutt på 6. plass.

Målsettingen for begge lag var å ligge på den øvre halvdelen av tabellen og begge lag lyktes med dette og nådde
målsettingen. 1. div.laget lå lenge og vippet mellom 2. og
3. plass, men så var det et lag som trakk seg fra serien og
poengene ble nullet ut – noe som ikke var til vår fordel.
Laget har i tillegg til seriespill deltatt på følgende cuper:
•
Sprint Jeløy Cup (innendørsturnering)
•
Vinterligaen (utendørs)
•
Kolbotn Cup (innendørsturnering)
•
Obos Cup (kvartfinale)
•
Arvika Cup (A-sluttspill/kvartfinale)
•
Norway Cup (ett 9’er lag)
Lagets trenere har vært som de to foregående sesonger,
Lars Bakken og Sigbjørn Hoem pluss Joao Vitor en trening
i uken. I tillegg hadde laget et solid apparat rundt seg med
Lars Ødegård som lagleder, 5 hjelpetrenere innkalt etter
behov, webansvarlig, kasserer og en sosialkomite.

Årsberetning Håndball 2014

Cup:
Vår: Obos -cup: Vi møtte topplag fra 1. divisjon og ble slått
uti innledende runder.
Juni: Arvika Cup. Gikk til A-sluttspill. Utslått i kvartfinalen.
Juli: Norway Cup. Vi stilte med ett lag – 7’er. Gikk til B-sluttspill. Utslått i 8-delsfinale.
Treningsleir:
Laget var i høsterferien på treningsleir i byen Salou, en time
sør for Barcelona. Dette var meget vellykket. Et svært flott
treningsanlegg med muligheter for også andre aktiviteter
som bading/svømming, tennis, minigolf, volleyball etc.
Dagstur til Barcelona med shopping og omvisning på Camp
Nou var også populært.

Jenter 2001/2002
Antall spillere: 25
Antall lag: Ett 11’lag – 2.divisjon (jenter 16 år)
Hovedtrener: Joao Vitor Letras Da Silva
Hjelpetrener: Eidi Nafstad
Hjelpetrener: Frank Jensrud
Hjelpetrener/lagleder: Kaare Flatner
Administrativt ansvarlig/lagleder: Sølvi Tafjord Elle

Trening, vennskap og god sommertemperatur gjorde at
denne uken gikk veldig fort.
Ballinnehav, teknikk, taktikk, samt personlig utvikling har
vært stikkord i Vitor sitt arbeid dettte året. Jentene er
svært fornøyd og Vitor har skapt et helt nytt samhold i
laget og tilført mye positive energi i hele gruppen.

Jenter 2003
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GUTTER

Sportslig opplegg/representasjon: Laget har i hele 2017
hatt trening på tirsdager og søndager på Niffen. Bra oppmøte fra barn og foreldre hele året, selv i de kalde periodene. Treningene har fått en veldig god struktur og organisering, takket være hovedtrener og hele gjengen med
hjelpetrenere. Vi har sett kjempestor utvikling på alle guttene og det er veldig gøy å følge laget.

Gutter 2012
Antall spillere: ca 48-50 per trening
Årgangsansvarlig: Brage Galtestad
Administrativt ansvarlig: Brage Galtestad
Hovedtrener: Håvard Hauge / Lars Berge
Antall personer rundt laget: 11 hjelpetrenere

Det har ikke vært seriespill for vår årgang i 2017, men gutter 2011 har deltatt i fem cuper jevnt fordelt over året:
Mai: Ski mini cup, deltok med 2 lag
Juni: Nittedal Cup, deltok med 4 lag
August: Norway Cup, deltok med 4 lag
September: Ski mini cup, deltok med 4 lag
Oktober: OBOS mini cup hos Ready, deltok med 6 lag

Sportslig opplegg/representasjon:
- Antall fotballtreninger 2017: 12 treninger gjennom
høsten 3 (tirsdager 17-18, Hallagerbanen)
Miljø/sosialt:
G2012 har gjennom høsten 2017 hatt et godt oppmøte og
et stort engasjement på treningene. Guttene kommer fra
barnehager over hele Nordstrand. Fokus på lek og moro
første høsten.

Miljø/sosialt: En stor gjeng med mye engasjement og energi, som blir bedre og bedre kjent for hver trening. De
fleste guttene hører til skolene Nordseter, Munkerud og
Nordstrand. VI har arrangert foreldremøter, trenermøter
og et par sosiale happenings for guttene i forbindelse med
trening. Siste trening før jul var det nissecup.

Gutter 2011
Antall spillere: 59
Antall lag: 4-7 lag på de ulike cupene vi har deltatt på
Årgangsansvarlig: Stian Jansen
Administrativt ansvarlig: Stian Jansen
Hovedtrener: Madeleine Valø (Kristian Berg fra januar -18)
Antall personer rundt laget: 15 - 20

Gutter 2010
G2010 består av ca 50 2.klassinger, hvor de fleste har
trent sammen siden siste året i barnehagen. Det er en
ivrig og engasjert gjeng som har blitt kjent med hverandre

Godt samhold på G2011
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ÅRSBERETNING
FOTBALL 2017
Årsberetning
Fotball
2014
Årsberetning
Håndball
2014

Årsberetning
Håndball
2014 IL.
som
dro til Kristiansand på Sebra
cup hos Randesund
Alle bodde i hytter i Abra Havn og hadde også en hel dag i
Dyreparken. Denne cupen skal gjentas i 2018. Kakelotteri
er også avholdt for å øke lagkassen til Kristiansand 2018.
Sesongavslutning ble avholdt på Kjeller’n med pizza og
disco. Også i trenerteamet er det meget godt samhold og
mye sosialt også utenfor feltet.

på tvers av skoler og skoleklasser. Totalt er vi ca 18 trenere
som er svært godt koordinert og som jobber godt sammen
med spillergruppen.
Vi hadde 8 lag påmeldt til ukentlig microserie (3v3), hvor
vi opplevde stor utvikling og mestringsfølelse for alle som
spilte. Parallelt med dette har vi deltatt på en rekke cuper,
både 3v3 og 5v5. Vi deltok også på Norway Cup - stor stas
for både spillerne, foreldrene og besteforeldrene.
Enkelte av våre spillere har vært så heldige at de har fått
prøve seg på treninger og i seriekamper for 2009. Det har
gitt økt motivasjon og fotballglede!

Gutter 2008
Årsberetning Håndball 2014
Hovedtrenerteam: Bjarne Brudeli, Svein Rønneberg,
Bjørn Rudjord og Thomas Gustavson.
Årgangsansvarlig: Thomas Gustavson
Administrativt ansvarlig: Bjarne Brudeli

Vi har to ukentlige treninger og har godt oppmøte på
begge. Treningene har fokus på basisferdigheter/sjef over
ball og mye spill i små grupper (2v2 og 4v4) for at alle skal
få flest mulig ballberøringer og oppleve mestring. Vi er
opptatt av at alle trenerne skal ha et positivt engasjement
på treninger og i kamp, og at alle spillerne blir sett.
Trenerteamet har deltatt på foredrag om kommunikasjon
med barn for å lære teknikker vi kan bruke på treningsfeltet. Oppfordrer flere til å gjøre det samme.
I vinter har vi 2 lag med i futsalserien (2009-årgangen) og
inngått avtale med NIF-akademiet om at spillerne på akademiet prioriteres til disse kampene. Vi har ca 15 spillere
på NIF-akademiet.

Sesongen har bestått av progresjon i kollektiv spillforståelse og individuelle ferdigheter med mestring i høysete.
Vi har deltatt i en del cuper, seriespill + Futsalserien gjennom 2017. Årgangen teller nå ca 40 gutter.
10 trenere som har vært aktive på feltet gjennom året:
Frode Aass, Stig Nordsveen, Svein Rønneberg, Bjarne
Brudeli, Bjørn Rudjord, Torgeir J. Johansen, Tron Gulbrandsen, Andreas Thalund-Fossen, Markus Juvet, Thomas Gustavson og flere foreldre etter behov og initiativ. Gjennom
2017 har årgangen deltatt på flere cup’er, og våre balanserte/jevne lag har bitt godt fra seg. Ulike cup’er har blant
annet vært MS-cup i februar, 3v3 cup på Kåffa, 3v3 cup
på Norway Cup, Myggstikk-cup, uformell treningscup på
ValleHovin med flere. I tillegg har vi deltatt med seks faste
og jevne lag i seriespill + et ivrig-lag som har rullert på omgang mellom de ivrigste guttene. De fleste av våre jevne
lag har hatt mange jevne kamper med cirka like mange
seire og tap, noen av lagene har hatt litt flere seire enn tap.
Ivrig-laget har stort sett vært ubeseiret med noen få tap.

Gutter 2009
Antall spillere: Oppunder 50
Antall lag: 7
Årgangsansvarlig: Lars Erik Østgaard
Administrativt ansvarlig: Lars Erik Østgaard
Hovedtrener: Atle Thorsell
Antall personer rundt laget: 12 stk
Sportslig opplegg/representasjon:
- Antall fotballtreninger 2-3 treninger pr uke
- Styrketrening, enkle styrketreninger hver 14. dag
- Eget opplegg for keepertreninger
- Spillere på kretslag etc

Gjennom hele året har vi hatt treninger hver onsdag og
søndag med godt oppmøte. Våre ti trofaste (og faste) trenere har gjort en fantastisk innsats gjennom året. Det er
både godt og trygt å erkjenne at både spillergruppen og
trenergruppen fungerer svært godt, og det er en fin progresjon på spillforståelse og samspill med veggspill, trekantspill og kollektiv modenhet som vokser i takt med individuelle ferdigheter.

Sportslige resultater:
- Seriespill: 7 lag deltok i seriespill, inkludert ett opp en
årsklasse. Mye gode resultater, både pr spiller som stadig
vokser i egen rolle og som lag og årgang. 3 lag deltatt i
futsalserien. Dette mestret gutta fort og er et bra avbrekk
med innendørs kamper i vinterhalvåret.
- Cuper: Deltatt på 9 cuper; USBL Cup, Bøler Cup, Korsvoll
cup, NIF cup, Norway cup, DNB cup, Cageball cup, Heming
cup, Sebra Cup

Gutter 2007
Antall spillere: ca 60
Årgangsansvarlig: Steinar Munch Rotevatn
Hovedtrener: André Larsen
Hovedtrenerteam: Erik Eckbo, Espen Tønsaker Aas,
Eivind Gubrandsen.
Admin: Svein Arthur Lyngroth
Cup-ansvarlig: Arvid Haugvoll
Trenergruppen totalt: ca 20

Miljø/sosialt:
Laget har gjennom året blitt mye mer sammensveiset på
tvers av klasser og skoler og er stadig i vekst. Årets “Happening” var 32 spillere og 62 foreldre/søsken (94 i alt)

2007 årgangen har i 2017 hatt en meget god utvikling.
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Årgangen er preget av en særdeles bra trenergruppe som
gjerne treffes på en lokal pizza-restaurant og sammen
legger planer for årgangens videre utvikling. Trenergruppen finner gode løsninger for 2007 sammen og dette har
nok spillergruppa nytt godt av gjennom sesongen. I tillegg
er vi velsignet med en svært dyktig administrasjonssjef og
cup-ansvarlig

Gutter 2005
Vi var i 2017 ca 40 gutter, en klubbtrener i Vitor fra høsten,
to Jr. trenere fra høsten (betalt fra des. 1200,- hver i mnd),
samt fire foreldretrenere og en kasserer. Vi spilte med fire
7’er lag i 2. div og det fungerte meget bra! Vi spilte også
med et toppet lag i G04 9’er. Det var tøft på vårsesongen
men mye greiere etter sommeren. Gutta synes det var gøy
og vant noen kamper på slutten.

Nytt av året er Søndagsligaen. Dette er et samarbeid med
Oppsal, Bekkelaget og Nordstrand. Her har vi 6 søndager i
løpet av året stilt på «cup» som er differensiert ut ifra nivå.
1-4. Særdeles gode og lærererike kamper og ikke minst
har alle fått spille masse.
I 2018 vil søndagsligane bli ytterligere utviklet og utvidet
med gjestespill fra klubber som VIF, Strømsgodset, Lillestrøm. Også disse vil komme med differensierte lag.

Året begynte med litt trenerskifte, dårlige treningsforhold
og lite treningskamper. Vi kommer litt på etterskudd og er
ikke helt rustet til vårsesongen. Bra trening og kampprogram fra våren og klar stigning i spillergruppa ferdighetsmessig utover sesongen. Vi var med på Arvika og Norway
Cup, samt diverse småcuper. De sportslige resultatene var
greie men vi matcher ennå ikke helt «akademilagene».
Vårt 2. lag er dog relativt sterkt.

I 2017 Hadde vi også to hospiteringslag i 2006 serien. Nivå
1 og 2. Her fikk ca 43 spillere deltatt.

For sesongen 2018 stiller vi med 3 lag i hhv 1., 2. og 4. divisjon 9’er. Vi vil også delta i OBOS, Adidas, Arvika, Norway
Cup og Ham Kam cupene.
Året har startet bra med gode treninger og vinterserie for
1. og 2. laget. Vi trener 3 ganger i uken. God stemning i
laget og blant foreldrene.

Vi har i 2017 fortsatt med tre treninger i uken og utviklet
videre differensierte treninger. Gutta har utvist stor innsats
og humør på treninger gjennom hele sesongen. Vi er definitivt på rett spor her. Vi opplever også at gutta frigjør seg
mer og mer fra klassekamerater og knytter tettere og tettere bånd til nye venner i spillergruppa. Dette lover godt for
fortsettelsen. Ca 10 spillere deltar på Akademiet.

Årgangsansvarlige: Jan Tore Andresen med backing fra
Børre Sunde

Et svært hyggelig tilbud i 2017 var Arvika cup. Her var vi
nesten alle spillere og blandende lag i cuppen. En sosial
arena helt unik og ikke minst sosialt viktig for hele gruppen
på tvers av nivå. I 2018 vil vi på nytt delta på Arvika og vi vil
også delta på Hamar talentcup bl.a.

Årgangsansvarlige trenere: Joao Vitor, Truls og Ole Kristian
(Jr trenere), foreldretrenere Jan Tore Andresen, Ingvar
Grøthe, Jaime Rojas Diaz og Børre Sunde.
Gutter 2003
Gutter 03 består av i overkant 50 spillere. De fleste spillerne har vært med fra barnefotballen i Nordstrand, men i
løpet av året har vi fått en rekke nye spillere som har meldt
overgang til Nordstrand fra andre klubber. Det er få spillere
som har sluttet. Netto antall spillere på årgangen har holdt
seg stabilt over flere år, med en liten økning det siste året.

På 2007 er vi mest opptatt av gjennomføringene av treningene, men det kan nevnes at vi har bitt godt fra oss i
seriespillet, hospiteringslag og i diverse cuper. Vi jobber for
et så godt og tilpasset tilbud vi klarer til samtlige på årgangen.
Gutter 2006
Antall spiller: 45
Antall lag: 5
Hovedtrenere: Arne Asphjell, Marius Bollingmo,
Arve Øverli og Dan Fischer
Admin: Øystein Berg og Erik Borse
Vi har fullført vår første sesong med 7’er og stilte med 5
serielag på nivå B i tillegg til et ivriglag i årsklassen over.
Sportslig sett så har vi møtt riktig motstand og gutta har
fått føle på både å vinne og tape i seriespillet. Vi kjører 3
treninger i uka, deltatt i ca 10 cup’er med Arvika og Norway
Cup som sosiale høydepunkt.
I vintersesongen har vi i tillegg hatt med to lag i Futsal. Vi
har for 2018 meldt på 5 lag i seriespill, 4 i 7’er serie og 1 lag
i 9’er serie, som er nytt for året for gutter 12 år.

Det er høyt sportslig nivå på hele gruppen. Godt treningsopplegg, bra innsats og oppmøte, samt god kultur på hele
årgangen, har resultert i stor sportslig utvikling siste året.
G03 har tre lag i serien. Lagene spiller i første, andre og
fjerde divisjon. NIF1 kom i sesongen 2016/17 i en tøff
gruppe og fikk til slutt fjerdeplass i gruppa, mens NIF2 og
NIF3 endte rundt midten av tabellen. Flere spillere fra årgangen hospiterer på 02-årgangen, og èn spiller er med på
sonelag. Laget har tre faste treninger i uka, og flere spillere
har deltatt på klubbens akademitreninger.
Målet for årgangen er todelt. For spillere med ambisjoner er
målet å gi et godt tilrettelagt sportslig tilbud, slik at disse
kan utvikle seg best mulig. Konkret mål for 2017-sesongen
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ÅRSBERETNING
FOTBALL 2017
Årsberetning
Fotball
2014
Årsberetning
Håndball
2014

Årsberetning
Håndball 2014
Gutter
2002
Drøyt 70 spillere
4 lag i seriespill
Førstelag i 1. div. og Interkretskvalifisering G 15,
andrelag i 2. div., tredjelag i 3. div. og fjerdelag i 4. div.
Årgangsansvarlig: Thor Einar Andersen
Administrativt ansvarlig: Morten Harsem
Hovedtrener: Emilio Martinez
Manager G15 og G16: Kristian Gjerstadberget
Årsberetning Håndball 2014
Antall personer rundt årgangen: 23 personer, 15 sportslig
og 7 administrativt.

er blant annet kvalifisering til interkrets. For hele årgangen,
og for spillere som ønsker å spille fotball bare for gøy, er
målet å gi et så godt tilpasset opplegg som mulig slik at
alle kan utvikle seg ut fra sine forutsetninger og fortsette
med fotball i Nordstrand lengst mulig.
Vi legger stor vekt samhold og fellesskap i gruppa, og
er opptatt av å delta på cuper og arrangementer hvor
samtlige spillere inviteres med. Vi deltok på OBOS-cupen
med blandede lag. Våren 2017 deltok hele årgangen med
tre lag på overnattingscup i Tønsberg - Flint cup. Flere
sterke lag fra både Norge, Danmark og Tyskland var representert, og NIF1 og NIF2 kvalifiserte seg til henholdsvis
A- og B-sluttspill. Videre deltok NIF1 og NIF2 på Norway
cup. Der gjorde NIF1 det sterkt og gikk hele veien til åttendelsfinale i A-sluttspillet. NIF1 deltok videre på Hamar talent cup, og gikk der til kvartfinale i A-sluttspillet. I løpet
av høsten har vi deltatt med breddelag på Langhus Fair
Play cup og på Nesodden bredde cup, hvor det ene laget
vant bronsjefinale. Vi deltok også med to jevne nivå 1-lag
i KFUMs Stopp volden cup, hvor det ene laget gikk helt til
topps i A-sluttspillet.

Sportslig opplegg/representasjon:
- Tre faste treninger og en kamp i uken i sesong
- En akademigruppe en gang i uken i vårsesongen
- Ca. 60 spillere pr. trening, litt avhengig av sesong
- Har hatt tre utespillere med på kretslag, Jacob,
Bjørn Martin og David
- Treningsleir til Berlin i vinterferien, 54 spillere og
6 trenere/ledere
- Deltok i Eskilds cup i Helsingborg med 3 lag,
52 spillere og 8 ledere
- Deltagelse i Obos cup med andrelaget

Det sosiale miljøet har høy prioritet. I løpet av siste halvår
har sosialkomiteen arrangert både minigolf, pizza kveld og
sommeravslutning med piknik og bading for alle guttene. I
tillegg har det vært mange fellesturer til Ullevål og ny stadion på Valle Hovin for å heie på landslaget og Vålerenga. Guttene har også hatt flere spennende oppdrag som
ballgutter på Valle Hovin. Videre har det vært en betydelig
dugnadsinnsats fra guttene det siste året, med mange
kakelotterier, salg av diverse produkter og panteaksjoner.
Den klare målsetningen har vært at flest mulig spillere
skulle gis mulighet til å være med på det store høydepunktet for 2018-sesongen - nemlig treningsleir i Spania i
påsken. Nærmere bestemt i Salou utenfor Barcelona.

Sportslige resultater:
- Førstelaget vant Interkretskvalifiseringen G15 og ble
Kretsmestere med ett måls margin
- Førstelaget kom til kvartfinalen i Eskilds cup
- Andrelaget vant B-sluttspillet i Hamar talentcup
- Andrelaget kom midt på tabellen i 2. div. og kom til
3. runde i Obos cup
- Tredjelaget ble nummer 2 i 3. divisjon
- Fjerdelaget endte midt på tabellen i 4. divisjon
- Arrangerte Color Line Breddecup i oktober. Deltok med
to lag, det ene kom til semifinalen
Miljø/sosialt:
Alle lagene trener samtidig og varmer opp sammen før
gruppene trener videre hver for seg.
Årgangen gjennomførte to utenlandsreiser, Berlin og Helsingborg, med mer enn 50 spillere på hver tur.
Årsavslutning ble gjennomført med 60 spillere og 10 ledere
i Brakka på Niffen. God og positiv oppslutning fra mange
foreldre på dugnader, foreldremøter og kampene.

Hovedtrener for årgangen er Simon Tengwall Hansen. Fra
våren har Kristian Gjerstadberget gått inn som en ekstra
sportslig ressurs, med felles sportslig hovedansvar for g15
og g16 årgangen. Hovedtrenerteamet før øvrig består av
Bjørn Rudjord, Jan Egil Iversen og Per Ove Roksvåg, hvor de
to sistnevnte har særlig ansvar for NIF2. Assistenttrener
for NIF1 er Christer Solberg. Årgangen har også engasjert
to eksterne trenere som har hatt et særlig ansvar for NIF3.
Dette har vært Erlend og Eskil Grova, men som er erstattet
av to nye eksterne trenere fra årsskiftet, Mikael Devold og
Seyed Shabir Sajedi.

Gutter 2001
Årgangsansvarlig: Kristian Gjerstadberget
Administrativt ansvarlig: Ole Nicolaysen
Hovedtrener: Lag 1: Henrik Halvarsson, Lag 2: Nimer El Haj
Antall personer rundt laget: Gunnar Flaten, Jan Lidvar Nystøyl, Paal Jahrmann, Johnny Hallgren, Johannes
Nystøyl, Per Torgeir Sønsterud, Lasse Frisk, Halvor Søreide.

Årgangen har også et solid administrativt team med en
administrativ leder, økonomiansvarlig, web-ansvarlig, og
tre komiteer som har ansvaret for henholdsvis dugnad/sosialt, cup og sponsor.

Årgangen var i Berlin i påsken på treningsleir, og deltok i
sommer i Eskil Cup i Sverige med 2 lag.

Dette er en suveren gjeng!
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Siste sesong før overgang til junior for 01 årgangen og
fokus for gruppen var derfor ikke resultater. Likevel presterte lag 1 en meget god sesong i interkrets. Mange fikk
prøve seg og mange 02 gutter fikk kjenne på nivået. Hele 7
gutter tilhørte Junior elitegruppen og kamparena for disse
ble derfor både Junior 1, Junior 2 og G16 interkrets.

Junior 1
Trenere: Lars Richard Bache / Jørgen Berthram Berg
Juniorlaget har tatt steg hver eneste sesong siden elitesatsingen ble påbegynt i november 2013. 2017 ble en ny
fantastisk sesong. Resultatene taler for seg. Etter en uhyre
dramatisk opprykkskamp på høyt nivå mot Lyn på Kringsjå,
som endte 1-1, rykket Junior Elite opp i Interkrets A med
ett poengs margin til Lyn og er nå blant de 8 beste lagene
på Østlandet.

01 guttene bidro sterkt til at Junior elite rykket opp i interkrets A og Junior 2 beholdt plassen i 1.div. Totalt spilte over
20 stk. 01 gutter på Junior i løpet av sesongen. Dermed
er det et kjempetilbud til Nordstrand sine juniortalenter i
2018 sesongen.

Toppidrettskulturen ble ivaretatt og videreført av en
svært dedikert gjeng 18-åringer, og er allerede annektert av “neste generasjon”. Det var hele fem underårige
(2001-gutter) i stallen i 2017, og disse har gått en god
skole hos 98/99-gutta og klare for å sementere en kultur
og et miljø i Nordstrands juniorlag som vi er stolte av.

Lag 2 hadde en meget god sesong i 2.div, kun slått på målforskjell av Oppsal 2, men med seier 3-0 i siste kamp over
nevnte Oppsal 2 ble det en perfekt avslutning på sesongen.
Sesongen og 10 år med fantastiske opplevelser og resultater ble oppsummert og feiret etter sesongslutt med
nåværende og tidligere spillere.

Det kan også være utfordringer knyttet til elitesatsing, men
de gutta vi har mestrer den langsiktige tankegangen om at
hardt arbeid over lengre tid gir belønning til slutt. De fleste
som tar steget inn på dette laget har sjelden sittet på
benken i barne- og ungdomsfotballen. Plutselig kan man
måtte tåle en hel sesong som annenfiolinist. Men med et
sterkt samhold, hyggelig tone og godt lagspill mestrer de
aller fleste dette på utmerket måte.

Gull og sølv i Norway Cup, 2 kretsmesterskap, utallige
seire og finaler i elite- og breddecuper og flotte turer i
mange land. Takk til alle som på en eller annen måte har
bidratt til alle opplevelser og utvikling av disse guttene.
Både sportslig og sosialt.

Gutter 2002, kretsmestere og klare for Interkrets

16

ÅRSBERETNING
FOTBALL 2017
Årsberetning
Fotball
2014
Årsberetning
Håndball
2014

Årsberetning
Sportslige
et meget godt Håndball
år. Poengrekord i2014
seriespillet
med 50 poeng på 22 kamper i en tøff avdeling med lag
som blant annet KFUM 2, Asker 2 og Grorud 2. Dessverre
ble KFUM 2 for sterke, de stilte med flere spillere som har
Tippeliga og Obosliga erfaring og vi endte 6 poeng bak.

Opprykkskampen mot Lyn er nevnt. En annen kamp som
kan trekkes fram som eksempel på hva som bor i gruppa og
viser hvorfor de lykkes, er bortekampen mot Kongsvinger
på Gjemselund. En tøff motstander på en vanskelig bortearena. Til pause ledet hjemmelaget 3-0. Vi gikk ikke i oppløsning, ingen skyldte på hverandre, men jobbet hardt også
i andre omgang - skåret 1-3 etter 50, 2-3 etter 70, 3-3
etter 80 og satte kronen verket med 4-3 i det 90. minutt.

I cupen trakk vi Kråkerøy borte, en tøff motstander som vi
tapte 4-2 mot etter å ha ledet to ganger helt frem til det
70. minutt. Kråkerøy slo ut Fredrikstad i 1. runde i NM.
Årsberetning
Håndball 2014
Vi vant Obos cup, en cup vi brukte til å få matchet flest
mulig i stallen gjennom sesongen.

Juniorlaget har fortsatt mye å lære. Mye å utvikle. I NM
nådde laget 3. runde, bortekamp mot Tippeliga-laget
Sarpsborg 08. Her maktet de ikke å spille opp mot sitt
beste, noe som var helt nødvendig mot så god motstand,
og tapte 5-1. Det er motstand på dette nivået som venter
hele 2018 etter opprykkssesongen 17.
Magnus Aaløkken ble for andre år på rad toppskårer i Interkrets, og interessen fra større klubber var stor.
Younes Amer ble tatt ut på 16-årslandslaget.
Begge er strålende eksempler på at det er mulig å bli veldig
god ved å spille fotball på Niffen.
Men laget besto av nær 25 spillere mellom 16 og 19 (20011998) som alle bidro stort til at vi kan kalle dette laget et
elitelag. I alt gjennomførte gutta hele 211 treninger og
kamper. Bestemann på treningsstatistikken Vemund Gulbrandsen var borte en trening og sto over to kamper og
hadde således 208 av de 211. Nestemann på lista var Magnus Aaløkken på 207. Når bestemann på laget møter 207
av 211, skaper det et trøkk i gruppa som viser alle andre
hvordan ting skal gjøres.
Sammen med et hardtarbeidende trenerteam og et meget
velfungerende laglederteam, er det en strømlinjeformet
gruppe som tar fatt på enda større utfordringen i 2018.

Etter å ha ryddet opp i en gruppe bestående av spillere fra
hele Oslo, har vi nå en gruppe bestående først og fremst av
Nordstrandgutter. Dette har vært viktig for trenerteamet å
streve etter da vi ønsker en Nordstrands kultur og en gjenkjennelighet nedover hos kullene i klubben.
Vi opplevde et kjempemiljø og har fått tilbakemeldinger fra
gruppa på at de stortrives. Sosialt hadde vi en middag på
Brakka før sesongen og en grillfest i sommerferien.
Rekrutt-laget
Senior Rekrutt spilte i 5 div. og målet for gruppen var å beholde plassen i 5. div. Det klarte de med god margin. Laget
består av en spillergruppe på ca. 15 spillere og har et tett
samarbeid med A-laget. Flere A-lagsspillere har nytt godt
av rekruttkamper gjennom året for å vedlikeholde kampformen eller som en del av rehabilitering etter skade. Laget
ble ledet av Rune Svendsen og Ola Nyhus.
D-laget
Et lag med 20 spillere med 2 treninger pr uke.
Dannet på bakgrunn av gamle Nordstrand spillere.

Junior 2
Laget spilte 1. div. G19 og hadde et mål om å fortsatt spille
der i 2018. Det målet ble nådd etter en sterk avslutning på
sesongen med seks seiere, en uavgjort og kun ett tap på
de siste 8 kampene. Gruppen består av en gjeng ivrige og
seriøse gutter som trener 4 ganger i uken. Laget ble ledet
av Jarle Krämer og Ola Nyhus.

Årgangsansvarlig, administrativt ansvarlig
og hovedtrener: Martin Bekken
Antall personer rundt laget: 5
Sportslige resultater:
Ambisjon om å vinne 7.divisjon og kretsmesterskapet

Junior 3
Laget ble dessverre trukket fra seriespill grunnet få spillere.

M48
Antall spillere: 10
Årgangsansvarlig og hovedtrener: Jan Egil Iversen
Laget har ingen faste treninger

A-laget
25 spillere i A-stallen
Hovedtrener: Thomas Holm
Antall personer rundt laget: Ola Nyhus, Rune Svendsen,
Kai Ivar Thune, Gunnar Ingebretsen

Sportslige resultater: Havnet midt på tabellen i 1. divisjon
etter å ha rykket opp året før.
Svak start på våren, men kom sterkt utover høsten hvor vi
avsluttet sesongen med å slå daværende serieleder 6-0,
som igjen medførte at et annet lag vant serien.
Fast stamme på 10 spillere, men veldig interessert i flere.
Mange kjenner hverandre fra A-lag tilbake til 80-tallet, og
som fortsatt synes ukens høydepunkt er å møtes til kamp.

Laget har trent 3 økter i uken pluss kamp i oppkjøringen, 2
økter i uken pluss A- og rekruttkamp i sesong. Vi opplevde
en meget god oppkjøring og gutta var i god form. Etter
sommeren var treningsoppmøte og øktene på et lavere
nivå. Dette lærer vi av og tar med oss inn mot årets sesong.
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REGNSKAP/BUDSJETT
Budsjett 2018 ‐ Fotball

3010 Reklame, sponsor klubb m/mva
3011 Reklame, sponsor lag/lagskasser m/ mva
3800 Kioskinntekter foreldredrevet
3900 Medlemskontingent
3950 Treningsavgift
3960 Egenand. utøvere/lag ved aktivit.
3964 Inntekter NIF Cup Fotball
3966 Inntekter Håndball‐/Fotballskole
3990 Offentlige tilskudd
3995 Andre inntekter
Sum driftsinntekter
4212 Lagskasse
4800 Innkjøp kiosk foreldredrevet
4960 Kostnader utøvere/lag ved aktivit.
4964 Kostnader NIF Cup Fotball
4965 Kostnader arrangement; NM, Serie,, etv
4966 Kostander Håndball‐/Fotballskole
4970 Kostnader utstyr utøvere/lag
4972 Overganger, bøte, etc,utøvere/lag
4975 Andre kostnader trenere/hjelpeapp
4982 Andre dommerkostnader
4990 Støtte utøvere/lag/ elite
Sum varekostnad
5000 Lønn
5011 Lønn sport
5012 Lønn trenere
5040 Lønn fotballskole/akademi
5090 Feriepenger
5220 Fri telefon
5350 Godtgjørelse til dommere
5410 Arbeidsgiveravgift
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.
5520 Lunsj, Overtid, møtemat
5800 Refusjon sykepenger
5801 Innb. Refusjon sykepenger
5802 Motkto innb. Refu. Sykepenger
5852 Overført lønn til lagkasse
5900 Sosiale kostnader
Sum personalkostnader
6300 Leie hall, bane, etc.
6340 Lys, varme
6360 Renhold, renovasjon
6600 Innkjøp reparasjoner småanskaffelser
6690 Innkjøp utstyr kontor; tel. Småanskaf.
6810 Data/TV, hardware, software, konsulent
6850 Leasing‐/leie kontor‐/ andre maskiner
6860 Møter, kurs, oppdatering, mv.
6870 Medlemsmøter, utmerkelser, etc.
6900 Telefon, internet, fiber, etc
7000 Drivstoff
7001 Leasing varebil
7010 Bomring, parkering, annen kostnad bil
7101 Passasjertillegg
7110 Bilgodtgjørelse
7140 Reisekostnader ansatte mot regning
7150 Diett
7420 Gave, fradragsber.
7500 Forsikringspremier
7900 Andre kostander

Resultat 2017
kr
417 000,00
kr
‐
kr
71 638,00
kr
‐
kr 3 596 166,00
kr
‐
kr
234 316,00
kr
952 197,00
kr
‐
kr
63 113,00
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Budsjett 2018
kr
500 000,00
kr
‐
kr
80 000,00
kr
‐
kr 3 550 000,00
kr
‐
kr
350 000,00
kr 1 000 000,00
kr
‐
kr
300 000,00

5 334 430,00 kr
‐
‐14 559,00
‐134 807,00
‐136 917,00
‐
‐105 006,00
‐280 930,00
‐52 000,00
‐16 500,00
‐60 835,00
‐206 664,00

5 780 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

‐
‐20 000,00
‐150 000,00
‐90 000,00
‐
‐100 000,00
‐250 000,00
‐50 000,00
‐
‐50 000,00
‐150 000,00

‐1 008 218,00 kr

‐860 000,00

kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
171 270,00 kr
kr
kr
kr
‐33 749,00 kr

‐345 000,00
‐700 000,00
‐700 000,00
‐400 000,00
‐257 400,00
‐
‐100 000,00
‐325 525,00
‐37 323,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐

kr

‐2 683 333,00 kr

‐2 865 248,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

‐845 000,00
‐
‐
‐14 167,00
‐9 255,00
‐14 625,00
‐
‐51 230,00
‐
‐14 359,00
‐1 293,00
‐17 500,00
‐6 748,00
‐80 460,00
‐206 632,00
‐46 633,00
‐67 015,00
‐1 863,00
18‐72 300,00
‐88 032,00

kr

‐454 509,00
‐864 245,00
‐522 839,00
‐434 734,00
‐210 898,00
‐
‐1 300,00
‐302 592,00
‐29 737,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

‐895 000,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐50 000,00
‐
‐15 000,00
‐
‐
‐
‐175 000,00
‐325 000,00
‐45 000,00
‐100 000,00
‐
‐75 000,00
‐25 000,00

6850 Leasing‐/leie kontor‐/ andre maskiner
kr
‐
kr
‐
6860 Møter, kurs, oppdatering, mv.
kr
‐51 230,00 kr
‐50 000,00
6870 Medlemsmøter, utmerkelser, etc.
kr
‐
kr
‐
6900 Telefon, internet, fiber, etc
kr
‐14 359,00 kr
‐15 000,00
7000 Drivstoff
kr
‐1 293,00 kr
‐
ÅRSBERETNING
FOTBALL 2017
7001 Leasing varebil
kr
‐17 500,00
kr
‐
Budsjett
2018
‐
Fotball
7010 Bomring, parkering, annen kostnad bil
kr
‐6 748,00 kr
‐
7101 Passasjertillegg
kr Resultat
‐80 2017
460,00 kr Budsjett
‐175 2018
000,00
3010 Bilgodtgjørelse
Reklame, sponsor klubb m/mva
kr
417 632,00
000,00 kr
kr
500 000,00
7110
kr
‐206
‐325
3011 Reisekostnader
Reklame, sponsor
lag/lagskasser
m/ mva
kr
‐
kr
‐
7140
ansatte
mot regning
kr
‐46 633,00
kr
‐45 000,00
3800 Diett
Kioskinntekter foreldredrevet
kr
71 015,00
638,00 kr
kr
80 000,00
7150
kr
‐67
‐100
3900 Gave,
Medlemskontingent
‐
7420
fradragsber.
kr
‐1 863,00
kr
‐
3950 Forsikringspremier
Treningsavgift
kr 3 596
166,00 kr 3 550
7500
‐72 300,00
‐75 000,00
Årsberetning
Håndball 2014
kr
kr
‐25 000,00
7900
kostander
‐88 032,00
3960 Andre
Egenand.
utøvere/lag ved aktivit.
kr
‐
kr
‐
3964 Inntekter NIF Cup Fotball
kr
234 316,00 kr
350 000,00
3966 Sum
Inntekter
kr ‐1 537
952 112,00
197,00 kr ‐11 705
000 000,00
andreHåndball‐/Fotballskole
driftskostnader
kr
3990 Offentlige tilskudd
kr
‐
kr
‐
kr ‐5 228
kr ‐5 430
300 248,00
000,00
3995 Sum
Andredriftskostnader
inntekter
63 663,00
113,00 kr
kr
DRIFTSRESULTAT
kr
105 767,00 kr
349 752,00
Sum driftsinntekter
kr 5 334 430,00 kr 5 780 000,00
kr
349 752,00
Årsresultat
105 767,00 kr
4212 Lagskasse
kr
‐
kr
‐
4800 Innkjøp kiosk foreldredrevet
kr
‐14 559,00 kr
‐20 000,00
4960 Kostnader utøvere/lag ved aktivit.
kr
‐134 807,00 kr
‐150 000,00
4964 Kostnader NIF Cup Fotball
kr
‐136 917,00 kr
‐90 000,00
4965 Kostnader arrangement; NM, Serie,, etv
kr
‐
kr
‐
4966 Kostander Håndball‐/Fotballskole
kr
‐105 006,00 kr
‐100 000,00
4970 Kostnader utstyr utøvere/lag
kr
‐280 930,00 kr
‐250 000,00
4972 Overganger, bøte, etc,utøvere/lag
kr
‐52 000,00 kr
‐50 000,00
4975 Andre kostnader trenere/hjelpeapp
kr
‐16 500,00 kr
‐
4982 Andre dommerkostnader
kr
‐60 835,00 kr
‐50 000,00
Budsjett
2018
kr
‐150 000,00
4990 Støtte
utøvere/lag/
elite‐ Bane
‐206 664,00 kr
Resultet 2017
Budsjett 2018
varekostnad
kr 000,00
‐1 008 218,00
kr 895 ‐860
000,00
3600 Sum
Leieinntekter
kr
845
kr
000,00
kr
80 000,00
3990 Offentlige tilskudd
157 973,00 kr
5000
kr 000,00
‐454 509,00
kr
‐345‐ 000,00
kr
159
kr
3995 Lønn
Andre inntekter
5011 Lønn sport
kr
‐864 245,00 kr
‐700 000,00
5012 Lønn
kr 973,00
‐522 839,00
kr 975 ‐700
000,00
kr
1 161
kr
000,00
Sum trenere
driftsinntekter
5040 Lønn fotballskole/akademi
kr
‐434 734,00 kr
‐400 000,00
5090
kr 674,00
‐210 898,00
kr‐250 ‐257
400,00
kr
kr
000,00
6020 Feriepenger
Avskrivninger
‐460
5220 Fri telefon
kr
‐
kr
‐
5350 Godtgjørelse til dommere
kr
‐1 300,00 kr
‐100 000,00
kr
‐250 000,00
Sum avskrivninger
‐460 674,00 kr
5410 Arbeidsgiveravgift
kr
‐302 592,00 kr
‐325 525,00
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.
kr
‐29 737,00 kr
‐37 323,00
6300 Lunsj,
Leie hall,
bane,møtemat
etc.
kr
‐
kr
‐
5520
Overtid,
kr
‐
6320
Renovasjon
kr
‐
kr
‐
5800 Refusjon sykepenger
kr
171 270,00 kr
‐
kr
6340 Innb.
Lys/Varme
‐37 469,00 kr
5801
Refusjon sykepenger
kr‐200 000,00 ‐
kr
kr
6360
Renhold
‐7
105,00
5802 Motkto innb. Refu. Sykepenger
kr ‐50 000,00 ‐
6366
Vaktmester
kr
‐
kr
‐
5852 Overført lønn til lagkasse
kr
‐
kr
‐
kr
‐
6600
Innkjøp
reperasjoner
kr
‐
5900 Sosiale kostnader
‐33 749,00 kr
6631 Leasing traktor
kr
‐
kr
‐
6632 Sum
Rep personalkostnader
bane/anlegg
kr
‐
kr
‐
kr ‐2 683 333,00 kr ‐2 865 248,00
kr
‐400 000,00
6633 Banedrift
‐673 079,00 kr
7000 Leie
Drivstoff
kr
‐ 000,00
kr
6300
hall, bane, etc.
kr
‐845
kr
‐895‐ 000,00
7010 Lys,
Annen
kostnad bil
kr
‐
kr‐
‐
6340
varme
kr
kr
‐
kr
‐
kr‐
‐
7500 Renhold,
Forsikringspremier
6360
renovasjon
kr
kr
‐
6600
reparasjoner småanskaffelserkr
kr 854,00
‐14 167,00
kr ‐75 000,00 ‐
‐148
kr
7900 Innkjøp
Andre kostander
6690 Innkjøp utstyr kontor; tel. Småanskaf.
kr
‐9 255,00 kr
‐
6810 Data/TV,
hardware,
software, konsulent
kr 507,00
‐14 625,00
kr‐725 000,00 ‐
kr
‐866
kr
Sum andre
driftskostnader
6850 Leasing‐/leie kontor‐/ andre maskiner
kr
‐
kr
‐
6860 Møter,
kurs,
oppdatering,
mv.
kr
‐51
230,00
kr
‐50
000,00
kr
‐1 327 181,00 kr
‐975 000,00
Sum driftskostnader
6870 Medlemsmøter, utmerkelser, etc.
kr
‐
kr
‐
6900 Telefon,
internet,
fiber,
etc
kr
‐14
359,00
kr
‐15
000,00
kr
‐165 208,00 kr
‐
DRIFTSRESULTAT
7000 Drivstoff
kr
‐1 293,00 kr
‐
7001 Leasing varebil
kr
‐17 500,00 kr
‐
kr
‐
Årsresultat
‐165 208,00 kr
7010 Bomring, parkering, annen kostnad bil
kr
‐6 748,00 kr
‐
7101 Passasjertillegg
kr
‐80 460,00 kr
‐175 000,00
7110 Bilgodtgjørelse
kr
‐206 632,00 kr
‐325 000,00
7140 Reisekostnader ansatte mot regning
kr
‐46 633,00 kr
‐45 000,00
7150 Diett
kr
‐67 015,00 kr
‐100 000,00
7420 Gave, fradragsber.
kr
‐1 863,00 kr
‐
19
7500 Forsikringspremier
kr
‐72 300,00 kr
‐75 000,00
kr
‐25 000,00
7900 Andre kostander
‐88 032,00 kr

Årsberetning Håndball 2014

REGNSKAP/BUDSJETT - BANE

Følg oss på Facebook
www.facebook.com/nordstrandif
www.facebook.com/nordstrandFotball
www.facebook.com/nifjentefotball

nordstrand-if.no

