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Nordstrand IF Årsberetning 2011
Fotballgruppa
Det avlegges herved årsberetning for Nordstrand IF Fotball for
kalenderåret 2011.

Innledning
Fotballgruppen har i 2011 fortsatt å utvikle mange gode lag
med en rekke gode fotballspillere. Fotballstyret er trygge på
at alle våre utøvere i 2011 har blitt litt bedre enn hva som
var tilfelle året før. Ekstra hyggelig var det at vårt juniorlag
bestående stort sett av 1ste års gutter, klarte opprykk til 1.
divisjon ved å slå Grei i avgjørende kamp.
Klubben har et damelag og et junior jentelag, under ledelse av
Cato Holtekjølen. Vi har lag som gjør det bra og noen til dels
veldig bra, i alle 11er årgangene. Rekrutteringen til de yngste
jentelagene har imidlertid vært mangelfull de siste årene,
til tross for en del tiltak som jentefotballsamlinger i helgene
under ledelse av Lars Bakken fra Sportslig utvalg. Fotballstyret
planlegger flere tiltak i 2012 som skal sikre bedre rekruttering
og flere og bedre trenere for jenter som ønsker å spille fotball
i Nordstrand IF.
Tidligere a-lags trener Richard Vestre er tilbake i klubben, og
og han trener igjen våre alle beste menn. A-laget var med i
tetsjiktet gjennom hele sesongen, men med noen skuffende
resultater ble det til slutt en 6. plass i 3. divisjon.
Samarbeidet mellom a-lag og junioravdeling har vært bedre
enn på mange år og har resultert i at hele 6 spillere fra klubbens junioravdeling har debutert på a-laget i løpet av sesongen. A-laget er en viktig brikke i utviklingen av våre beste utøvere i junioravdelingen.
En stor innsats har også vært lagt ned rundt klubbens G97 lag
med mange flotte sportslige prestasjoner. En stor takk til Jan
Petter Nyhus, Monica Toften og gjengen rundt årgangen.
Årgangen er et flott eksempel på klubbens visjon om flest
mulig, lengst mulig og best mulig med 4 lag med i Norway Cup
og i kretsmesterskap i årsklassen.
Fotballgruppen arrangerte også i 2011 treningsleir i Fjerritslev
i Danmark for klubbens 11er lag. Over 250 håpefulle jenter
og gutter tilbragte 5 dager med lek, utvikling og mye fotball.
Treningsleiren er i ferd med å bli en fin tradisjon som deltagerne og de mange medreisende foreldrene setter stor pris på.
Sommerens vakreste eventyr ble også i år gjennomført på
Niffen. Over 240 barn deltok på Tine fotballskole for 5’er og

7’er fotballen. Fotballskolen har utviklet seg for hvert år, og
var i 2011 etter vår oppfatning bedre enn noen gang. Barna
får tett og god sportslig oppfølging av våre dyktige instruktører, sosialt samhold og i tillegg to måltider per dag. Stor takk til
Malin Dahl og klubbens juniorer for god gjennomføring.
Sportslig utvalg har i 2011 avsluttet arbeidet med sportsplanen for fotballgruppen. Sportsplan skal implementeres i
alle årsgrupper i løpet av 2012.
Planen skal være dynamisk og
legge føringer for utviklingen av
individuelle og kollektive fotballferdigheter blant våre spillere
gjennom god skolering av trenerne i fotballgruppen.
En stor takk til Sportslig utvalg
under ledelse av Thor Einar
Andersen for godt levert arbeid.
I tillegg til dette har fotballgruppen i 2011 utviklet og implementert en laglederhåndbok.
Denne skal gi lagledere bedre oversikt over klubbens rutiner
og regelverk samtidig som den skal gi informasjon om det
meste man må ha kjennskap til i jobben som lagleder.
Laglederhåndboken vil være uvurderlig for eksisterende og
nye frivillige som går løs på oppgaven som lagleder. Stor takk
rettes til Jan Knoph og Monica Toften for iherdig innsats i arbeidet med utviklingen av håndboken.
Året 2011 har vært et år med fortsatt utvikling i fotballgruppen. De største endringene har kommet i administrasjon
Dugnadsinnsatsen i 2011 rundt anleggene har vært et meget
positivt bidrag til økt aktivitet i fotballgruppen. Flere foreldre
enn tidligere år er med og bidrar inn mot sine lag enten i funksjon som lagledere, trenere, eller foreldrekontakter. I tillegg til
dette har dugnadsinnsatsen blant alle foreldre og aktive også
økt. Styret er svært fornøyd med dugnadsinnsatsen, og er
overbevist på at denne innsatsen også vil være en avgjørende
ressurs i 2012.
Uten den frivillige aktiviteten i klubben hadde det ikke vært
mulig å opprettholde dagens aktivitetsnivå for alle våre unge
og håpefulle. Det er vårt håp og ønske at den frivilligheten
skal fortsette og utvikle seg i takt med fotballgruppens øvrige
vekst. Frivilligheten er og blir uvurderlig for klubben, og den
er grunnmuren i videreutviklingen av Nordstrand sin fotballgruppe.
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Fotballgruppens daglige leder, ole Magnus Skisland, fratrådte
sin stilling i juni. I samsvar med klubbens hovedadministrasjon
benyttet man denne anledningen til å gjøre endringer i klubbens administrasjon. Ny modell baserer seg på to linjer, det
som dreier seg om sportslig aktivitet og det som er administrative støttefunksjoner. Sportslig aktivitet ligger nå under
de respektive grupper, og administrasjon for alle grupper er
er organisert under hovedstyret. Denne omorganiseringen
har medført at fotballgruppen nå har en 50% stilling på kontoradministrasjon og en 75% stilling på sportslig aktivitet/
administrasjon. Daglig leder funksjonen er m.a.o. blitt delt
i to sammenlignet med tidligere år. 5’er og 7’er ansvarlig er
inkorporert i den sportslige administrative stillingen. Dette er
gjort for å optimalisere driften av klubben og samtidig bidra til
at gruppene i størst mulig grad sørger for sportslig utvikling av
klubbens mange ivrige og talentfulle utøvere.
Fotballstyret erkjenner at denne prosessen har vært mer
ressurskrevende enn forutsatt, men er trygg på at klubbens
medlemmer vil dra nytte av omorganiseringen i årene som
kommer.
Espen lindland som har vært trenerkoordinator for 5’er og
7’er fotballen avsluttet sitt engasjement i Nordstrand høsten
2011. Som nevnt tidligere har denne stillingen blitt lagt inn i
den sportslig administrative stillingen.

thor Einar andersen
– Sportslig leder, hovedstyrerepresentant
gunnar Flaten – Nordstrand cup komiteen, Sportslig utvalg
tom Henning Øvrebø – Dommeransvarlig
geir Stenseth – Økonomiutvalget, Sportslig utvalg
Jan Knoph – arrangementskomiteen, anleggsutvalget
Kristian rosenberg – anlegg, hovedstyrerepresentant
Styret ble valgt på årsmøte 28.02 2011.
Styret har i løpet av 2011 hatt 8 styremøter samt flere
arbeidsmøter.
Styret ble utvidet med ytterligere to representanter i slutten
av 2011 iht til vedtak fra årsmøte 2011 og de to var:
David aarstein fra 97, 99 og 01 årgangen.
bjørn rudjord fra 2003 årgangen
Følgende styremedlemmer fratrer styret etter 2011:
tron Mathisen
tom Henning Øvrebø
geir Stenseth
Kristian rosenberg

Ny sportslig administrativ leder fra 1. desember 2011 heter
per Inge Jacobsen. Han kommer fra junioravdelingen til
Vålerenga Fotball og har nå fått hovedansvaret for utviklingen
av trenere og spillere i fotballgruppen. per Inge Jacobsen
kommer i tillegg til å ha ansvaret for klubbens gutte jr-lag.

Økonomi og administrasjon

2011 var også et år med mye diskusjon rundt treningsavgifter
i fotballgruppen. gjennom allmøte og senere arbeidsgrupper,
har fotballgruppen redusert treningsavgiften for alle aktive,
og da spesielt for de aller yngste. Fotballstyret er tilfreds med
den reduksjon som ble foretatt og mener at reduksjonen ikke
har medført vesentlige endringer i aktivitetstilbudet for våre
fotballspillere.

Årsak til avvik mellom reelt resultat og oppgjort resultat er
at fotballgruppa har kunnet føre til inntekt en avsetting på
kr 148.035,-. Denne avsettingen er gjort i forbindelse med
sparing av midler for å betjene gjeld etter kjøp/anlegging av
den nye kunstgressbanen. Fotballstyret har avsjekket denne
godskrivingen til regnskap med både ansvarlig regnskapsfører
og revisor, og dette er bekreftet korrekt gjennomført. Årsak
til et reelt negativt driftsresultat er hovedsakelig den reduserte treningsavgiften som ble gitt i 2011. Dette etter allerede
omtalte diskusjoner vedrørende treningsavgift våren 2011
(skrevet om i innledningen).

Den prosessen som fotballgruppen var igjennom våren 2011
var krevende, men nødvendig, og avdekket også større mangler i vårt medlemsregister. registeret inneholdt flere, ikke
aktive utøvere, noe som medførte feil i antall medlemmer.
Klubbens administrasjon har brukt mye tid på å få ryddet
registeret slik at det nå er korrekt.
Ved inngangen til 2012 har fotballgruppen 859 aktive. Disse er
fordelt på 414 under 12 år, 279 fra 13 til 16 år, 76 fra 17-19 år,
og 90 seniorspillere. Fordelingen mellom gutter og jenter er
ca 85/15 i prosent.

Styret
Styret har i 2011 bestått av følgende personer med
tilhørende oppgaver:
tron Mathisen
– leder, hovedstyrerepresentant, arbeidsutvalget
Michael Jacobs
– Nestleder, Sponsorutvalget
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reelt driftresultat var i 2011 ett negativt resultat på 71395,-.
Imidlertid gjøres regnskapet opp med et positivt resultat på
76640,- i 2011, mot budsjett på kr. 55.000,-.

beløpet på 148.035,- er ført på konto treningsavgifter.
Den økonomiske situasjon i fotballgruppen er under kontroll.
Vi går inn i 2012 med tilfredsstillende likviditet. Styret i fotballgruppen er tilfreds med gruppens økonomi.
basert på erfaringer, og regnskap/resultat i 2011, og budsjettet som foreslås for 2012, anbefaler fotballstyret en reduksjon
av treningsavgiften for aktive innen 5’er og 7’er fotballen i
2012. Dette da uten pålegg om loddsalg og dugnad. Styret
påpeker videre viktigheten av fortsatt god dugnadsinnsats fra
klubbens medlemmer, for å sikre trygg drift. Vi gjeninnfører
en mer tradisjonell dugnad ”still opp for fellesskapet” i 2012,
men oppfordrer alle til å bidra.
Kioskdriften på Niffen gir fortsatt for lav inntjening i forhold til
forventningene og dugnadsinnsatsen, men styret ser på kiosken som en viktig miljøfaktor for fotballens medlemmer.

%	
  

Fotballgruppen har i 2011 hatt ”i snitt” 3 årsverk i administrasjonen.
De ansatte i 2010 har vært følgende:
ole Magnus Skisland
- administrativ leder (100 % stilling) frem til 1. juni
Cato Holtekjølen
- 100% stilling, kontor administrasjon, fra 1. juni ut året.
per Inge Jacobsen
- 75% stilling, sportslige administrasjon, fra 1. desember
Kurt ove Hansen
- anlegg (30 % stilling)
Espen lindland
- trenerkoordinator 5’er og 7’er fotball (30 % stilling) frem til
1. oktober
Kristoffer Hodne
- 50 % Sivilarbeider (50 % for hovedstyret) frem til 1. juni
thomas røkås
- 50 % Sivilarbeider frem til 1. juni. Engasjert for både HS og
Fotball frem til årsslutt.
Fordelingen på kostnader i 2011 ser ut som følger:
Sport	
  

6%
23%

Anlegg	
  
Administrasjon	
  

65	
  %	
  

Sport

Dommergruppa
Dommergruppa har i 2011 bestått av 8 autoriserte dommere.
Disse er: Stian Drake, Jan ove Helgesen, Mohammed Hussein,
Espen ramiro Kallerud, ola Hobber Nilsen, Hamid Nokhostin,
lasse Sagdal og tom Henning Øvrebø. Stian Drake har, pga
studier, dømt for agder Fotballkrets. Jan ove Helgesen har
hatt status som 4./5.div-dommer. Mohammed Hussein har
vært mindre aktiv pga jobb og studier. Espen ramiro Kallerud
har dømt regelmessig i 2.divisjon. ola Hobber Nilsen har gjort
sakene sine svært godt i adeccoligaen. Hamid Nokhostin og
lasse Sagdal har hatt status som 7./8.div-dommer. tom
Henning Øvrebø har dømt regelmessig i tippeligaen.
Jan ove Helgesen har valgt å gi seg etter 2011-sesongen. Vi
benytter derfor anledningen til å takke ham for meget god
innsats og positiv innstilling gjennom flere år.
alle våre aktive dommere har representert klubben på en flott
måte både ovenfor krets og forbund. Ekstra gledelig er det
at ola Hobber Nilsen fikk sin velfortjente debut i tippeligaen
i 2011. Søndag 27. november ble han oppnevnt av NFF til å
dømme Haugesund mot Strømsgodset. ola fikk også det ærefulle oppdraget med å dømme NM-finalen for junior mellom
rosenborg og brann. I 2011 ble han i tillegg tatt opp i uEFaCorE programmet. Dette er et program for unge, lovende
toppdommere fra hele Europa som har potensial i seg til å bli
internasjonale dommere. ola gjorde et svært godt inntrykk
både på og utenfor banen, noe som bl.a. resulterte i at han
ble oppnevnt av uEFa til å dømme u-23 landskampen mellom
belgia og Italia i november 2011. Det skal bli spennende og
følge ola og våre andre dommere i tiden som kommer.

Anlegg

71%
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Våre klubbdommere har også gjort en flott innsats for klubben. Dessverre er frafallet stort, men ved utgangen av 2011
Administrasjon
hadde vi 20 aktive klubbdommere. Disse har i ulik grad
dømt 5’er og 7’er fotball i barnefotballen. Flere gjorde også
en meget god innsats under Nordstrand bend It Cup. to
klubbdommerkurs har blitt gjennomført (vår + høst). Deltakelsen har vært tilfredsstillende.

Sportslig utvalg
Sportslig utvalg har i 2011 bestått av følgende personer med
tilhørende oppgaver:
thor Einar andersen – Sportslig leder
lars bakken – Jenteansvarlig
geir Stenseth – 5’er og 7’er fotball
tom Henning Øvrebø – Dommeransvarlig
gunnar Flaten – 5’er fotball
Espen lindland – trenerkoordinator 5’er og 7’er fotball
rikard Vestre – Eliteansvarlig
Su har i løpet av 2010 hatt 4 møter.
Sportslig utvalg har i 2011, i tillegg til de tradisjonelle arbeidsoppgaver, hatt to hovedoppgaver. Sportsplanen, som
er ferdig produsert og tatt i bruk. og prosjektet: Nordstrand
Fotball, en utviklingsklubb. Sistnevnte prosjekt innebærer
blant annet små justeringer i organisasjon. Dette arbeidet vil
fortsette i 2012.
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Nordstrand Cup 2011
13.-16. oktober 2011 ble det arrangert;
Nordstrand Bendit cup (5’er fotball) for årskullene 2002, 2003
og 2004 (15.-16.)
Nordstrand cup (7’er fotball) for årskullene 2000 og 2001
(16.-17.) - Niffen
Nordstrand cup (11’er fotball) for årskullet 1999
(14.-17.) – Hallagerbanen
2005/2006 årgangene arrangerte i tillegg en egen intern cup.
Totalt 104 lag - 41 interne og 63 eksterne lag
5 jentelag og 99 guttelag – i alt ca 1250 jenter og gutter i
alderen 7 til 12 år deltok på cupen; derav
- 57 lag på 5’er
- 26 lag på 7’er
- 21 lag på 11’er
Cup-komiteen besto i 2011 av 11 medlemmer:
Gro Berg, Ann Kristin Jacobs, Live Smith-Erichsen, Epen Jacobsen, Anette Hvidsand, Aud Haugen, Elisabeth Stenumgård,
Janne Wold, Trine Dalen Mossin, Birgitte Findstrup, og Gunnar
Flaten (komitéleder).
Administrasjonen ved Kurt-Ove Hansen og Cato Holtekjølen
var involvert i planlegging og gjennomføring av cupen.
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Cupen på Niffen ble gjennomført med stor grad av foreldreinnsats fra årskullene 2002 og 2003, og årskullet 1999 på
Hallager banen; totalt ca 90 foreldre.
Helhetsvurdering
Totalinntrykket er at dette er en viktig cup for Nordstrand Fotball. Vi får vist frem anleggene våre og klubben fra en positiv
side. Alle frivillige gjorde en flott innsats og cupen er avhengig
av alle sammen, for å få til et bra arrangement. Erfaringer for
å optimalisere cupen, er forfattet i erfaringsrapport etter årets
cup. Dette gjelder i forhold til styret, administrasjon, håndballgruppen og bruken av frivillige. I fremtiden ligger det også
flere muligheter med tanke på enda en bane på Hundejordet.
Dette kan være med på å utvikle cupen videre.

Fotballskolen 2011
Fotballskolen ble i 2011 gjennomført over 2 uker, med mer
enn 200 deltakere. Nordstrand IF er opptatt å ivareta sine
medlemmer på en best mulig måte, både når det gjelder
idretten og 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 det grunnleggende i fotballen; 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 fotballen i seg selv.

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

Jenter 95/96/97
Over 30 jenter har vært aktive spillere hele sesongen, noen
har kommet til, andre har falt fra. Totalt har 37 jenter vært innom laget. Da vi avsluttet sesongen var det 32 jenter, av disse
var 7 fra ’95 som da gikk til JJr. Av de 25 som da var igjen er
det nå (1. mars) 11 som har valgt å fortsette, i tillegg har det
kommet 3 jenter fra Kåffa.
Det var en spennende vår for jentene, Lars Bakken overlot treningen til to unge gutter, Anders Vågsøy og Kristoffer Kolsrud.
For å kunne benytte alle jentene på begge lagene valgte vi å
stille med to J16 lag selv om 3/4 av jentene kun var J15.

Alle dager startet med frokostservering og oppvarming. 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 hadde og mange spillsekvenser, hvor deltakerne fikk
prøve seg på pasningspill og avslutninger på alvor. Vi har også
hatt besøk av Nordstrand blad under begge ukene.

Det ble litt varierende resultater, men slik gikk det:
Mosse Cup: 3 lag med, Kurland Cup: 2 lag med, Skjetten Cup:
Vant, Oppegård Cup: nr 3, Treningsleir: Fjerritslev – trening og
kamper, 16 jenter NM: Tap mot KIL som til slutt vant NM,
Norway Cup: 2 lag med.
Serien: J16 1.div: nr 3, J16 2.div: nr 6, eneste klubb som gjennomførte hele J16 serien med 2 lag
OBOS Cup: nr 2, finale mot LYN som vi tapte

Vi vil rette en stor takk til alle instruktørene som bidro under
Fotballskolen i 2011.

Noen spillere har spilt kamper for både J16 1.div, 2.div, Jr og
Damelag.

Aktiviteten i lagene
Jenter / Damer

Som et resultat av at så mange jenter valgte å slutte etter sesongen har vi valgt å slå sammen alle aldersklassene fra J97
til og med senior damer til en treningsgruppe. Vi har derfor
meldt på 3 lag fra denne gruppen i årets serie, 2 juniorlag et i
1.div, et i 2.div og et seniorlag i 4.div.

Jenter jr. / Damer 4. div.
Ved oppstart i 2011 bestod spillergruppen vår av 28 spillere i
alderen 16-23 år, men de fleste er født i 94.
Vi hadde med et lag i 1.div. J19 og et nystartet damelag i 4.
div. Mistet fem spillere halvveis i sesongen pga. studier og fikk
derfor en noe tøff høstsesong med mange kamper for enkelte
spillere. Endte som nr. 5 i J19 serien og nr. 2 i 4. div. damer.
Deltok i følgende cuper: Mossecup, Kurland Cup, Skjetten Vårcup, Obos Cup, Norway Cup i tillegg til treningsleiren i DK. Har
et stabilt trenerapparat med lang kontinuitet rundt gruppen,
også for kommende sesong - Meget godt miljø. Trenere er
Dag Reinemo og Cato Holtekjølen.

Jenter 13, 1998
Sesongen startet for vår del med Gjelleråsen cup som en oppkjøring. Denne cupen var også en av de første gangene J98
spilte 11’er kamp. Deretter var det klart for sesong og vi endte
på en 6. plass. Litt varierende resultater men vi har prestert
mye bra spill. Vi deltok også i Norway cup, men resultatet var
preget av en lang sommer med lite fotball. Vi avsluttet sesongen med expo cup i Kristiansand, der vi kom til finale i B-sluttspil men tapte finalen. Vi mistet 4-5 spillere etter sesongen
men har senere fått inn nye spillere fra blant annet kfum. Nå
er j98 en gruppe på 19 spillere som er positive, engasjerte og
en sammensveisa gjeng. Trenere Per Morten, Eirik og Bodil.
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Jenter 12, 1999
Jenter 99 har hatt 1 lag gjennom 2011 sesongen, i siste året
med 7’er lag, i snitt 15 jenter gjennom sesongen. Når sesongen startet opp var det 11 spillere, og ved slutt 17 spillere.
Det har vært god rekruttering de siste 2 årene, og i dag er 1/3
av jentene født i 2000, samt flere spillere har ikke spilt fotball
tidligere. Laget har bestått i hovedvekt av jenter fra Munkerud
skole, men vi har også noen jenter fra Kastellet-, Lambertseter- og Nordstrand skole.
Jentene har deltatt på Mangelrudcup i mars, Skeidcup i mai og
Norwaycup i august.
Med utgangspunkt i mange nye spillere uten erfaring, har
jentene tapt de fleste kampene i både serie og cuper, men
mange kamper har vært veldig jevne. Det er et kjempegodt
miljø i spillergruppa, de er inkluderende ovenfor nye spillere,
og har det kjempemorsomt sammen og treningsviljen er stor.
Trenere gjennom sesongen 2011 har vært Tommy Lidareng,
Espen Gerhken og Øyvind Mund.
Jenter 11, 2000
J00 har i 2011 bestått av 17 jenter. Vi meldte opp 2 lag i serien og hadde en meget positiv utvikling gjennom sesongen.
Deltagelse i Frigg cup og BMIL cup i tillegg til Nordstrand Cup
hvor vi gjestedebuterte med 11’er fotball. J00 legger stor vekt
også på det sosiale, og har arrangert badeturer, overnatting i
klubbhuset på Hallager’n, J00 vs mødre kamp etc. Engasjerte
foreldre og ikke minst trenere som Hege Bondevik og Gustav
Sverdrup-Thygeson bidrar til god sportslig utvikling og godt
samhold.

Jenter 9, 2002
Jenter 2002 består av 5 jenter fra 2001, og 5 jenter fra 2002.
Laget har deltatt på ulike cuper i 2011, og spilt i serien. De
trener sammen med guttene i samme årskull, men utgjør en
egen gruppe. Se også Minigutt 9, 2002.

Menn/Gutter
A-laget
I serien havnet laget til slutt på en 6. plass i den utvidete og
forsterkede 3. divisjon. Fem serierunder før slutt kjempet vi
med fem andre lag om opprykk og differansen opp var på
bare tre poeng. Da en meget sterk prestasjon og langt over
forventningene der målet var å ikke havne i nedrykksstriden.
Synd at vi ikke henger med helt ut, men den tynne stallen på
fjorten mann ble for tynn og vi hadde problemer med å stille
lag i enkelte matcher. Forsvarsspillet var for en gangs skyld vår
styrke. Fremover ble det spesielt tynt og vi klarte ikke styre
kampene så godt som vi ønsket.
En halvering i 3. divisjon avdelingene gjorde at vi rykket opp
en halv divisjon før et eneste spark var gjort. Dermed tøffere
motstand enn tidligere. Østsiden ble til slutt vinnere. Mange
spillere utviklet seg meget godt i løpet av året, det er vi spesielt fornøyd med i tillegg til den fantastiske lagmoralen vi
har bygd opp. Rikard Vestre - Hovedtrener, Michael Vadseth
- assistenttrener

Foto: Arild Jacobsen, noblad.no
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B-laget
NIF 2 ble startet som et forsøk på å etablere et rekruttlag i NIF,
bestående av primært gutter fra 91 kullet med litt supplering
av andre. Tanken var å både få hjelp fra a-lag, samt matching
fra junior. I prinsippet ble det lite støtte og laget varierte i
prestasjoner – avhengig av hvem som kunne stille til kamp.
Og dessverre endte det med nedrykk. Det positive er at ”gjengen” er samlet og får seg sine ukentlige treningsøkter i et godt
kameratslig fellesskap. – og det vil vi fortsette med. Trener og
altmuligmann har vært Thomas Røkås.
C-laget
NIF3 måtte spille i 6.div i 2011 da NIF2 rykket ned fra 4.div i
2010 og dyttet oss ned en divisjon. Vi takket nei til tilbudet
om å spille i 5.div i 2011 da det innebar at vi skulle brukes
som et rekruttlag. NIF3 har bestått av den samme gjengen i
snart 10 år nå, så vi prioriterte å holde fast på spillegruppen
og heller spille i 6.div. NIF3 hadde en veldig fin sesong og mot
slutten var det klart at NIF2 igjen ville rykke ned og NIF3 stod
i fare for å bli dyttet ned andre året på rad. Eneste redningen
var om NIF3 klarte å rykke opp slik at NIF3 og NIF2 byttet plass
i divisjonene. NIF3 manglet flere nøkkelspillere mot slutten
av sesongen, men vant sine 4 siste kamper og rykket dermed
opp til 5.div. Siste kampen stod mellom 5.div og 7.div, så det
var mange høye skuldre i den kampen. Vi vant imidlertid 5-2
og reddet dagen for NIF Senior. NIF3 tar derfor tilbake plassen
i 5.div og blir NIF2 i 2012.
D-laget
Laget ble offisielt startet opp i september 2011. 88-kullet fra
Nordstrand har i flere år snakket om å starte et eget lag, og
nå er vi i gang. Vi er mannsterke med spillere på forskjellige
nivåer, men vi er treningsvillige og sultne, så vi ser frem mot
sesongen hvor målet uten tvil er å rykke opp til 7.div.
Junior, 1992-1994
Junior hadde en fin sesong under hovedtrener Kristian Gjerstadberget der Junior 1 rykket opp til 1. divisjon. 2. laget spilte
i 3. divisjon og endte på en meget sterk 2. plass. 3. laget spilte
i G-17 serien og oppnådde også 2. plass. Juniorlaget besto
hovedsakelig av 94-årgangen og talte til sammen over 60

spillere. Selv om det etter sesongslutt har vært noe frafall er
spillermassen utrolig stabil, samtidig som det har kommet til
noen nye spillere. Etter sesongslutt overtok Per Inge Jacobsen
Junior 1, mens Kjell Erik Westgård har ansvaret for Junior 2.
Gutter 15, 1996
Gutter 15 stilte opp ett lag i serien i 2.div., og vi var det eneste
laget som seiret mot serievinneren. Laget spilte sin beste
kamp hele sesongen i semifinalen i OBOS cup mot Skeid.
Omlag 22 spillere og et trener- og støtteapparat bestående
av Runar Sigriksson, Arne Karsrud, Erik Høgh, Truls Strand og
Trine Nodeland. Laget tok 4. plass i serien. Laget har deltatt i
Norway cup og Vinter Cup i Kristiansand hvor de kom på andre plass i B sluttspillet. Siste oppgave for guttene var futsal
turneringen Stopp Volden i KFUM Hallen. Vi stillte opp med to
lag og begge lagene kom til semifinalen, og lag 1 vant B sluttspillet. Gutter 1996 er en god og grei gjeng som mangler litt
mer treningsvilje, men det har vært en kjempefin jobb å lede
guttene.
Gutter 14, 1997
Team 97 har hatt en spennende sesong. Gruppen har bestått
av mer enn 70 spillere, i tillegg til et stort og engasjert trenerapparat med Jan Petter Nyhus som hovedtrener. Førstelaget
hadde en strålende sesong, med flotte resultater å vise til:
1. plass i Norges største innendørsturnering på Lillehammer,
seriemester og Kretsmester. Begge lagene i 2. divisjon
presterte meget bra i en sterk høstserie, med lag fra 1. og 2
div. NIF 2 endte på 3. plass, og NIF 3 endte på 4. plass. NIF 4
som spilte i 3. div. endte midt på tabellen ved serieslutt.
Team97 deltok på Lyn cup (1. plass), Haslum cup, Drammen
cup, Oppsal cup, Arvika (1. plass), Norway cup (kvartfinale
A-sluttspill), i tillegg arr. vi turnering for 2. og 3. div. lag på
Hallager’n for andre gang.
Gutter 13, 1998
G98 har hatt en utviklende 2011-sesong. Vi har hatt 50+
spillere, med tre 11-lag i seriespill. Ett lag i 1. div., ett i 2. og
ett i 3. Både spillere og lag har utviklet seg godt i riktig retning
med bakgrunn i NIFs filosofi. Lite resultatfokus i seriespill, og
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mer fokus på å utvikle oss individuelt og relasjonelt. Vi har
vært ca. 10+ trenere på papiret, hvor det i praksis har vært
noe mindre. Deltatt i Oppsal cup, Norway cup, Kristiansand
cup, Nesodden cup, Obos cup og Adidas cup. Vi har beholdt
så godt som alle spillerne i løpet av sesongen. Robert Hagen
har vært trinnkoordinator, og Thor-Erik Dahlberg hovedtrener.
Gutter 12, 1999
G99 består av 50 gutter som med stor iver spiller mye fotball
gjennom hele året. 2011 ble preget av en forsiktig overgang til
11-er hvor vi ble nr. 5 i 1. divisjon G98. Våre 7-er lag kom gjennom sesongen stort sett uten tap. Vi deltok blant annet med
alle lag i Norway Cup og deltok også i Ullern Vinterserie 9-er.
Begge turneringer med bra resultat. G99 sendte inn 6 spillere
til SUP på høsten og alle ble tatt ut til videre trening gjennom
vinteren. Trenerteamene har fungert godt. Geir Stenseth er
hovedtrener og Kristian Berg er trinnkoordinator for årskullet.
Gutter 11, 2000
Positiv 2011 sesong med god utvikling av spillere og mye
morsom tid på trening og i kamper for 60 spillere, foreldre og
trenere. Vi har hatt 6 lag i egen serie og et lag som har spilt i
G99 serien. Vi har deltatt på flere cuper inkludert guttas første
Norway Cup som årets høydepunkt. Laget har trent og terpet
på basisferdigheter og jobbet med samhandling i laget. Engasjerte foreldre har jobbet i administrativt og sportslig team,
og positive supporterforeldre stiller opp på alle kamper både
nært og fjernt. Mange underholdende kamper har det blitt,
og resultatmessig en god mix av H-U-B seiere. Vi ser frem til
og gleder oss til et spennende 2012.
Gutter 10, 2001
Minigutt 2001 har i sesongen 2011 hatt med 8 (5-er) lag i
serien, pluss ett hospiterings lag i 2000 serien (7-er) og er til
sammen 45 spillere. I tillegg har hele kullet deltatt på Hafslund cup, Ferd cup og Nordstrand Cup i regi av Nordstrand.
Laget har også hatt et hospiteringslag i Norway cup og arrangert en del 7-er treningskamper igjennom høstsesongen. Guttene har hatt en fin utvikling ferdighetsmessig. Det har i løpet
av hele sesongen blitt lagt vekt på grunnleggende tekniske
ferdigheter, noe som har gitt seg utslag i mange flotte kamper.
Det har vært 10 trenere, Kjersti Holm har vært adm. ansvarlig
og Gunnar Flaten trenerkoordinator.
Gutter 9, 2002
2002-årgangen er en av de største årgangene i klubben, og
består av ca. 75 gutter og 10-12 jenter og har hatt 8 guttelag
og 1 jentelag i seriesystemet. Høsten 2011 har vi hatt tilbud
om tre treningsøkter, to på Niffen og en futsaløkt i gymsalen
på Munkerud skole. Lagene i årskullet har deltatt i Pågen Cup,
Ski Cup, Stabæk Cup i Telenor Arena og Valhall Cup, i tillegg
til vår egen Nordstrand Cup. Årskullet har engasjerte foreldre
og trenere, og trenerapparatet fungerer godt. Det tror vi at er
nøkkelen til at den sportslige utviklingen er god og det sosiale
samværet trygt.
Gutter 8, 2003
2003 har hatt ca 60 spillere i 2011 - vi har hatt 8 lag i seriesystemet og ett lag i 2002 serien. Vi har hatt god oppslutning
på treningene og har ca 15 trenere. Fortsatt store forskjeller
i ferdigheter og konsentrasjon. Vi har deltatt i Bendit Cup på
Fjellhamar og Nordstrand sin egen Bendit Cup. Vi avsluttet
året med å bli noen færre spillere - nå ca 54 - men det ser ut
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som «naturlig avgang». Vi har en velferdskomité som arrangerer avslutninger m.v.
Gutter 7, 2004
I sesongen 2011 har det vært totalt 64 spillere som har deltatt
på treninger med en basisgruppe på 40 på hovedtreningene.
På ekstratreningene i helgen har det vært 15-20 spillere.
Treningsfokus har vært på basisferdigheter som pasning,
demping og skudd. Årgangen har for første gang vært med i
et seriesystem, Haraløkka Cup, med 7 påmeldte lag. Status er
at alle lag har både vunnet og tapt kamper så lagene har vært
rettferdig inndelt. Det har vært i alt 16 trenere som har bidratt
til å gjennomføre treninger og kamper. Det er god stemning i
gruppen og ungene er entusiastiske og lærevillige. Det er veldig morsomt å se hvor flinke de har blitt i løpet av en sesong.
Det er en spennende årgang og en takknemlig gjeng å jobbe
med. Kristian Berg er trinnkoordinator for årstrinnet og utgjør
sammen med Klemet Gaski og Espen Tønsaker Aas hovedtrenergruppen som er ansvarlig for det sportslige opplegget.
Gutter 6, 2005
2011 var et spennende og lærerikt år for våre 6-åringer. Ved
utgangen av året var det 62 registrerte 2005 spillere og det
har vært høyt oppmøte på treninger og arrangementer gjennom hele året. Vi jobber mye med å få barna til å bli «sjef
over ballen» og all trening foregår i mindre grupper, med
fokus på individuelle ballferdigheter. Årgangen har trent 2
ganger ukentlig, både sommer og vinter, og vi merker gjennomgående stor fremgang i ferdigheter hos hele gruppen.
2005 årgangen hadde med et lag i Haraløkka serien for 2004
årgangen, vi deltok på Ski Cup og i Umbro Cup og hadde vår
egen miniturnering under BAMA cup på NIFFEN. 18 engasjerte trenere og en flott administrasjonsgruppe ser frem til et
nytt, morsomt fotballår.
Gutter 5, 2006
Vi er en gruppe på 20-25 gutter som møter relativt fast. Trener hver mandag klokken 16.30/17.00 avhengig av om vi er ute
eller inne. Foreløpig har vi nok med å drive treningene og har
derfor ikke meldt oss på noen cuper eller miniserier så langt i
2012. Vi har hatt en litt for tidlig treningstid som har gjort det
vanskelig for foreldre å stille fast - men - det er behov for flere
voksne ressurser inn i gruppen vår. Både som bidragsytere på
feltet, og administrativt. Oppfordringen er herved gitt.
Hovedansvarlig har i år vært Stian Jansson, og Erik Borse
følger opp det administrative.

Bane og anlegg
Fotballanleggene våre er fortsatt i meget god stand. Både
Hallager og Niffen har blitt godt vedlikeholdt av klubbens
administrasjon i tillegg blitt godt ivaretatt av klubbens
medlemmer gjennom god dugnadsånd i forbindelse med
”sjauing” på områdene våre sommer/høst 2011.
Høsten 2011 ble også Hundejordet ovenfor Hallagerbanen
ferdigstilt.
Fotballstyret valgte høsten 2011 å prioritere snørydding av
begge banene på Niffen som medførte at Hallagerfeltet inklusive Hundejordet, vil være snøbelagt fram til vårsola tiner
banene.

Forholdene vinterstid på våre anlegg er meget bra og fotballgruppen etterstreber å holde fine baner selv på en årstid hvor
annen idrett for noen er mer nærliggende. Få, om noen, klubber i Oslo området har i løpet av 2011 hatt like gode baneforhold som Nordstrand IF.
Fotballstyret anser gode baneforhold som avgjørende i forhold til å gi et godt tilbud og utvikle fotballspillere på Nordstrand. Styret berømmer bane og anleggsgruppen med
Kristian Rosenberg og Kurt Ove Hansen i spissen, for innsatsen
de har lagt ned og resultatet de har oppnådd.
Fotballstyret har forsiktig påstartet arbeidet med å prosjektere nytt kunstgress på store Niffen. Kunstgressdekket har
tydelig slitasje og må skiftes i løpet av nærmeste fremtid.
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Laglederens hjørne
Det ble i 2011 avholdt tre dugnader på Niffen og Hallager;
før sesongstart, før Nordstrand Cup og en ved sesongslutt. To
dugnader ble avlyst da de kom for tett på hverandre. Til sammen møtte det opp ca 100 personer på disse tre dugnadene,
noe Styret er fornøyd med. Det ble både foretatt generell
rydding, kvisting, gressklipping og fjerning av gammelt skrot –
det blir mange containere av sånt… Etter oppfordring fra flere
medlemmer la vi ut ”dugnadshjulet” på nettet, slik at den enkelte kan planlegge god tid i forkant. Dette vil fortsette i 2012.
Det har vært avholdt 3 lagledermøter. Hovedfokus her har

vært informasjon om den nye laglederhåndboken. Denne
håndboken inneholder (forhåpentligvis) alt en Årgangsansvarlig og/eller lagleder trenger å vite om sin funksjon. Det har
vært nedlagt et betydelig arbeid for å få samlet all informasjon og Styret ønsker å takke Jan Knoph, Monica Toften og
Janne Eriksen for et veldig godt arbeid. Laglederboken er
senest oppdatert pr februar 2012 og kan lastes ned på nettet
som pdf. I tillegg utleveres den til alle lagledere.
Styret ønsker at årgangsansvarlige og lagledere får mest mulig
informasjon om klubben, sin årgang, regelverk og ikke minst
alle de daglige praktiske gjøremålene som kan være vanskelig
å finne ut av på egenhånd. Vi ser også at disse funksjonene
kan bli ”ensomme” ved at man ikke har mye kontakt utenom
egen årgang/lag. Lagledermøtene er en måte å bøte på dette
på, og Styret ønsker å utvikle denne rollen videre det kommende året.
Kioskdriften har vært gjennomført av 00 og 01 årgangene og
har vært åpen ved kampavvikling på Niffen og Hallager. For
2012 sesongen er det 01 og 02 årgangene som har ansvaret.
Kioskene har en viktig sosial funksjon og er viktig for å kunne
tilby publikum enkel mat og drikke. Samtidig ser vi at kioskdriften kaster lite av seg økonomisk. Det vil derfor bli sett på
hvordan man både kan strømlinjeformen driften bedre, samt
hvordan kiosken kan gi en større økonomisk gevinst for Fotballgruppen.

Vi takker for 2011, og gleder oss til et utviklende 2012!

Styret Nordstrand IF Fotballgruppen
29/02-2011
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Budsjett Nordstrand IF 2012 pr mnd
Konto
3001
3002
3010
3110
3140
3150
3900
3910
3915
3918
3920
3925
3930
3940
3950
3970
3980
3990

Fotball budsjett

Budsjett 2012

Salg shop, andel hummel fra HS
Salg utstyr i gruppene
Reklame, sponsor m mva fotball
Reklame, sponsor lag
Leieinntekter
Driftsavtale kommune

Medlemskontingent

Treningsavgift
Egenandeler fra utøvere ved aktiviteter (treningsleir, renn osv)
Inntekter ordinære arrangement NIF CUP
Inntekter ordinære arrangement (serie)
Heiskort
Kioskinntekter
Inntekter andre arrangement , Fotballskole

0
65 000
300 000
0
0
220 000
0

Dugnadsinntekter
Norsk Tipping - grasrot
Offentlige tilskudd, fordelt fra HS
Andre inntekter
Sum inntekter

4001
4002
4010
4110
4915
4918
4920
4930
4940
4950
4960

3 722 500

Innkjøp shop
Innkjøp for videresalg av utstyr i gruppene
Kostnader til reklame, sponsor fotball,
Kostnader til reklame, sponsor lag

Innkjøpskostnader
Kostnader ulike aktiviteter egne lag (treningsleir,cup, renn osv)
Kostnader ordinære arrangement NIF CUP
Kostnader ordinære arrangement (serie, dommere)
Kostnader kiosk
Kostnader andre arrangement, Fotballskole
Dugnadskostander, lodd
Andre kostnader lag / utøvere, a-lag, elite, drakter
Sum kostnad lag / utøvere

5010
5011
5190
5410
5420
5500
5700
5920
7100
7150
6300
6320
6340
6360
6370
6510
6610
6620
6630
6640
7500
6710
6720
6800
6860
6900
6940
6950
7000
7510

6010
6015
6020

	
  

23	
  %	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Sum kostnad administrasjon

Avskrivning bygninger
Avskrivning tekniske installasjoner
Avskrivning utstyr
Sum avskrivninger

Sum driftskostnader
Sum driftsresultat

8070
8110
8150

12	
  %	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Renteinntekter
Rentekostnader lån
Annen rentekostnad
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Sum finanskostander

190 000

300 000
100 000
80 000
30 000
90 000
0
300 000
1 350 000
150 000
0
0
0
0
0
0
80 000
70 000

	
  

	
  

0
0
20 000
170 000

900 000

Fast lønn
Annen lønn , Trenere, fotballskole
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
OTP - obligatorisk tjeneste pensjon
Kantine, andre sosiale kostn ansatte
Siviltjeneste
Yrkesskadeforsikring
Km godgjørelse, trenerkostnad
Diett-, reise ,-andre utlegg trenere

Sum personalkostander
Leie hall, bane ( 150' ekstern, 400' intern)
Renovasjon, vann, avløp osv
Lys, varme
Renhold
Leie av utstyr, Traktor
Anskaffelser
Vedlikehold lokaler
Vedlikehold uteanlegg
Vedlikehold utstyyr
Andre driftskostnader lokaler / anlegg
Forsikring bygg / anlegg
Sum kostnad lokaler / anlegg
Regnskap / revisjon
Andre honorarer
Kontorrekvisita
Møter, kurs oa administrasjon
Telefon, internett
Porto
Annen kontorkostnad
Bilkostnader
Forsikring ansvar, innbo og annet

262 500
0
125 000
200 000
0
0
0
2 350 000
0
200 000

Årsresultat (overskudd +/Underskudd -)

1 650 000
670 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
670 000
0
0
0
0
0
0
0
0
70 000

	
  

Sport	
  
Anlegg	
  
Administrasjon	
  

65	
  %	
  

	
  
	
  
	
  

6	
  %	
  

21	
  %	
  

	
  

70 000

	
  
	
  

0
0
0
0

3 480 000

	
  

242 500

	
  

	
  

0
0
0
0

242 500

73	
  %	
  

Flest mulig - lengst mulig - best mulig!
Vi skaper barn og ungdom å være stolte av!

www.nordstrand-if.no

