ÅRSBERETNING
FOTBALL 2012

Årsmøte i Nordstrand IF
Fotballgruppa
2. april 2013 klokken 20:00
Sted: Niffen
Dagsorden:
1. Åpning ved Thor Einar Andersen
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll
5. Styrets årsberetning 2012
6. Foreløpig regnskap 2012
7. Budsjett 2013
8. Fastsettelse av treningsavgift 2013
9. Valg av styre for 2013
10. Eventuelt
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STYRETS BERETNING
Sportssjef Per Inge Jacobsen og hans team. Under hans
kyndige ledelse var junior elite med og kjempet i toppen for
opprykk til Interkrets junior helt til et par kamper gjenstod.

Fotballgruppen har i 2012 ca. 850 aktive spillere. Det er
totalt ca 70 lag som deltar i seriespill. Fotballgruppen er
i god sportslig og organisatorisk utvikling og kan skilte
med stor bredde, mange gode lag og en rekke gode fotballspillere.

Jr2 hadde en “forrykende” sesong og 7’er laget ble klubbens eneste kretsmester i 2012. Vi gratulerer trener Kjell
Erik Westgaard og guttene med tittelen.

Noen spillere har kvalifisert seg både til kretslag og landslag. Spesielt hyggelig var det at G15 laget vårt kvalifiserte seg til Interkrets G 16 i 2013. Det er første gang et
Nordstrandslag har klart dette. Mest skuffende var det at
A-laget rykket ned i 4. divisjon, men vi satser på raskest
mulig retur til 3. divisjon.

Gutter 15 har hatt en eventyrlig sesong med Jan Petter Nyhus og Monica Toften som dyktige trenere og ledere
sammen med en rekke andre ressurspersoner. G97 årgangen har rykket opp i Interkretsserien for G16 lag i 2013!
De har vunnet nasjonale og internasjonale turneringer
både i 11’er og futsal. Årgangen er et strålende eksempel
på klubbens visjon om “flest mulig, lengst mulig og best
mulig” med ca. 70 spillere, 4 lag i seriespill, 3 lag med i
Norway Cup og opprykk til Interkrets. I tillegg har Mathias
Gjerstrøm blitt landslagsspiller på G15 landslaget. Han har
spilt snart 10 landskamper og scoret flere landslagsmål.
Han er en av Norges største talenter i sin årsklasse og
“jages” av storklubbene i inn- og utland.

JENTENE i klubben er få. Vi er drøyt 15% aktive jente- og
kvinnelige fotballspillere, det er noe lavere enn landsgjennomsnittet, men skyldes nok blant annet at mange jenter
spiller håndball i Nordstrand. Klubben har et damelag og
et junior jentelag ledet av Cato Holtekjølen. Vi har 11’er
lag som gjør det bra og J98, som gjør det veldig bra. Rekrutteringen til de yngste jentelagene har imidlertid vært
mangelfull de siste årene. Heldigvis ser denne tendensen
ut til å snu. Vi har i 2012 hatt økende antall (3-5%) jenter
som spiller fotball, og vi har ansatt en jentekoordinator for
å styrke det sportslige tilbudet på jentesiden.

Gutter 13 har også hatt en fantastisk sesong. Gruppen
består av ca 45 spillere og har tre lag i seriespill. Årgangen
har lenge vært trent og ledet av den dyktige duoen Geir
Stenseth og Kristian Berg. I tillegg har de en rekke andre
ivrige trenere og foreldre som stiller opp på treninger og
kamper. Høydepunktet i årets sesong var utvilsomt finalen
i G13 klassen i Norway Cup der de tapte knepent på overtid
for et spansk elitelag.

A-laget herrer hadde en vanskelig vårsesong med svake
resultater. Vi byttet A-lagstrener på høsten og resultatene
bedret seg noe, men det lykkes ikke å beholde plassen i en
sterk 3. divisjonsavdeling. Samarbeidet mellom A-lag og
junior elite har vært bedre enn på mange år. Det har resultert i at mer enn 10 juniorspillere har spilt regelmessig
på A-laget og av disse har flere etablert seg og blitt viktige
støttespillere på vårt A-lag. Juniorlaget har vært ledet av

Fotballgruppens treningsleir i Fjerritslev i Danmark
ble arrangerte også i 2012 for klubbens 11’er og 7’er lag.
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Rundt 180 håpefulle jenter og gutter tilbragte 5 dager
med mye fotball, lek og læring på grønt gress/kunstgress.
Treningsleiren har blitt en fin tradisjon som deltagerne og
de mange medreisende foreldrene setter stor pris på. Her
bygger vi klubb-kultur og overfører kunnskap og kjennskap
på tvers av årgangene.

Kurt Ove Hansen utført på best mulig måte slik at banene
på Niffen regnes for å være blant Oslos beste baner på
vinterstid. I tillegg har vi totalt 4 kunstgressbaner, og det
er unikt for en bydelsklubb. Takk også til anleggsgruppen
som følger opp anleggene og maskinpark til beste for alle
aktive fotballspillere.

Sommerens vakreste eventyr ble også i år gjennomført på Niffen. Knapt 250 barn deltok på Tine fotballskole
for 5’er og 7’er fotballen. Fotballskolen har utviklet seg for
hvert år, og var i 2012 etter vår oppfatning bedre enn noen
gang. Da er det hyggelig at Oslo Fotballkrets gir oss prisen
som beste Fotballskole i Oslo Fotballkrets. En fjær i hatten
til alle som i år og tidligere år har bidratt til dette. Barna får
tett og god sportslig oppfølging av våre dyktige instruktører, sosialt samhold og i tillegg to måltider per dag. Stor
takk til Per Inge, Thor-Erik og hans team for god planlegging og gjennomføring.

Laglederhåndboken har også blitt implementert i 2012.
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. Jan Knoph har
stått i spissen for implementeringen av Laglederhåndboken og fortjener en stor takk.

Sportsplanen som ble presentert høsten 2011, har
blitt påbegynt implementert i 2012 av sportssjef Per Inge
Jacobsen og Sportslig utvalg under ledelse av Gunnar
Flaten. Vi tror at Sportsplanen er et avgjørende verktøy for
å skape langsiktige resultater i form av gode årganger, lag
og enkeltspillere. Årets aktiviteter og resultater tyder på at
vi er på rett vei. God sportslig struktur og gode trenere som
ukentlig formidler fotballferdighet og rette holdninger på
og utenfor treningsfeltet, er avgjørende for sportslig utvikling.
at anleggene blir ivaretatt hele året rundt er en annen
viktig forutsetning for god aktivitet. Den oppgaven har

Full oppmersomhet på Fotballskolen med instruktører blant annet fra klubbens junior- og seniorlag.
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beste klubbsidene i landet, og da er det morsom at vi nå er
på topp 50-listen!

Sponsorgruppen under ledelse av Michael Jacobs sørget for verdifulle inntekter og synlige reklameplakater på
Niffen. Alt stod klart til Nordstrand Cup i midten av oktober
til glede for både fotballgruppen og våre trofaste og nye
sponsorer. Vi planlegger å utvide dette arbeidet i 2013.

administrasjonen har vært gjennom store endringer i i
2012. Daglig leder i klubben sluttet 1. mai. Administrativ
ansvarlig for fotballgruppen sluttet medio juli og ble erstattet av Thor-Erik Dahlberg. Han sluttet ved utgangen av
året og begynte som trener i junioravdelingen i Hønefoss
FK. I tillegg har det vært andre ansatte som har sluttet i
administrasjonen i løpet av høsten. Dette har skapt uro, og
Årsberetning
Håndball 2012
vi beklager at dere som medlemmer i perioder ikke har fått
den servicen som har vært planlagt. Fotballstyret ønsker
å legge et krevende år, både økonomisk og organisatorisk,
bak oss og rette blikket framover mot 2013.

Nordstrand Cup ble som vanlig arrangert i oktober. Nytt
av året var at vi laget to cuper. En breddecup for 99-97
års-klassene en helg og helgen etter den tradisjonelle 5’er
og 7’er cupen for de yngste. Begge cup-helgene ble en stor
suksess både sportslig og økonomisk. Takk til Bjørn Rudjord, Nordstrand Cup komiteen og administrativt ansvarlige på 97, 98 og 99 årgangene som sørget for god planlegging og gjennomføring.

Dugnadsinnsatsen på og rundt anleggene har vært et
meget positivt bidrag for å holde anleggene våre i god og
pen stand. Flere foreldre enn tidligere år er med og bidrar
inn mot sine lag enten som lagledere, trenere, eller foreldrekontakter. 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!

Nordstrand dommergruppe har hatt stor aktivitet inneværende år. Nye klubbdommere og kretsdommere har
blitt godkjent. Dommergruppen ledes av vår ferske Tippeligadommer, Ola Hobber Nilsen som også fullførte og bestod talentkurs for unge dommere i UEFA i 2012. I 2013 vil
Nordstrand som eneste klubb i Norge ha to Tippeligadommere, Ola Hobber Nilsen og Tom Henning Øvrebø. I tillegg
har klubben Sonia Khan som er dommer i Toppserien.
WEB. I 2012 har vi hatt stor fokus på å gjøre web-siden
vår bedre og mer brukt av årgangene, medlemmene og
foreldrene. Det har vi lykkes med takket være dyktig og
stort engasjement fra web-gruppen (Ingunn Lian Nylund,
Werner Kling, Janne Osmo Eriksen og Bente Holth). Vi oppfordrer alle med tilknytning til Nordstrand IF om å besøke
nettsidene jevnlig. Vi har som mål at den skal bli blant de

På vegne av Fotballstyret Nordstrand IF
Thor Einar Andersen, leder

Flott innsats under dugnadene. Her ved klubbens juniorjenter.
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Medlemmer
Alder 5-12
Gutter 386
Jenter 48
Totalt 434

13-16
202
48
250

17-19 	Senior	Totalt
35
104
727
20
4
120
55
108
847

Økonomi og administrasjon
Nytt i 2012 er at klubben går bort fra egne grupperegnskap
til samlet regnskap for hele klubben. Fotballgruppen har da
eget avdelingsregnskap med felles balanse med resten av
klubben. Følgelig er det driftsregnskapet for Fotballgruppen isolert som omtales under.

%andel
86 %
14 %
100 %

STYRET
Styret i Fotballgruppen ble valgt på årsmøte i 2012. Styret
har hatt 5 styremøter og har bestått av følgende personer
med tilhørende ansvarsområder:

Økonomisk var 2012 er svakt år for hele klubben, og særlig
Fotballgruppen.
Resultatet for Fotballgruppen ble i 2012 et relativt stort
underskudd. Årsak til det svake resultatet er en kombinasjon av manglende administrative rutiner og tilhørende
manglende kontroll/rapportering. Dette har igjen ført til at
budsjettet som ble satt opp for 2012 ikke speilet driften
verken på inntektssiden eller kostnadssiden i forhold til de
forpliktelsene/aktivitetene gruppen har.

Thor Einar Andersen
– Leder, hovedstyre (HS)-representant. HS Arbeidsutvalg.
David Aarstein
– Nestleder, økonomi. Vararepresentant i HS
Bente Holth
– Styremedlem, web ansvarlig
Michael Jacobs
– Styremedlem, sponsor- og anleggsansvarlig

Av inntekter var det for 2012 budsjettert 262 500,- i
inntekter som ikke var reelle. Økt aktivitet tilknyttet sponsorinntekter, nye fotballakademikurs og større andel treningsavgiftinnbetalinger medførte at inntektene likevel gikk
inn på budsjett. I løpet av året er betydelige beløp relatert
til driften i 2011 kostnadsført i 2012 (ca. 400 000 kr). I
tillegg er det kostnadsført ca. 120 000 kr. i investeringer
i baneredskap for å redusere kostbar kjemikaliebruk på
vinteråpne baner.

Gunnar Flaten
– Styremedlem, sportslig leder
Jan Knoph
– Styremedlem, dugnadsansvarlig og laglederhåndbok
(Fratrer styret ved årsmøtet 2012)
Bjørn Rudjord
– Styremedlem, leder Nordstrand Cup komiteen

Styret målsetting er å øke det sportslige aktivitetsnivået,
og redusere de administrative kostnadene. Det er lagt opp
til nye administrative rutiner for 2013 med bl.a. outsourc-

Ola Hobber Nilsen
– Styremedlem, dommeransvarlig

Jentene på Fotballskolen så også ut til å kose seg.
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ing av regnskapstjenester med online rapportering, endrede rutiner for attestasjon av kostnader, prosjektregnskap, årgangsregnskap og en oppdatert laglederhåndbok
som beskriver gjeldende regelverk for de involverte.

Ola Hobber Nilsen
Carl Harald Krystad
Thor Erik Dahlberg
Per Inge Jacobsen
Marius Semmerud Berg

For 2013 er det lagt opp til en økning i treningsavgiftene
slik at vi nå er tilbake i underkant av 2011-satsene.
Fotballgruppen har i 2012 hatt 1 ½ til 2 årsverk i administrasjonen. De ansatte i 2012 har vært:
Thor-Erik Dahlberg
- 60 % stilling, kontor administrasjon fra 1. juli og ut året

Nordstrand Fotball ansatte Madeleine Valø som jentekoordinator i klubben, i en 20 % stilling juni 2012. Dette
som et ledd i å styrke jentefotballen i klubben.

Årsberetning
Håndball 2012
SU har i løpet av 2012 hatt 3 felles møter. Arbeidsoppgaver

med ansvarsområder er fordelt medlemmene i mellom,
slik at SU skal være mest mulig operativt. SU fungerer
som støtte for klubbens sportssjef. Det er avholdt årgangs
samtaler med 11’er lagene, vår og høst. SU var også involvert ifm. Intervjuer av instruktører til fotballskolen.

Cato Holtekjølen
- 50 % stilling, kontor administrasjon, fram til 15. juli
Thor-Erik Dahlberg
- 20 % stilling som trenerkoordinator, 5’er fotball, hele året.

Sportsplanen har vært den ”røde tråden” i hva som skal
formidles ut til trenere. Det er avholdt tre trener forum
med forskjellige temaer.

Per Inge Jacobsen
- 80 % stilling, sportssjef, hele året
Kurt Ove Hansen
- 30 % stilling, anlegg

Dommergruppa
Alle våre aktive dommere har representert klubben på
en flott måte både ovenfor krets og forbund. Dommergruppa har i 2012 rekruttert mange nye klubbdommere
som regelmessig dømmer 5’er og 7’er fotball for våre lag
i Nordstrand. Flere gjorde også en meget god innsats under Nordstrand Bend It Cup. Våre klubbdommere har gjort
en fantastisk flott innsats for fotballgruppen i Nordstrand
IF. Totalt har dommergruppa 28 klubbdommere fra 12 til
19 år. Dennis Heggen Haugen, Murtada Alamir og Erlend

Sportslig utvalg
Sportslig utvalg (SU) har i 2012 bestått av følgende personer med tilhørende oppgaver:
Gunnar Flaten 		
Madeleine Valø 		
Geir Stenseth 		

- Dommeransvarlig
- 5’er fotball (ny november 12)
- Trenerkoordinator 5’er fotball
- Sportssjef
- Senior

- Sportslig leder
- Jenteansvarlig
- 11’er fotball

Et lite utvalg av klubbens dommere. Ola Hobber Nilsen (nr to fra fra høyre) er klubbens dommerkontakt.
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Fotballskolen ble i 2012 gjennomført over 2 uker, med mer
enn 200 deltakere. 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. 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. Motivasjonen vi ikke ønsker er den som kommer av penger, utstyr eller berømmelse, hvor fokuset er
knyttet til helt andre ting en fotball i seg selv.

Grova er rekrutteringsdommere i 2013, etter bestått dommerkurs hos kretsen. Felix Schøyen og Marcus Jansen er
unge lovende dommere som dømte mange kamper i 2012
og vil dømme kamper for Oslo Fotballkrets i 2013. Sonia
Khan ble ønsket velkommen til klubben i august 2012 og
er i dag dommer i Toppserien. Ola Hobber Nilsen har tatt
steget fra Adeccoligaen til Tippeligaen og er sammen med
Tom Henning Øvrebø i Tippeligaen i 2013. Med andre ord
har dommer-gruppa hatt et godt år og ser frem til 2013.
Målet er flere dommere. Skal vi klare dette må vi ha alle
aktører i Nordstrand IF ”med på laget” slik at Nordstrand
blir en attraktiv arena for dommere.
Nordstrand Cup 2012

20. og 21. oktober 2012 ble det arrangert;
Nordstrand cup (5’er fotball)
for årskullene 2003, 2004 og 2005 og 2006 på Niffen.

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

Nordstrand cup (7’er fotball)
for årskullene 2001 og 2002 på Niffen.
Nordstrand cup (11’er fotball)
for årskullet 2000 på Hallagerbanen
Totalt 161 lag deltok i Nordstrand Cup i 2012. Cupen var
fullbooket og gikk «på skjema» i øsende regnvær lørdag og
noe bedre vær søndag.

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 inneholdt
også mange spillsekvenser, hvor deltakerne fikk prøve seg
på pasningsspill og avslutninger i spillsituasjoner. Vi har
også hatt besøk av Nordstrand blad under begge ukene.

Cup-komiteen besto i 2012 av 11 medlemmer:
Live Smith-Erichsen, Espen Jacobsen, Elisabeth Stenumgård, Janne Wold, Trine Dalen Mossin, Birgitte Findstrup, Therese Holt og Bjørn Rudjord (leder). Administrasjonen ved Kurt-Ove Hansen og Thor-Erik Dahlberg var
involvert i planlegging og gjennomføring av cupen. Cupen
på Niffen ble gjennomført med stor grad av foreldreinnsats
fra årskullene 2004 og 2003, og årskullet 2000 på Hallager.

Fotballskolen ble av Oslo Fotballkrets og Norges Fotballforbund kåret til Oslos beste fotballskole i 2012, dette
gjaldt både i uke 26 og uke 33.

Helgen før, altså 12-14. oktober 2012, arrangerte vi
bredde-cup for 1997, 1998 og 1999. Årgangene ordnet
selv med invitasjonene og turneringene i alle 3 årgangene
ble fullbooket. Det ble en fantastisk flott bredde-cup.

Vi vil rette en stor takk til alle instruktørene som bidro under Fotballskolen i 2012. De har den største delen av æren
for at fotballskolene vant disse kåringene!

Helhetsvurdering
Totalinntrykket er at dette er en viktig cup for Nordstrand
Fotball både sportslig og økonomisk. Vi får vist frem klubben 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.
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Årsberetning Håndball 2012

En fornøyd deltaker på årets fotballskole i Nordstrand.
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LAGENES ÅRSRAPPORTER
JENTER

Overgangen til 7’er-fotball var stor, med liten øvelse på
dette i forkant, og sesongen har derfor ført til mange tap.
Men det har blitt møtt med en enorm pågangsvilje og totalt fravær av motløshet blant jentene, så en stor honnør til
dem for godt humør og stå-på-vilje. I høst-sesongen begynte tapene å bli mindre, og på slutten av året var det bare
uflaks som gjorde at det ikke ble seier.

Jenter 2005/2006
Vi er en liten gjeng på åtte glade og ivrige jenter, vi trener sammen 1 gang i uka (17-18 på Munkerud skole) der
stemningen er på topp og jentene er villig til å lære. Vi har
mye fokus på lek, samarbeid og ballkontroll der det skal
være morsomt å lære, og som også bidrar til godt miljø.
Jentene gleder seg til å komme på trening og dette er en
glede for både trenere, foreldre og barna selv. Vi har nå
holdt på siden høsten 2012 og ser hvordan jentene har
forbedret seg med ball og uten ball.

Utover høsten har det kommet flere jenter og på slutten av
sesongen var vi rundt 20 på treningene. Mange av disse har
begynt helt på slutten av sesongen, og vi håper de ønsker å
fortsette videre gjennom vinteren og til neste sesong.
Laget har deltatt på to cuper: Lyn Jentecup i september og
NIF-cup i oktober.

Vi skal i år delta i noen 5’er fotballturneringer, som vil være
en fin oppkjøring til seriestart.

Vilde Ryen overtok som ny trener for laget etter Nanny Eide.
Oppmann for laget er Frank Jensrud, lagledere Sølvi Tafjord Elle og Kaare Flatner, sosialt ansvarlig Elin Røtterud
Jackson. Web- og dugnadsverv er p.t. vakante.

Jenter 2003/2004
Etter oppstart helt fra begynnelsen høsten 2012 er vi nå 12
ivrige og motiverte jenter som møter opp på trening mandager kl. 17-18 i gymsalen på Munkerud skole. Jentene har
hatt en bratt utviklingskurve, og med fokus på trening hvor
balansen mellom å ha det gøy samt seriøsitet er god, går
det kun oppover. I mars skal vi delta i vår første cup, Hafslund cup, noe alle gleder seg til som en fin oppkjøring til
seriestart.

Jenter 2000
Hovedtrener: Gustav Sverdrup-Thygeson
Trenere: Hege Bondevik og Einar Berdal
Adm./foreldrekontakt: Kirsten Morris
Økonomiansvarlig: Tove Eitrheim

Jenter 2001/2002
Få jenter på starten av året gjorde at det var usikkert om
det i det hele tatt skulle meldes på lag i serien i år, og det
ble derfor sondert om man skulle melde overgang til andre
klubber i området for de som ønsket å spille fotball videre.

Vi var 16 jenter på forsommeren økte til 20 i høstsesongen!
Seriespill: Vi meldte opp to 7’er lag i seriespill.
Cuper: REMA1000/Oppsal cup, Arvika cup, Snarøya Meny
cup, BMIL cup, Skeid jentecup.
Sosial aktiviteter: Østfoldbadet, sommeravslutning, overnatting på Klubbhuset med kino og mammakamp, nisseluekamp med pizzaavslutning.

Etter et foreldremøte ble det bestemt at man ønsket
å gi laget en sjanse i en sesong, og laget ble påmeldt i
2001-serien. Laget besto av i underkant av 10 jenter, fra
både 2002 og 2001.

Vi startet året i januar med 16 ivrige jenter. Frem til mars
gjennomførte vi trening innendørs 1 gang i uken. Små

Jenter 2001/2002

Jenter 2000
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flater, masse ballberøringer og godt og varmt :) I løpet av
mars måned startet vi utetrening 1 gang i uken, noe vi har
fortsatt med gjennom hele sesongen.
Vi meldte opp 2 lag i serien. Med 16 spillere var dette et
ambisiøst prosjekt, men både jentene og trenerne ønsket
seg mest mulig spilletid for hver enkelt. Vi fordelte spillerne
slik at lagene ble like gode. Det gikk med få unntak kjempefint og begge lagene gjennomførte mange gode kamper
med seire og herlige jubelscener.
Vi har deltatt i en rekke cup’er. Best likt var Arvika cup i
Sverige, hvor vi også her stilte med 2 lag. I en evaluering
med jentene på slutten av sesongen var det denne cup’en
de hadde mest lyst til å delta på igjen. I løpet av sesongen
har vi fått 6 nye spillere. I tillegg har vi hatt tre ivrige jenter
fra J2001 med på treningene. Vi er utrolig fornøyd med
dette, og føler at vi har lyktes godt med å skape et sosialt,
trygt og morsomt miljø som engasjerer jentene til å stille
opp på trening, kamp og sosiale arrangementer. Jentene
har en fantastisk god tone seg imellom og alle nye blir tatt
imot på beste måte. På slutten av sesongen fikk vi også
god hjelp og rettledning fra jentekoordinator Madeleine.
Veldig bra og tusen takk.

Jenter 99
Jenter 98
13 seire og bare ett tap og en overlegen førsteplass i serien, og direkte opprykk til 2.divisjon neste sesong. Som om
ikke det var nok, hadde jentene en målforskjell på 111 mål
på 14 kamper, noe som utgjør et snitt på ca. 8 mål pr kamp.
Kristiansand Cup var kanskje et av de største høydepunktene i jentenes fotballkarriere. Med merkelappen «outsider» hengende over seg, var det med den store overraskelse
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og begeistring at det til slutt var Nordstrand jenter 98 som
kunne løfte pokalen etter å ha slått Skedsmo 1-0 i finalen
noe som var en meget nervepirrende kamp. Enda mer imponerende var det at jentene spilte i 3. div og Skedsmo i 1.
div. Denne cupen er Norges største vintercup, så det er forståelig at det både var tårer blant spillere og de tilreisende
foreldrene.
Jentene har også deltatt i andre turneringer som Arvika
Cup, Norway Cup, Kurland Cup og Stopp Volden Cup i KFUM
hallen. Alle med tilfredsstillende resultater.
Vi var i 2012-sesongen 18 jenter. Vi har trent 2-3 ganger hver uke. Det har vært bra oppmøte på alle treningene
uansett vær og vind. Jentene har utviklet seg både teknisk
og kondisjonsmessig. Miljøet på laget er veldig bra. Petter
og Eirik har trent laget gjennom hele sesongen med hjelp
av Per Morten. Ingen av jentene på laget har pådratt seg
store eller alvorlige skader.

Sesongen ble avsluttet med overnatting på klubbhuset
med kamp mot mammaene og intern julecup med nisseluer, pepperkaker og varm saft.
Neste år søker vi ny hovedtrener, som kan løfte oss enda
et hakk fotballmessig fra 7’er til 11’er. Vi vil fortsatt ha det
sosiale som det viktigste i det videre arbeidet. Alle skal ha
det gøy og føle seg inkludert. Dagens trenerteam og fantastiske administrative støtteapparat vil være med å støtte
opp også neste år.

Trenerne Eirik Gjerstadberget og Petter Knoph

Vi gleder oss til 2013-sesongen !
Jenter 98
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Jenter 16, Jenter 19 og Damer
2012 var en meget hektisk sesong for våre junior- og
damespillere. Over 130 kamper ble spilt fordelt på følgende cup og seriekamper: Futsal 2011/12, Lillehammer cup,
Oppegård cup, seriespill 1. div J19, 2. div J19, 4. div damer,
OBOS cup J19, OBOS cup D, adidas cup J16, Norway cup 2
lag, Sæby cup, futsal 2012/13 2 lag, i tillegg ble det noen
treninger.

Gutter 2007
Gutter 2006
Årgangsansvarlig trener: Jan Engeby
Årgangsansvarlig admin: 	Eigil Økstad
Hovedtrenere: Marius Bollingmo, Martin Andresen, Robert
Ganz. Trenere: Anders Nilsson, Arne Asphjell, Dan Fischer,
Gabriel Martin Waters, Jan Thore Løchen, Joar Rye, Marius
Andressen, Pankaj Chawla, Svein Bratager
Kasserer: Steinar Nygaard. Materiell: Hege Bohm Ottar.
Admin-slave: Erik Borse. Sosialsjefer: Gro Ellen Bøe , Lene
Aanes

Vi gikk inn i sesongen med 37 registrerte spillere, med håp
om å kunne knytte til oss noen flere damespillere. Som normalt faller det fra noen gjennom sesongen, det være seg til
andre klubber, eller fordi ungdommer i denne alderen begynner å studere utenfor Oslo. Ved årsskifte 2012/13 er det
27 aktive spillere. Dessverre er det ingen tilvekst fra J97 da
det ikke har vært noe lag i denne årsklassen det siste året.

2012 har vært året hvor Team 2006 kom skikkelig i gang.
Fram til sommerferien hadde vi en spillergruppe på omtrent
20 førskolebarn, mens vi nå tar juleferie med 60 navn på
spillerlista. Det store spillerinnrykket kom i forbindelse
med skolestart, og gjennom høsten har det vært svært
folksomt på store-kunsten under treningene våre. Vi har
trent én gang pr uke, og framgangen våre unge spillere har
vist har vært betydelig.

Spillerstallen består både av jenter som har ambisjoner
med fotballen og jenter som har fotballen som et treningstilbud og sosial greie. Vi har hatt spillere som har gått til
andre større oppgaver som spill for landslag. Flere spillere
har også spilt for kretslaget og trent i regi av kretsens spillerutviklingsprogram (SUP).
Laget har hatt Dag Reinemo og Cato Holtekjølen som
trenere/lagledere gjennom det meste av sesongen, Dag
sluttet etter sesongen, Cato gir seg når futsalsesongen er
slutt. Vi takker begge to for det arbeidet de har lagt ned for
klubben gjennom mange år som trenere.

I høst har vi stilt lag i Bjørndal Cup og NIF Cup. Her fikk de
aller fleste av spillerne våre for første gang ikledd seg den
hvite trøya med NIF-logoen. En stor opplevelse for alle.
Neste sesong øker vi antall ukentlige treninger til to, og
stiller lag i Haraløkka cup.

Madeleine Valø har tatt over som trener for jentene, Øystein
Siggerud har funksjonen som lagleder.

Gutter 2005
Årgangsleder: Finn Lundstedt
For 2013 overtar Ingvar Hagen rollen som årgangsleder
Adm team: Hege Dalen Bakken, Kristi Flo, Per Ove Giske,
Ingvar Hagen og Therese Jacobsen
Hovedtrener: Børre Sunde
Hovedteam: Ingvar Grøthe og Eystein Lund

Vi ønsker jentene lykke til med sesongen 2013, med et lag
i 4. div damer og et lag i J19 7er. De har allerede vært på
treningsleir i Tyrkia og spilt treningskamper, blant annet
mot Russland sitt U19 landslag.

Jenter 19 og Damer

Gutter 2006
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Ass trenere: Jan Tore Andresen, Morten Bakken Christensen, Jan Otto Beitnes, Andreas Christensen, Lars Holth,
Sven Martin Jørgensen, Terje Kaasa, Henning Leo Knudsen,
Julian Lynghjem, Rune Nilssen, Jørn Martin Stuen Slåtten,
Håkon Solvang, Jan-Erik Væring og Thomas Aas.

har både vunnet og tapt. VI har deltatt i 5 ulike cuper. Det er
alltid hyggelig å møte nye lag og ha en hel dag med fotball.

Vi har i snitt hatt 65 spillere og deltatt med 8 lag i Hareløkka miniserie. Det har blitt en god gruppe som spiller fotball
med godt humør og stor lyst til å lære. Vi har deltatt på
en stor cup (Valhall) og deltatt med noen få lag i to andre
cuper. Vi har bevisst ikke brukt samme lag i serie som på
cuper for å få spillerne til å prøve nye lag og utfordringer.

Gutter 2003
Vi har hatt et flott år med 2003 gjengen. Vi har trent 2
ganger i uka gjennom hele året. Ca 57 gutter og 13 trenere. Vi har hatt 8 lag i serien og ett lag i 2002 serien. ÅrÅrsberetning
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gangen har vunnet og tapt med så jevne lag som mulig og
har vunnet 60-70 prosent av kampene våre. Ingen lag har
bare tapt eller vunnet. Vi har deltatt i 5 cuper og er nå med
i Futsalserien til NFF.

Av det mer sosiale har vi hatt to foreldremøter samt sommer- og juleavslutning.

Så nå gleder vi oss til å starte opp på nyåret, trene mer og
se hvor flinke vi kan bli...

Vi har et bra trenerteam og velferdskomité og Magnus
Wessel er web-redaktør. Velferden har arrangert avslutning før sommer og jul. Vi har arrangert “Klubbens Dag” på
Niffen i juni og var sentrale i NIF cup i oktober. Sportslig og
admin ansvarlig er Bjørn Rudjord.

Gutter 2004
Gjennom året har vi vært 60 ivrige barn på trening og
kamper fordelt på 7 lag. Vi har hatt treninger på tirsdag
og søndager gjennom hele året. På det meste har det
vært 55 barn på en trening. Det er et herlig syn og se så
mange barn løpe rundt på Store kunst samtidig. For å
fasilitere trening-ene har vi vært et fint trenerteam med
tre hovedtrenere som har ansvar for å sette opp planer
for hvilke øvelser vi skal gjennomføre og 10 trenere som
hjelper barna i øvelser og spill. Fokus gjennom hele året
har vært å bli sjef over ballen. De aller fleste treningene har
hatt øvelser med pasninger, firkant, kjegledribling eller annen ballføring. Som voksen er det veldig gøy å se utviklingen av basisferdigheter og når vi også får det til i kamp var
det noen foreldre som var litt rørt på sidelinjen. I tråd med
klubbens filosofi skal vi spille fotball. Ballen skal være på
bakken, keeper skal kaste ut og vi skal alltid se etter lagkamerater å spille ballen til.

Mål for neste år er å holde guttene glade og fornøyde med
fotballen og bli enda mer disiplinerte på treningen.
Gutter 2002
Årgangsansvarlig sportslig: Thor Einar Andersen
Årgangsansvarlig adm.: Morten Harsem
Hovedtrenerteam: Thor Einar Andersen, Carl Harald Krystad, Ronny Nagell-Eriksen, Werner Kling, Terje Kaasa, Bjørn
Pedersen, Johan Teigland, Eirik Bergesen, Bjørn Øyrås
Medtrenere: Are Tallaksen, Ragnar Aarlien, Morten Aune
Johannessen, Morten Harsem, Ebbe Hinrichsen

Vi har delt inn lag etter samme prinsipp som tidligere. Alle
skal ha noen de kjenner godt på laget, men alle skal også
bli kjent med nye barn. Vi har klart å lage jevne lag og alle

Administrativt team: Morten Harsem, Robert Eriksen, Kenneth Simonsen, Knut Harald Resen-Fellie
Internett fotografer: Morten Harsem og Werner Kling
Supportere og sjåfører: Ivrige foreldre/foresatte og søsken
som følger lagene i tykt og tynt

Gutter 2005

Gutter 2002
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Resultater: Seriespill der vi stilte med 4 jevne lag, hvor alle
lag vant langt mer enn de tapte. I Norway Cup vant våre fire
lag 22 av 23 kamper. I Karlstad Futsal cup stilte vi med to
jevne lag, det ene laget gikk helt til finalen hvor vi tapte på
straffespark.

2002-årgangen er en av de største årgangene i klubben
og har i 2012 bestått av ca. 70 spillere og ca 20 trenere.
Årgangen har trent 3x i uken, hvorav en futsal-økt på Munkerud skole i vinterhalvåret. Vi har hatt 8 guttelag i seriespill
og et hospiteringslag i 2001 serien. Årskullet har deltatt i
Ski Cup, Norway Cup og dessuten både arrangert og deltatt
i treningscuper med KFUM, Kolbotn og Vestre Aker, i tillegg
til Nordstrand Cup. Høsten 2012 har vi fokusert på 7’er
fotball for å forberede oss til neste sesong. Den sportslige
fremgangen har vært stor for mange spillere denne sesongen. Flere av trenerne har gått UEFA C lisens trenerkurs,
og det har bidratt til økt kvalitet og engasjement på treningsfeltet. Administrativt team arrangerte treningscup på
Hallagerbanen på våren og det ble en stor suksess både
sosialt og økonomisk. Mange av gutta fikk «all time high»opplevelse som ballgutter under kampen Norge-England
på Ullevål i slutten av mai. Foreldrene har også hatt ansvar
for å betjene kiosken på Niffen. En stor takk til alle som
har bidratt. Årskullet har engasjerte foreldre og trenere, og
trenerapparatet fungerer godt. Trygghet, trivsel og et godt
samspill mellom spillere, trenere og foreldre tror vi er nøkkelen til sportslig og sosial læring og utvikling. Nøkkelord
for 2012 har vært «Gøy med fotball og full innsats i trening
og kamp». Vi gleder oss til 7’er fotball i 2013 sesongen og
spesielt til Arvika og Norway Cup!

Guttene har hatt fin ferdighetsutvikling som er hovedfokuset. Vi har opprettholdt 3 treninger i uken gjennom
hele sesongen. To av trenerne Paal Jahrmann og Klemet
Gaski, har startet på NFF C–lisens kurs. Det har vært 7 trenere og 44 spillere i 2012 sesongen. Kjersti Holm har vært
adm. ansvarlig og Gunnar Flaten trenerkoordinator.
Gutter 2000
Årgangsansvarlig sportslig: Trond Høgvall
Årgangsansvarlig adm.: Ingunn Nylund
Hovedtrener: Runar Sigriksson
Kjernetrenerteam: Finn H. Bjørntvedt, Jakob Grova og Trond
Høgvall. Trenere: Rune Nygård, Stein Gunnufsen, Harald
Sæther, Jan Murvold, Nils B. Haukeberg, Georg Bock, Eirik
Norheim, Knut Hvidsand, Glenn Hagbru, Jan-Erik Gjerland
Administrativt team: Ingunn Nylund (Leder og G2000 Web),
Jannicke G. Bjerkås (Cup’er), Bettina Wutzke (Økonomi),
Anette Hvidsand (Arrangement)
Fotografer: Raif Aaker, Espen Halvorsen
Supportere og sjåfører: Samtlige foreldre, søsken og familiemedlemmer vi ikke kan unnvære

Gutter 2001
Gutter 2001 har i sesongen 2012 hatt med 4 (7’er) lag i
serien, pluss ett hospiteringslag i 2000 serien (7’er). Kullet har deltatt på Arvika cup, Norway Cup, Nordstrand Cup,
Karlstad Futsal cup og på Vålerenga sin vinterserie i Futsal.
Vi var også med for første gang på treningsleir i Danmark
med 13 spiller.

Vi er 55 flotte, positive og ivrige 12-åringer fra 4 skoler
i området som elsker å spille fotball. Vi stilte med 6 serielag i siste års 7’er serien og 1 lag i 11’er serien (3dje
plass). Vi har arrangert egen Cup på NIFFEN og vært med
på Hafslund Cup, Manglerud Star Cup, Ready Cup, Arvika
Cup (Sølv A-finalen, Gull B-finalen), Norway Cup, NIF G99
Bredde Cup (3dje plass) og NIF G2000 Cup. Vi fikk 3 spillere
(2 utespillere og 1 keeper) med i SUP. Prosessen har ført til
at flere ivrige spillere har fokus på egentrening og således
blir tøffe konkurrenter for neste års SUP-utvelgelse.

På vårparten arrangerte vi vår egen mini cup på Hallager. Vi
spilte også en del treningskamper, mest med blandede lag
og noen få kamper med toppede lag.

Gutter 2001

Gutter 2000
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på tre 11’er lag i henholdsvis 1. og to i 2. divisjon. I tillegg
meldte vi på et lag i 7’er serien for å ha et variert tilbud.

G2000 deltar i Vinterserien Millenium (for 1.lag, 11’er) og
Rekruttserien (bredde 11’er) i Manglerudhallen. I skrivende
stund leder G2000 Millenium serien i sin pulje med ALLE
kamper VUNNET og har en solid 2.plass i Rekruttserien. 50
spillere har fått prøve seg så langt i de to vinterseriene!
Samtlige spillere har hatt en flott utvikling gjennom året.
Ny hovedtrener er på plass, og vi ønsker Jarle Kramer velkommen til oss. I løpet av kort tid skal vi dele inn i
rettferdige spillegrupper, lage plan for 2013 der vi enes
om ferdigheter vi skal trene på, hvilke øvelser vi skal ha,
organisere treningsleir, cuper, melde på serielag og planlegge sosiale aktiviteter. Sportslig og administrativt team
skal gjøre alt vi kan for at overgangen til 11’er fotball blir en
positiv opplevelse, at samtlige blir med videre og at alle får
flotte fotballopplevelser å ta med videre.

Vinter og vår 2012 var en god treningsperiode og vi fikk
samtidig avviklet flere treningskamper for våre 11’er lag.
Pga varierende oppmøte på trening og kamp viste det seg
ut over våren at vi ikke hadde stor nok spillergruppe til å
holde fire lag i seriesystemet. Vi trakk derfor 3. laget fra
serien før oppstart av høstsesongen.

Årsberetning
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G98-1 gjorde en svært god vårsesong og toppet tabellen

foran Vålerenga, Kolbotn og Langhus. Sammen med disse
tre lagene var vi da kvalifisert for fortsatt 1. divisjonsspill.
I løpet av sommeren ble det gjennomført få treninger med
godt oppmøte. Ferieavvikling på Nordstrand er for mange
8 uker med reiser og annen aktivitet enn i hverdagen. Vi
stilte derfor dårlig forberedt til Norway Cup og gjorde der
en middels (om enn variabel) innsats og gikk til sluttspill,
men med en tidlig sorti.

En stor takk til alle foreldre som vi håper fortsatt stiller opp
ved arrangement, som sjåfører og ikke minst som ivrige
supportere.

Oppkjøringen til høstsesongen ble preget av en litt for lang
sommerferie, i tillegg mistet vi et par spillere som hadde
bidratt bra for laget på våren. Sammen med noe bedre
motstand enn i vårsesongen bikket resultatene over fra
en rekke seiere til en rekke knepne tap. Vi endte opp på 8.
plass på tabellen og sikret oss med det spill i 1. divisjon for
sesongen 2012. Laget deltok i Adidas cup og gikk videre fra
gruppespillet hvor vi ble utslått av Asker.

Gutter 99
G99 består av 50 gutter som med stor iver spiller mye fotball gjennom hele året. 2012 har vist suksess for alle lagene. Alle lag deltok og hadde god suksess i Arvika Cup,
hvor man gikk av med seieren. Norway cup ble også en
stor suksess med finalespill mot et lag fra Spania, med et
knepent tap på overtid 1-2. Kronen på verket ble bred deltagelse i Lillehammer Cup, som er den største futsal-turneringen i Norge, hvor Nordstrand 99 gikk av med seieren.
Trenerteamene og støtteapparatet har fungert godt. Geir
Stenseth og Kristian Gjerstadberget er hovedtrenere og
Kristian Berg er trinnkoordinator for årskullet.

G98-2 vårsesongen ble noe preget av store utskiftinger og
variabelt treningsoppmøte. Pga at vi hadde tre 11’er lag
og ett 7’er lag i gang ble det mye utskifting av spillere fra
kamp til kamp, og i perioder flere kamper per uke for en del
spillere. Høstsesongen ble bedre både mht spill og resultat. Laget endte på 6. plass i sin avdeling og er klar for 2.
divisjon også i 2013. Laget deltok i OBOS cup hvor det ble
slått ut i første runde.

Gutter 98
Ved inngangen til årets sesong var vi i rundt 60 aktive
spillere på trinnet. I tillegg har vi på treninger hatt hospitanter fra Jenter 98 og Gutter 99. Det ble derfor meldt

G98–7’er deltok i 7’er serien og gjorde sine saker bra og
fikk teamets beste tabellplassering med en 4. plass. Laget
tok i mot gjestespillere fra 11’er lagene, og disse plassene
var det hver uke stor rift om! Årets høydepunkt var seier
over Oppsal og J98.
Årstrinnskoordinator har vært Arnfinn Inderhaug / Robert
Hagen og hovedtrener Thor-Erik Dahlstrøm.

Gutter 99

Gutter 97
Sportslig og administrativ årgangsansvarlig: Jan Petter
Nyhus og Monica Toften
Hovedtrenere: Alexander Ødegaard og Wilhelm Bjark
Trenere og adm-teamet: Asbjørn Eide, Baard Lund, Ansgar
Heck, Ivar Larsen, Roar Bautz, Tore Sveinhaug, Espen Holm
(keepertrener), Bente Schøyen (lagleder NIF4), Trine Fredheim (lagleder NIF2 og 3), Heidi Svendsen (materialforvalter) og Vidar Pederstad (økonomi)
Antall spillere er 60-65. Antall lag i seriespill: 4
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slutt gi tapt for det Mexicanske storlaget Cruz Azul i kvartfinalen med 0-3. De slo blant annet ut Brasil U18 i semifinalen, men måtte gi tapt for Qatar i finalen. Alle kampene
ble direktesendt på internett.

Alt har fungert bra – vi har klart å komme oss igjennom en
sesong hvor mye skulle koordineres pga. skoleturer (4 ulike
ungdomsskoler) og konfirmasjon i 4 forskjellige kirker… En
felles tur til England som var årets høydepunkt – ca 60
stykker var med. Både sosialt og sportslig var dette en vellykket tur. Noen spillere har sluttet pga flytting, andre fordi
de har valgt å satse på annen idrett.

Junior 2 hadde også en flott sesong under ledelse av Kjell
Erik Westgaard. Junior 2 endte på 2. plass i serien og
rykket opp i 2. divisjon som nest beste 2’er, samtidig ble
det samme laget også kretsmestre i 7’er serien.

NIF1 endte på 2. plass og kvalifiserte seg til interkrets G16.
NIF2 vant sin gruppe og kvalifiserte seg til 1. div neste år
G16 og skal kjempe om kretsmestertittelen. NIF3 kom på
3. plass og NIF4 ble nr 4 etter å ha ledet tabellen frem til
sommeren!

Janne Osmo Eriksen hadde stålkontroll på hele årgangen
som administrativ sjef og webansvarlig.
A-laget
2012 sesongen ble svært tung på veldig mange områder
for vårt A-lag. Allerede 2. påskedag røk laget ut av NM mot
4. divisjonslaget Borgar, og i serien ville det seg heller ikke
for våre gutter. Laget mistet mange spillere fra sesongen
før og bærebjelker som Andreas Karlsson, Ejup Etemi, Cato
Vonheim osv. var borte og disse var erstattet med unge
juniorer fra klubben. I slutten av september gav hovedtrener Rikard Vestre seg og overlot skuta til Per Inge Jacobsen, klubben hadde et håp, tross for sisteplass i serien og
mange poeng opp til sikker plass, at laget skulle klare å
holde seg. Det klarte vi dessverre ikke og laget måtte til
slutt ta den tunge veien ned i 4. divisjon. Om man skal finne
noe positivt med 2012 sesongen så var det nok at såpass
mange unge juniorer fra Nordstrandsområdet ble flyttet
opp i A-laget, noe som gir en god lokal forankring i laget.

Årgangen er representert med 1 spiller på landslag G15 og
4 på kretslag.
Sosiale aktiviteter: Super-weekend i mars lørdag og søndag hvor vi trener to økter og spiller treningskamper, felles
lunsj. Tur til Keele hvor NIF1 deltok i elite-klassen og NIF2
og NIF3 i åpen klasse (ca. 60 stykker på tur).
Felles for Team97 i 2013: Lillehammer cup og Skaw cup i
Skagen, Danmark 20.-27. juli. Treningsleir i Fjerritslev 22.27. mars. I tillegg kommer mange div. cuper i gjennom året.
Gutter 96
Junior, 1995-1993
Junior hadde en fin sesong under hovedtrener Per Inge
Jacobsen, assistenttrener Marius Semmerud Berg og lagleder Jan Knoph. Som nyopprykket 1. divisjonslag kjempet
de hele sesongen om gullet i knallhard kamp med Asker,
Vålerenga og Kjelsås. Det endte til slutt med en flott bronsemedalje, 2 poeng bak serievinner Asker. Junior 1 deltok
i påsken i en stor eliteturnering i Barcelona, dette var en
blandingsturnering mellom klubb og landslag. Vi måtte til

Hovedtrener var Rikard Vestre (Per Inge Jacobsen tok over
i september), Assistenttrener Michael Vadseth var med
hele sesongen, det samme var lagleder Gunnar Ingebretsen og Runar Sigriksson som keepertrener, mens Kenneth
Wilsgård ble med som assistenttrener i høst.

Gutter 97

Junior 1

16

Årsberetning Fotball 2012

Senior og Old boys
NIF2 i år bestod av veteranene på seniorsiden. Dette laget
ble ledet av meg, Richard Hellerud, og har holdt sammen
i 12 år. For to år siden fikk vi en forespørsel om å være rekruttlaget til Nordstrand i 5. div, vi hadde da allerede spilt
3 år i 5. divisjon. Forutsetningen for å være rekruttlaget og
dermed få 5. div plassen var at vi måtte inkludere juniorer
og a-lagsspillere i troppen ved kamper.
Dette ønsket vi ikke, da vi ville holde fast på gjengen som
hadde holdt sammen i så mange år. Derfor spilte vi i 6. div,
mens et ny-komponert lag utgjorde rekruttlaget. Det må
nevnes at det ble spilt en internmatch mellom lagene før
sesongen og den tapte det nye rekruttlaget 8-1. Rekruttlaget rykket ned fra 5. div det året, mens vi rykket opp fra 6.
div. Det ble derfor bestemt at gamlegutta skulle spille 5. div
i fjor, mens restene fra rekruttlaget spilte i 6. div.

Årsberetning Håndball 2012

Det viste seg imidlertid at de gamle ikke var eldst likevel.
Nivået i 5. div hadde økt merkbart siden sist vi spilte der,
som er en konsekvens av endringene i 3. divisjon. I tillegg til
en usedvanlig uflyt og skader på nøkkelspillere, resulterte
dette i nok et nedrykk fra 5. div. NIF3 klarte imidlertid en fin
fin 3. eller 4. plass i 6. div.
Etter at begge lag har feilet i 5. divisjon, så er det bestemt
at NIF2 og NIF3 skal spille internmatcher om hvem som får
6. div plassen i år. Ledelsen ønsker at det laget med størst
forutsetning for å rykke opp, får denne plassen og tiden vil
vise hvilket lag dette blir.
Nordstrand har også to M40 lag (1. og 2. divisjon) og et
M48 lag.

Junior 2

Mathias Berg Gjerstrøm, G97, har i år også spilt på Juniorog A-laget. Han har spilt på Oslo kretslag og debutert og
spilt fast på G15-landslaget i 2012.
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REGNSKAP/BUDSJETT
Foreløpig regnskap NIF Fotball
Driftsresultat

Driftsinntekter

Resultat 2011 Budsjett 2012 Resultat 2012 Budsjett 2013

Salgsinntekter
3001
3002
3010
3011

Salg shop
Salg utstyr i gruppene
Reklame, sponsor klubb m/mva *
Reklame, sponsor lag/lagskasser m/ mva *

kr
kr
kr
kr

kr

-201 705,00 kr

Kioskinntekter foreldredrevet, automat-/kaffe *
Treningsavgift *
Egenand. utøvere/lag ved aktivit. (tren.leir,renn, osv) *
Inntekter NIF Cup Fotball *
Inntekter arrangement, NM, Serier, etc. *
Inntekter Håndball-/Fotballskole *
Andre inntekter lagskasser *
Utfakturert utstyr spillere/lag
Utfakturert kostnader; overg., bøter, etc.
Offentlig tilskudd fordelt fra HS
Andre inntekter

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

-35 300,00
-2 451 151,00
-202 895,50
-376 115,00
-248 900,00
-10 989,00

Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
3800
3950
3960
3964
3965
3966
3967
3970
3972
3992
3995

Annen driftsinntekt

Driftsinntekter

-30 605,00
-63 600,00
-107 500,00

kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-262 500,00
-125 000,00
-200 000,00

kr
kr
kr
kr

-206 500,00
-22 500,00

kr
kr
kr
kr

-250 000,00
-

-587 500,00 kr

-229 000,00 kr

-250 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
-82 904,00 kr
-2 339 682,60 kr
-967 472,12
-304 597,50 kr
-6 000,00 kr
-558 200,00 kr
kr
-6 056,00 kr
-16 900,00 kr
-220 000,00 kr
-37 379,67 kr

-80 000,00
-2 950 000,00

-65 000,00
-2 350 000,00
-200 000,00
-300 000,00
-220 000,00
-

-4 539 191,89 kr

-330 000,00
-500 000,00
-35 000,00

kr
kr

-3 325 350,50 kr
-3 527 055,50 kr

-3 135 000,00 kr
-3 722 500,00 kr

-4 768 191,89 kr

-3 895 000,00
-4 145 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

22 573,95
343 156,00
86 857,76
27 818,45
3 883,25
61 650,00

20 000,00
170 000,00
30 000,00
300 000,00
100 000,00
40 000,00
90 000,00
120 000,00
30 000,00
40 000,00
150 000,00

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

2 712,00
38 141,00
68 328,90
129 134,70
1 260 847,07
114 159,93
26 043,00
12 545,00
358 102,30
65 850,00
42 400,00
172 142,60
10 465,05
143 648,84

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

1 500 000,00
-

kr
kr
kr
kr
kr

-247 497,00
21 924,90
105 641,42
1 548 424,00
1 789,00

kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

850 000,00
40 000,00
20 000,00
40 000,00
12 000,00
200 000,00

kr
kr
kr

50 000,00
70 000,00
50 000,00

Driftskostnader
Varekostnad
4010
4011
4800
4950
4960
4964
4965
4966
4967
4970
4972
4975
4980
4981
4982
4990

Kostnader til reklame, sponsor m mva *
Kostn. til reklame, sponsor lag/lagskasser m mva *
Innkjøp kiosk foreldredrevet, automat-/kaffe *
Kost/ref. trenere, dugnad, tren.avg. *
Kostnader utøvere/lag ved aktivit. (tren.leir,renn, cup,serie) *
Kostnader NIF Cup Fotball *
Kostnader arrangement; NM, Serie, etc. *
Kostnader Håndball-/Fotballskole *
Andre Kostnader lag/lagskasser *
Kostnader utstyr utøvere/lag
Overganger, bøte, etc,utøvere/lag
Andre kostnader trenere/hjelpeapparat
Dommerkostnader, oppgavepliktige
Dommerkostander, ikke oppgvepliktig
Andre dommerkostnader
Støtte utøvere/lag/ elite

5000
5011
5020
5021
5520

Lønn
Lønn u/feriepenge, timebasert
Lønn grupper, fordelt inkl fp og aga
Fordelt lønn fra HS, inkl fp og aga
Lunsj, overtid, møtemat

6300
6600
6631
6860
6870
7010
7100
7110
7140
7141
7500
7900

Leie hall, bane, etc.
Innkjøp reparasjoner småanskaffelser
Leasing traktor
Møter, kurs, oppdatering, mv.
Medlemsmøter, subsidiert medl. avg., utmerkelser, etc.
Bomring, parkering, annen kostnad bil
Bilgodtgjørelse ansatte
Bilgodtgjørelse trenere/ hjelpeapparat
Reisekostnader ansatte mot regning
Reisekostnader trenere/ hjelpeapparat mot regning
Forsikringspremier
Andre kostander

Varekostnad
Lønnskostnad

Lønnskostnad
Annen driftskostnad

Annen driftskostnad

kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
24 867,35 kr
104 265,40 kr
kr
97 851,00 kr

kr

772 923,16 kr

1 090 000,00 kr

kr
kr
kr
kr

kr

-147 495,00
1 534 126,09
-

kr
kr
kr
kr
kr

1 386 631,09 kr

1 500 000,00 kr

1 430 282,32 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

714 362,62
44 243,70
59 682,15
248 405,80

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

670 000,00
80 000,00

kr
kr
kr

12 862,00 kr
70 499,00 kr
140 812,31 kr

654 000,00
48 560,20
33 825,00
3 170,00
11 476,80
390,00
304 066,12
4 638,56
50 964,87
71 500,00
8 896,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
70 000,00 kr
70 000,00 kr
kr

2 444 520,39 kr

kr
kr
kr

Driftskostnader

kr
kr

1 290 867,58 kr
3 450 421,83 kr

890 000,00 kr
3 480 000,00 kr

Driftsresultat

kr

-76 633,67 kr

-242 500,00 kr

5 066 290,26 kr
298 098,37 kr

-76 633,67 kr -242 500,00 kr
-76 633,67 kr -242 500,00 kr
-7618
633,67 kr -242 500,00 kr

298 098,37 kr
298 098,37 kr
298 098,37 kr

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader kr
Resultat før skattekostnad
kr
Årsoverskudd / Underskudd
kr

1 191 487,55 kr

45 000,00
30 000,00
30 000,00
129 800,00
100 000,00
40 000,00
100 000,00
60 000,00
80 000,00
325 000,00
30 000,00
85 000,00

1 054 800,00
-

868 000,00
816 000,00
-

1 684 000,00

1 332 000,00
4 070 800,00

-74 200,00

-74 200,00
-74 200,00
-74 200,00

Årsberetning Fotball 2012

Foreløpig regnskap NIF Bane

Driftsresultat

Budsjett 2012

Driftsinntekter

Regnskap 2012

Budsjett 2013

Annen driftsinntekt
3600 Leieinntekter
3990 Offentlige tilskudd

Annen driftsinntekt

Driftsinntekter

kr
kr

-670 000,00 kr
-110 000,00 kr

kr

kr

Driftskostnader

-780 000,00 kr

-780 000,00 kr

-677 850,00 kr
-109 900,00 kr

-787 750,00 kr

-787 750,00 kr

-865 000,00
-80 000,00

-945 000,00

-945 000,00

Årsberetning Håndball 2012

Lønnskostnad
5021 Fordelt lønn fra HS, inkl fp og aga

Lønnskostnad
Annen driftskostnad

kr

6300
6320
6340
6360
6600
6631
6632
6633
7000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Leie hall, bane, etc.
Renovasjon, vann, avløp mv/ Kommunale
Lys, varme
Renhold, renovasjon
Innkjøp reparasjoner småanskaffelser
Leasing traktor
Rep, vedlikeh., utstyr bane/anlegg
Banedrift inkl. vinterdrift
Drivstoff

Annen driftskostnad

Driftskostnader

160 000,00 kr

160 000,00 kr
150 000,00
75 000,00
200 000,00
20 000,00
175 000,00
-

kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

620 000,00 kr

149 900,00 kr

149 900,00 kr
86 100,00
24 867,23
19 511,23
25 611,73
14 650,00
92 095,00
236 921,35
305 441,25
2 193,98

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

807 391,77 kr

158 500,00
25 000,00
20 000,00
25 000,00
15 000,00
90 000,00
100 000,00
200 000,00
11 500,00

645 000,00

kr

780 000,00 kr

Driftsresultat

kr

-

kr

169 541,77 kr

-

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader
Resultat før skattekostnad
Årsoverskudd(-) / Underskudd(+)

kr
kr
kr

-

kr
kr
kr

169 541,77 kr
169 541,77 kr
169 541,77 kr

-
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957 291,77 kr

300 000,00

300 000,00

945 000,00

Flest mulig - lengst mulig - best mulig
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