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ORGANISASJON 
 
Årsmøtet ble avholdt på gamle klubbhus 12. mars 2018, og følgende styre / organisering ble vedtatt: 
 

Styret:  

Leder Tommy Jørgensen 

Nestleder Jarl Vegar Evenstad 

Økonomiansvarlig Øyvind Blix 

Styremedlem / SUs representant i styret Trond Winther 

Styremedlem Anne May Jørgensen 

Styremedlem  Birger Marius Kristiansen 

Styremedlem  Kenneth Nikolaisen 

Styremedlem Inge Martinsen 

Styremedlem Bjørn Karsten Sandbæk 

Valgkomité  Sølve Raaen 

 Roar Østli 

 Morten Wigdahl 

 Andreas Fjellhede 

Kontaktpersoner:  

Sponsoransvarlig Kenneth Nikolaisen 

Materialforvalter Tommy Jørgensen 

Kontaktperson for bruk av kunstgressbanen Jarl Vegar Evenstad 

Ansvarlig for nettsiden Jarl Vegar Evenstad og Lars Marius Winther 

Ansvarlig for kiosken Gro Kari Askheim og Hanne Evenstad 

Baneansvarlig Bjørn Karsten Sandbæk 

VIFs fotballrepresentant i VIF Hovedstyre Tommy Jørgensen 

VIFs fotballrepresentant i MFK Tommy Jørgensen og Trond Winther 

Tine fotballskoleansvarlig Sportslig utvalg (SU) 

Trenerveileder 9’er og 11’er Tommy Jørgensen 

Trenerveileder 5’er og 7’er Jarl Vegar Evenstad 

Fair play-ansvarlig Caroline Magnussen Stang 

Dommeransvarlig Caroline Magnussen Stang 

  

 
 
Styret har i denne perioden avholdt 12 styremøter med godt fremmøte. 
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Forord 
 
Vikersund fotballs visjoner er flest mulig, lengst mulig.  
Flest mulig, lengst mulig.  
Hva ligger det egentlig i Vikersund fotballs visjoner? Hva betyr dette egentlig? 
 
Flest mulig 
Hensikten slik vi analyserer de to ordene, er at vi skal være en arena for alle. Der flest mulig har lyst til å 
være. Et sted for små og store fotballspillere, ungdommer og seniorer. Mamma- og pappatrenere og 
andre trenere. Pensjonister som fortsatt ser nytten i å bidra frivillig og lagleder eller kioskvakter som står 
på hver eneste dag. Det betyr at vi skal være en arena som omfavner alle. Den skal omfavne og utvikle 
en spiller som har lyst til å være fotballspiller fordi den har ambisjoner og drømmer om å bli like god som 
Lionel Messi. Flest mulig skal også omfavne en spiller som mest liker å være på Tangen fordi 
bestevennene også er der og bonusen er å ha det gøy med ball i beinet. Flest mulig skal til og med 
omfavne en ung og lovende 6-7-åring som innimellom er mest opptatt å telle granulatet på banen. Våre 
unge klubbdommere er like viktig å ta vare på som seniordommer. Våre frivillige trenere og lagledere 
trenger både faglig og sosialt påfyll, og de skal føle at de tilhører og blir verdsatt. Våre sponsorer skal 
vite at de får igjen den synligheten vi med glede og stolthet forplikter oss å vise dem.  
Og slik kan vi bare fortsette i det uendelige. Alt går i sirkel der alle ledd i en klubb er like viktig.  
 
Lengst mulig 
Det ligger så mye dybde i «lengst mulig». Sportslig vil det bety at vi har som mål å kunne stille egne lag 
i hvert årskull og at alle føler de blir sett og får utvikling fra sitt individuelle utgangspunkt.   
Og at Vikersund er i «mitt hjerte». Stolthet over å spille fotball på hjemmebane - i eget nabolag.  
Men like viktig at alle har tilgang til en billig sportslig arena, der det skal være plass til alle, og delta i et 
felleskap. Dette felleskapet er i seg selv en ressurs både for seg selv og sine omgivelser- og 
lokalsamfunnet. Har man et sted man føler seg velkommen, med venner og mestring er 
sannsynligheten for at man «faller utenfor» mindre.  
For at våre spillere skal ønske å være i Vikersund lengst mulig, må vi også ønske velkomment 
treningsmangfold. For mange er det viktig at man kan ha treningsvariasjon. Kun en sport passer nok 
ikke alle. Vi mener derfor at samarbeid på tvers av gruppene i VIF, som for eksempel håndball eller ski 
er viktig. Det er viktig at vi gir rom til hverandres aktivitet. Til syvende og sist så vil dette bidra til 
mangfold i hele Vikersund idrettsforening.  
Ja, det er viktig for fotballen å stille med nok spillere til kamp, men vi roper et høyt rungende JA til å 
finne smidige løsninger til det beste for alle! 
 
Flest mulig, lengst mulig  
Med flest mulig lengst mulig vil det gro og spire og gå rundt i en positiv sirkel i alle ledd. Det er viktig for 
Vikersund fotball å være reflektert over disse 4 enkle små ordene som betyr så mye. Det skal være 
grunnmuren i alle avgjørelser. Sportslig og administrativt. Kvalitet i alle ledd! Først mestringsorientert og 
deretter resultatorientert! Det bygger selvtillit til den enkelte.  
 
 
 
 
Tommy Jørgensen 
Leder Vikersund fotball 
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ØKONOMI     
  
I budsjettet for 2018 var inntekter økt fra 1 063 000,- til 1.215.000,- Samlede inntekter ble 1 097 065,- 
Mye av dette skyldes manglende inntekter fra sommerfesten som ikke ble arrangert grunnet at vi ikke 
fikk frivillige nok til hjelpe til. I tillegg var det budsjettert inn tilskudd fra kommunen på 80 000,- Vi fikk 
bare dekket rundt 10 000,- herfra.  
  
På plussiden tilkom inntekter fra å være ansvarlig for Satellittrening gutter 2003 – 2007.  Kiosksalg ble 
også økt mye fra 2017 til 2018. Sponsorinntekter er noe over budsjett. Vi takker alle som bidrar her, og 
spesielt våre hovedsponsorer som er Diadora, Kiwi, Nordbohus og SpareBank 1 Modum gjennom 
samarbeidet med Modum FK, og til støtte for Alle Jenter På Banen arrangementet. 
  
Sett i forhold til regnskapet for 2017, er samlede inntekter 140 000,- høyere i 2018.  
  
Samlede kostnader for 2018 ble på 1 086 315,- mot ett budsjett på 1 112 300,- Sum kostnader i 2017 
var 1 077 567,-  
Mange av kostnadene er stabile uten at vi får gjort så mye med dem. 
En del kostnader har økt pga. høyere idrettsaktivitet som f.eks. mer spons til cuper, flere lag påmeldt til 
serien og økt materiell til lagene.  
  
Vi har hele året hatt fokus på å holde kostnadene nede slik at vi kan klare å ta inn noe av underskuddet 
for 2017 i 2018. Likevel har det kommet på noen kostnader, spesielt vedrørende reparasjon av 
flomlysene våre som vi ikke har kunnet unngå.  
  
Årsresultatet for 2018 havnet på 11 345,- i pluss kontra ett minusresultat i 2017 på 119 798,- Vi sier oss 
fornøyd med at vi går i ett lite pluss, og foreslår i 2019 ett budsjett som vi håper vil bedre dette 
ytterligere.  
  
Egenkapitalen til fotballgruppa er pr 31.12.18 lik 348 414,- Vi har hatt en opprensk i utestående 
fordringer og gjeld som gjør at vi har god oversikt over likviditeten.  
  
Fotballgruppa står foran en del større investeringen i årene fremover. Nytt flomlysanlegg må på plass, 
og dekke på kunstgressbanen må fornyes. I tillegg må gamle klubbhus fortsatt renoveres utvendig og 
innvendig. For å ha en penger til disse prosjektene, bør vi styre mot å bygge en best mulig økonomisk 
buffer, samtidig med dette ikke går ut over idrettsaktivitetene våre.  
  
 
 
 
 
 
 
Øyvind Blix 
Økonomiansvarlig  
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BERETNING 
Som tidligere år, har vi også i 2019 hatt stor aktivitet i fotballgruppa. Det har vært til sammen 29 lag som 
har representert Vikersund IF. Hvorav 1 lag, Old Boys/Veteran ikke er meldt opp i serien og 2 lag er 
samarbeidslag med Geithus og Moingen. B-laget har hatt samarbeid med Tyristubben A-laget. 
Vi har masse sportslig aktivitet hos oss om dagen. Ca 285 spillende medlemmer. Som til sammen har 
gjennomført mer enn 500 fotballkamper i 2018. Vi har hatt 37 lagspåmeldinger til cuper fra Kristiansand 
i sør til Hamar i nord. I skrivende stund har vi 5 påmeldte lag som spiller futsal i 
vintersesongen, denne sesongen avsluttes i mars. Bare en 1 måned før ny vår starter ute for vår 2019. 
 
Aktivitet og årsklasser 
Vikersund fotball er en breddeklubb, dette viser også aktivitetstallene for 2018. Målet for fotballgruppa er 
å tilby fotballaktivitet til så mange som mulig, lengst mulig. Vi har også som mål å videreutvikle talenter 
ved å tilby dem gode trenings- og utviklingsmuligheter. 
Aktiviteten har fordelt seg slik på de forskjellige alderstrinn for 2015, 2016, 2017 og 2018. Tallene er 
hentet fra medlemsnett pr 31.12.2018 
 

Tall fra medlemsnett Jenter Gutter 

Født Alder 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 

2012 6 år 16       11       

2011 7 år 7       15       

2010 8 år 10 8     8 11     

2009 9 år 13 13 9 4 12 16 17 11 

2008 10 år 0 0 0 0 23 27 25 21 

2007 11 år 0 0 0 2 24 20 18 17 

2006 12 år 13 12 13 9 14 14 15 16 

2005 13 år 2 3 0 10 14 19 17 15 

2004 14 år 0 0 19 11 10 10 11 12 

2003 15 år 0 0 0 9 17 19 13 9 

2002 16 år 16 15 13 9 16 13 21 18 

Junior 17-19 år 0 0 0 1 0 29 20 13 

Senior >19 år 11 0 24 19 15 21 47 37 

Veteran >39 år 0 0 0 0 18 17 16 17 

Sum 88 51 78 74 197 216 220 186 

Endring 2017-2018     Jenter     Gutter 

Antall      37     -19 

% endring     72,5 %     -8,8 % 

Medlemmer totalt     2018     2017 

Antall     285     267 

% endring     6,7 %     -10,4 % 

 

Antall jenter har økte med 37 spillere dvs en økning på 72,5% ift. 2017. En hovedforklaring her er at vi i 
2018 fikk tilbake et damelag med 11 spillere. I tillegg har vi hatt en endring i rekrutteringsplanen vår. 6-
åringene kom inn tidligere til oss og spillerne ble registrert samme året. Vi har som mål at vi skal øke 
rekruttering på jentesiden. 
Vi har en jenteandel på 30,9% i 2018 mot 17,1% i 2017. Hovedmålet til NFF er 40% jenteandel.  
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Antall gutter har falt med 19 spillere dvs -8,8%. Dette kan først og fremst forklares med at vi hadde i 
2017 et stort juniorlag som bestod av mange spillere fra asylmottaket på Sevalstunet.  
Sevalstunet ble nedlagt og en stor andel av spillerne flyttet.  
Totalt gir dette 285 spillere mot 267 sist år som tilsvarer en totaløkning på 6,7%.  
 

 
Jenter 

Damelag 7er lag J10 ingen jentespillere født 2008 

J16 11er lag (jenter født -02/-03/-04) J09 2 lag 

J13 samarbeidslag. Moingen/Vikersund/Geithus* J08 1 lag 

J12 samarbeidslag. Vikersund/Moingen/Geithus* J07 1 lag 

J11 ei jente som spiller på J12 J06 2 lag** 

*Første klubbnavn administrerer laget. De har selv gitt seg navnet MVG. Drakt er nøytral mellom 
klubben (rosa).  
** Kun høstsesong 
 
 
 
Kretslag 
Vikersund fotball er også stolte over at det er 2 jenter som har blitt tatt ut til kretslag gjennom 
sonetrening i Hønefoss.  

o Helene Berg Houmb født 2003 
o Sunniva Agathe Raaen født 2004 

 
 
 
 
Kort oppsummering av lagenes årsrapporter.  
 
Damelaget prøvde å våkne til livet igjen etter ett år uten. Et 7er lag ble meldt opp med 9 spillere. Godt 
samarbeid med J16 var avgjørende for at de skulle komme gjennom sesongen. Alt i alt en fin sesong, 
men med usikkerhet rundt laget for 2019.  
Årets kåringer på damelaget:  

o Årets toppscorer: Frida Skaug Askheim 
o Årets spiller: Silje Sprakehaug Iversen 

 
J16 har hatt en veldig bra sesong med 95% treningsoppmøte. Dem har oppnådd de mål dem satte seg 
og er en fornøyd gjeng både sosialt- og spillermessig. Noen utfordringer har det vært, men det er å 
forvente med en jentegjeng med 3 aldersgrupper satt sammen i samme lag. Det har ambisjoner om å 
reise til en større cup 2019.  
 
J13 er et samarbeidslag med Moingen og Geithus og det er Moingen som administrer dette laget. 
Vikersund har med en trener og 2 jenter fra Vikersund. Jentene trives godt sammen og ser ut til å ha 
funnet seg nye venninner med lite stedsgrupperinger.  
 
J12 startet et samarbeid med Moingen og Geithus før sesongen og Vikersund er den som administrer 
laget. Dette er en god løsning for å beholde jentene i sine hjemklubber, fremfor å måtte melde overgang 
til annen klubb. Vi har tro på at dette bidrar til at jentene fortsetter å være med. Resultatmessig har det 
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gått over all forventning hele året, både i serie og cup. Jentene ble flyttet til middels øvet lag i 
høstsesongen da de gjorde det svært bra i vårsesongen.  
 
J09 meldte inn 2 lag til serien, og delte inn i 2 jevngode lag. De har tatt store skritt videre 
utviklingsmessig, og er stolte av at alle jentene i løpet av 2018 har tegnet seg inn på scoringslista.  
 
J08 startet med treninger allerede litt når det fortsatt var vinter. De er fulle av iver og har godt oppmøte 
på treninger og kamper. Det har vært viktig å tilpasse sine treninger til jentenes ulike aktiviteter. Det har 
blitt gjennomført flere positive sosiale aktiviteter, blant annet underholdningskamp mellom mødre og J08 
 
J07 har lært mye om fotball og lagspill i 2018. Trener har benyttet seg av øvelser fra treningsøkta.no og 
kan på det varmeste anbefale å bruke øvelser derfra. Bra for spillerne og bra for en trener som vil lære 
og yte best mulig.  
 
J06 har hatt en kjempefin høst med tilnærmet 100% oppmøte på en sterk jentegruppe på 16 spillere. 
Veldig fornøyd med å spille 3er fotball, slik at alle jentene føler at de er med og bidrar i spillet.  
 
 
Gutter 

G16 11er lag G11   2 lag 

G15 11er lag  G10   3 lag 

G14   9er lag G09   2 lag 

G13   9er lag G08   1 lag 

G12   9er lag G07   2 lag 

 G06   2 lag (høst) 

 
 
G16 var en god gjeng hele året, med en veldig god vårsesong. De ble satt en divisjon opp på 
høstsesongen etter gode resultater på vårsesongen. Men merket at høstsesongen ble utfordrende å 
gjennomføre, da flere fikk lengre reisevei til videregående skole til Drammen og Hønefoss. Det var viktig 
å samarbeide med G15 og G14 for å ha full spillertropp til kampene. Laget ble styrket av Tom Solheim, 
fra Moingen, som hjelpetrener.  
 
G15 har vært en stabil gjeng og for det meste gjennomført alle kamper med egen spillertropp, med noe 
hjelp fra J16. Kampene har vært preget av at en av omgangene har gått svært godt. Det har vært 
mange kamper der enten første eller andre omgang har vært seire selv om endelig resultat har blitt tap.   
 
G14 kom sent i gang, da de var usikre på om de kunne stille med så liten tropp. Med hjelp fra primært 
gutter 2006, har dette gått bra og motivasjonen til guttene har vært høy.  
 
G13 mistet noen spillere, antageligvis noe grunnet tidligere uro rundt trenerteamet. Dette roet seg og 
det har vært god motivasjon i laget som også gleder seg til Futsal-sesong vinter 18/19.  
 
G12 har hatt en veldig fin sesong med 3 cuper, der bla Sommarland Cup var en storslager. De har vært 
avhengig av støtte fra G11 i perioder det har vært vanskelig å stille fullt lag selv. Samtidig har en del av 
gutta hjulpet G13 og G14 som er stor stas.  
 
G11 er en stor gjeng og meldte opp 2 lag til serien. Det ble lagt stor vekt på sammensettingen på de 2 
lagene for å få så jevngode lag som mulig. Gjennom serien ble det en fin blanding av seire og tap. 
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Erfaringsmessig oppleves det at det er best med minimum 2 trenere på hver trening. Laget styrker antall 
trenere for 2019-sesongen med 2 trenere til.  
 
G10 er også en stor og aktiv guttegjeng som mange er med på mange aktiviteter. De har vært smidige 
for å tilpasse seg alles aktiviteter, slik at spillerne ikke kom i et valgdilemma for hvilken aktivitet de skulle 
prioritere. 3 lag med god utvikling.  
 
G09 fikk tilbake 2 spillere som hadde sluttet i 2017. Har deltatt på 3 cuper, og er en positiv gjeng med 
mange aktive spillere som også trener andre idretter enn fotball.  
 
G08 har hatt en stor prøvelse med å holde hjulene gående. Da det ikke er fast trener. De har løst det 
med at det er 4 trenere som rullerer.  
 
G07 har hatt 2 faste kamplag hele året som dette har fungert godt for med godt samspill guttene 
imellom. De gleder seg til å spille 5er fotball, da de opplevde at 3er banen etter hvert kunne begynne å 
bli liten for dem.  
 
G06 startet opp på høsten med 2 lag. Og guttene synes det er gøy å spille fotball. Det er ingen fast 
trener eller lagleder på laget. Alexanders Sjøberg har vært behjelpelig til å være oppstartshjelper og 
foreldrene rullerer på oppgavene.  
 
Herrer senior A-lag. 
Senior A har denne sesongen spilt i 5. divisjon. Ruben Iversen og Didrik Finsrud som spillende trenere. 
Til sammen har det vært benyttet 40 spillere denne sesongen. Med spillere fra egen stall, Old 
Boys/Veteran og G16. De startet sesongen med stor motivasjon og med et mål om å hevde seg i 
toppen av 5. divisjon. Med mange definerte ulike årsaker gjennom hele sesongen dalte denne 
motivasjonen og resultatene uteble, og de avsluttet serien 2018 med 13. plass og nedrykk. 
 
Årets spiller på A-laget 
Lasse Tangen årets toppscorer  
Nils Einar Hervig ble årets spiller.  
 
Dere finner mer informasjon om hvordan det gikk med de forskjellige lagene i vedleggene. 
 
Trenere og lagledere for aldersbestemte klasser 
Vikersund fotball er en foreldredrevet klubb i de aldersbestemte klassene. Her er vi avhengige av 
positive og velvillige foreldre som tar rollen som trenere og lagledere.  
I 2 år har de eldste guttene og jentene (fra 13 år) har hatt trenere og lagleder som har fått et lite 
honorar. Det har vært en ordning med prøving og feiling og som må evalueres hvert år ift. neste års 
utsikter ift. økonomi og spillerstall.  
 
 
 
 
Satellittrening for gutter 2007 til 2003 
Buskerud fotballkrets startet Buskerudmodellen senhøsten 2017. For å gi et bedre treningstilbud til 
guttene i denne alderen. Dette går ut på at toppklubbene Strømsgodset og Mjøndalen får ansvaret for et 
antall satellittklubber. Disse satellittklubbene skal stille med spillere og trenere fra sitt område til 
treninger.  
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Toppklubbene stiller med trenere med minimum UEFA B-lisens og treningsprogram, landslagsskolen, 
som skal veilede satellittrenere slik at de får en helthetlig måte å trene de beste spillerne på, fra 
toppnivå ut gjennom satellittene.    
Som en konsekvens av dette vil toppklubbene redusere sin satsing på Elite Akademiene. Veien opp til 
krets og landslagsskolen vil gå gjennom satellittmodellen.  
 
Vikersund fotball er ansvarlig for å administrere Vikersund/Modum satellitt.  
Sesongen til satellitt går fra november til november og treningene var i utgangspunktet hver søndag 
utenfor sesong og hver 14. dag i sesongen. November 2018 startet ny sesong opp, og den er lagt over 
til treninger hver 14. dag søndag, med en årsplan for turneringer, da erfaringen ble gjort at hver uke ble 
for ofte. I vinterhalvåret foregår treningene i SpareBank 1 hallen: Om sommeren trenes det på Tangen i 
Vikersund. 
 
En positiv konsekvens av satellitt er at man skal få utvidet trenerkompetanse ut til omlandsklubbene, 
som skal komme klubbene til gode, i tillegg til spillerutvikling på spillerne.  
Erfaringsmessig er det dessverre utfordrende å få nok trenere, spesielt fra omlandsklubbene, til å stille 
opp på fast basis. Vi er helt avhengig av at klubbene rekrutterer trenere som kan stille opp for at 
satellittene skal gå rundt. Erfaringsmessig er det også samme utfordring på satellitt å få svar i god tid for 
oppmøte. Noen ganger er det vanskelig å vite hvor mange trenere vi har til for eksempel ei gruppe på 
60 spillere. For at dette skal fungere, trenger vi å dele opp gruppene og ha nok trenere til å ta seg av 
sine grupper.  
 
Mjøndalen fotball som har ansvaret for Vikersund satellitt har også hatt mye å gjøre, og ikke minst en 
omstilling i deres egne rekker etter at de rykket opp til eliteserien, som gjør at dem ikke har hatt så god 
tid til å stille opp like ofte som meningen er. Men leder av satellitt fra Vikersund er Tommy Jørgensen 
som nå er blitt utdannet ferdig som trenerveileder, og gått hele UEFA B-lisens kurset.  
  
 
Sonetrening for Jenter 
Vikersundjentene har et tilbud om sonetrening i Hønefoss på AKA arena. Dette er fortrinnsvis for 
årgangen 2004-2006, men noen 2003 jenter er også med. Vikersund har i år med 8 stk på denne 
treningen. Det trenes 1 gang pr uke på AKA stadion. Det avholdes også sonenturneringer, i disse 
turneringene har sone Ringerike gjort det bra og våre jenter er virkelig med på å prege lagene.Denne 
treningen er veien videre til et eventuelt kretslag, pr nå har Vikersund 2 jenter på krets.  

 
Samarbeidet med Modum FK 
Pr dags dato har ikke Vikersund fotball samarbeidsavtale med Modum FK pga uenigheter om 
jentemodellen til Modum. Vikersund fotball ønsker å tilby jente- og guttefotball i alle aldre der det er 
mulig.  
Modum FK utvidet sin jentesatsning i fjor og begynte med breddefotball på jentesiden fra de er 14 år. 
De har utvidet sitt mål med at de skal overta alle Modums jentespillere fra 13 år fra og med januar 2019. 
Tommy Jørgensen inviterte til et samarbeidsmøte i slutten av november på gamle klubbhuset i 
Vikersund. Der Arnt Hellik Letmolie la frem MFK sitt forslag 
Styret i Vikersund fotball besluttet at vi fortsatt vil tilby jentene i klubben vår et fullverdig lokalt tilbud i alle 
årsklasser der det er mulig. Fra barnefotball til ungdomsfotball og seniorfotball. 
For en breddeklubb som oss er dette viktig. Flest mulig, lengst mulig 
Vi skal gi alle jentene våre et lokalt best mulig tilbud.  
Da NFF også gjorde om seriestrukturen for ungdomsfotballen til jentene, mener vi dette er med på å 
gjøre det enklere for oss å finne gode løsninger internt i klubben. 
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Leder av styret i Vikersund fotball har sittet som styrerepresentant i MFK i 2 år. Det har vært en fordel 
med hensyn til innsikt. Dette skal ikke videreføres i 2019, da Modum FK ikke ønsker Vikersunds leder i 
styret. Årsak er at de ikke ser på det som naturlig at Vikersund er representert da vi velger å stå utenfor 
jentesamarbeidet i den form Modum har lagt frem. 
 
 
 
Kvalitetsklubb 
Vikersund fotball er i prosess for å bli kvalitetsklubb. Men det går svært sakte, da det i praksis er bare 
en person som jobber med fremdrift, og samme person har svært mange roller i klubben. Målet er å bli 
ferdig innen 2019.  
 
Kompetansehevning 
 
Trond Winther 

- NFF Fotballederkurs 2 
- NFF klubbskolering. Terminmøte 5. divisjon 

Jarl Vegar Evenstad 
- NFF Fagsamling jentaktivitet med kvalitet 

Tommy Jørgensen 
- NFF Trenerveilederen 
- NFF Tine fotballskole fagsamling 
- NFF Fagsamling jenteaktivitet med kvalitet 
- NFF Idrettskrets temamøter 
- NFF gjennomført UEFA B lisens trenerkurs 

 
Anne May Jørgensen 

- NFF Kvalitetsklubbsamling 
- Idrettsadministrasjon Økonomistyring for idrettslag 

Øyvind Blix 
- NFF Fotballederkurs 1 
- NFF Grasrottrener delkurs 1 
- NFF Grasrottrener delkurs 2 

Kenneth Nikolaisen 
- NFF Fotballederkurs 1 

Inge Martinsen 
- NFF Fotballederkurs 1 
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Av alle årskull J/G fra 6 år til senior har vi 37 trenere hvorav 13 har tatt deler av- eller hele 
grasrottrenerkurset. Dette tilsvarer 35% trenerkompetanse. Det er kun 3 årskull vi ikke har utdannet 
trenere. Dette gjelder 7, 8 og 10 år.  
 
Alle jenter på banen 
Vikersund ønsker å satse på jentefotball og er med i et prosjekt som heter” Alle jenter på banen” i regi 
av Buskerud fotballkrets. Målet er å rekruttere flere jenter til fotballen, og få de til å fortsette lengre med 
fotball - samt øke kvaliteten på spillere og lag. 
Alle Jenter På Banen ble avholdt 17. juni i år og vi hadde i år nesten 90 jenter på banen i år. Hver 
deltagende jente får en fotball sponset av Vikersund Fotball og Sparebank 1 Modum.  
Sparebank 1 har sponset oss med kr 8000,-   
 
TINE fotballskole 
TINE fotballskole ble arrangert første helg etter skolestart. Nytt av året var at vi inviterte til frokost lørdag 
og søndag og hadde en Fair play-samling delt opp i 2 gruppe i VIFs hovedhus.  
Ellers fulgte vi samme opplegg som tidligere år med hensyn til planlegging og gjennomføring.  
Fotballskolen er for jenter og gutter i alderen 6 til 12 år, og er veldig populær. Det var ca 130 deltagere i 
2018 og ca 30 instruktører, først og fremst ungdommer fra G/J 14 til 16 år.  
 
Anlegg 
Drift av kunstgressbanen er krevende, økonomisk og arbeidsmessig. 
Bjørn Sandbæk har tatt seg av vedlikehold og merking av banene med hjelp fra Jarl Vegar Evenstad. 
Kunstgressbanen har blitt vinterstengt i 2018. Da det er krevende å holde den snøfri. Vi har dessverre 
ikke hatt anledning til å innfri kravet om å fylle kommer med siloer for å fange opp granulat. Ei heller 
mulighet til å legge snø på egnet sted for deponi for å sikre at granulat ikke kommer på avveie i naturen.  
I 2017 ble det startet på renovering av garderobene i VIF-huset. Morten Wigdahl avsluttet det han 
hadde startet i begynnelsen av 2018 med å bytte ut alle dusjene, sette inn nye lys med sensor og nytt 
toalett på handikapdoen.   
 
Sparebank 1 hallen  
Vi har benyttet den nye Sparebank 1 hallen 23 timer i uken. Det gjør oss til en av de største brukerne av 
hallen. Utgifter til hallen er på ca 104.000,-, budsjettet var på 80.000,- 
Hallen er viktig for oss og gir oss meget gode treningsforhold. Idrettslagene har forpliktet seg til å skaffe 
til veie 500.000,- i året til drift, av dette skal fotballen stå for 300.000,- Slik det er nå betaler Vikersund 
1/3, Modum 1/3 og 1/3 til de resterende klubbene i Modum. Det må nok jobbes med å finne 
sponsorinntekter og utleieinntekter til Sparebank 1 hallen videre fremover. 
 
Tanker om videre aktiviteter i 2019 
Vi er godt i gang med planlegging av Vikersunds første fotballcup på mange år! Lørdag 16. februar vil 
Raw Vikersund fotballcup se sitt første lys, som går av stabelen i SpareBank 1 hallen og hoppsenteret 
med SpareBank 1 Modum som hovedsponsor! En ny cup er i ferd med å gro. En innecup på vinteren!  
Det er Jarle Grøterud, Knut Stefferud, Øyvind Blix og Tommy Jørgensen som først og fremst er cup-
komiteen. Andre som er koblet til planlegging av cupen er Trond Winther, Lars Marius Winther, Jarl 
Vegar Evenstad, Anne May Jørgensen, Hans Egil Drolsum og Caroline Magnussen Stang. Vi gleder oss 
til å se Raw Vikersund fotballcup se dagens lys!  
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Det er med mange oppgaver og mye aktivitet vi lever – akkurat slik vi liker det! 
Vi i hele fotballgruppa ønsker å takke alle frivillige og alle sponsorer – dere er viktig for oss alle 
sammen!  
 
Vi vil også rette en spesiell takk til våre ungdomsspillere som stiller opp blant annet som instruktører til  
Tine fotballskole! Dere er helt uvurderlig for oss og fikk veldig gode tilbakemeldinger på 
brukerundersøkelsen vi gjennomførte i etterkant. Noe det ene besvarte spørsmålet her viser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og en spesiell takk til alle klubbdommere som stiller opp i all slags vær og dømmer 3er til 7er kamper!  
Uten dere ville ikke hjulene gå rundt!  
 
 
  
Vi gleder oss til jubileumsåret 2019 – VIF 125 år!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vikersund 13. februar 2019 
For styret i Vikersund IF fotballgruppa 
 
 
 
 
 
 
Tommy Jørgensen 
Leder Vikersund fotball 

66 %

22 %

3 %
6 %

3 %

MITT BARN BLE SETT OG TATT VARE PÅ AV SINE INSTRUKTØRER. 
5 ER TOPPKARAKTER OG 1 ER BUNNKARAKTER

1 2 3 4 5
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Lagenes årsrapporter 2018 
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Årsrapport 2018 – A-lag, senior herrer 

 
Trenere: Didrik Finsrud og Ruben Iversen 
Lagledere: Lars Tangen og Trond Winther 
 

Spillere: A-laget har benyttet 40 spillere i trenings og seriekamper totalt denne sesongen. Følgende 
spillere har vært på banen denne sesongen: Lars Marius Winther, Lasse S.Tangen, Ruben Iversen, 
Nicklas Andreassen, Vegard Hansen, Kim Fredrik Winther, Pål Spone, Mohammad Karim, Brahim 
Boustta, Kristian Syversen, Vegard M.Johnsen, Håvard Brandtenborg, Ruben Hervig, Ruben B.Myhre, 
Nils Einar Hervig, Vidar Husøien, Khalil Barak, Stian Bakkerud, Didrik J.Finsrud, Vebjørn M.Dahl, Daniel 
S.Haug, Mirwais Barak, Martin Brenna, Kristian H.Nilsen, Ole Erik H.Marberg, Stian W.Moen, Lars 
B.Uhlen, Leonard Krasniqi, Anders Svendby, Elvis Zekaj, Enis Zekaj, Thomas L.Andersen, Abrham 
Berhe Kifle, Sondre A.Hilsen, Andreas Sæthre, Jørgen Stenbro, Øystein Bekkeseth, Asbjørn Scott 
Raaen, Even Solheim, og Mehdi Muhseni. 

Sesongen: Laget har spilt 26 seriekamper og 2 treningskamper denne sesongen. Det har resultert i 6 
seire, 5 uavgjort og 15 tap, totalt 23 poeng. Laget har scoret 57 mål og sluppet inn 86 mål. Laget endte 
dermed på 13. plass i 5. divisjon, og er pr.nå rykket ned i 6.divisjon. Vi var 1 poeng unna å redde 
plassen. 
Vi spilte uavgjort i begge lokaloppgjørene mot Haugfoss og slo Åmot, som havnet helt sist i 5.divisjon.  
Trenere og lagledere var i år tidlig på plass. Ruben fortsatte og Didrik ble med som trenere. Lars og 
Trond fortsatte som lagledere.  
Det rådet tidlig en optimistisk stemning i laget etter at vi hadde fått inn flere forsterkninger. Pål Spone 
var tilbake fra militæret, Nils Einar Hervig og Daniel Stusvik Haug hadde flyttet tilbake til Vikersund og 
Mohammad Karim ble med det første halvåret. I tillegg ble Leonard Krasniqi klar fra Mjøndalen og 
Vebjørn Madsen Dahl skulle satse igjen. Stian Wahl Moen meldt seg også til tjeneste fra Geithus. Av 
spillere som hadde bidratt mye i 2017 var det bare Stian K. Svae og Kristian S. Lunde som var borte. 
Laget gjennomførte 2 treninger gjennom vinterhalvåret i Sparebank1Hallen. Treningsfasilitetene var 
meget bra oppe i hallen. Oppmøtet var også bra og lå på et snitt på 15++. På et spillermøte i januar ble 
det notert 21 spillere som var klare for en knall sesong, og hadde ambisjoner om å være med i toppen 
av 5.divisjon. Det var ingen indikasjoner på at noen ikke skulle være med.  
I de 2 treningskampene vi spilte viste vi flotte takter med 2-2 mot Holeværingen(4.div) og 6-0 seier mot 
Haugfoss.  
Men 14 dager før seriestart forsvinner Fredrik Svae til Modum FK. Dette var veldig synd, da han i 
utgangspunktet var en av nøkkelspillerne. Når så Brahim Boustta går samme vei kun 1 uke før 
seriestart gir dette en indikasjon om at vi ikke lenger kan forvente å ligge i toppen av 5.divisjon. Dette 
påvirket nok resten av spillergruppen og motivasjonen datt veldig. I tillegg måtte Khalil og Mirwais Barak 
flytte til et flyktningemottak i Hobøl og meldte overgang til Spydeberg IL. 
Etter 2 uavgjorte kamper i starten av sesongen mot lag vi burde slått ble det stor tap i den tredje 
kampen. Her fikk vi i tillegg skader på keeper Nils Einar, midtstopper Håvard og dirigenten på 
midtbanen, Kim Fredrik. Alle disse var ute i 3 kamper. I tillegg meldte Øystein Bekkeseth overgang til 
Modum FK junior etter lite spilletid for VIF og Abrham Berhe til Åmot. Nå dalte dessuten 
treningsfremmøte for flere og flere. Fra 15++ til 5-7 på trening. De tre neste kampene endte også med til 
dels store tap. Vi fikk en opptur med seier mot Geilo borte og i lokaloppgjøret mot Åmot.  
Elvis og Enis Zekaj ble hentet inn fra Geithus, men til tross for disse forsterkningene ble det dessverre 
kun 2 uavgjorte og resten tap frem til ferien.  
Situasjonen bedret seg ikke av at Kim Fredrik ble lei av avlyste treninger og dårlig oppmøte og meldte 
overgang til Modum FK. I tillegg forsvant Mohammad, Pål og Ruben B.M på skole langt unna, samt at 
Leonard ga seg pga jobb.  
Før høst sesongen fikk vi med Nicklas A og Sondre A.H i tillegg til Lars B.U som meldte overgang fra  
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Modum pga skolegang på Ås. Vegard M.J og Jørgen S skulle også bidra ved behov.  
Etter 2 seiere på de tre første kampene i høst kom tapene på rekke og rad og treningsfremmøte var 
fortsatt lavt.  
Etter et nytt spillermøte hvor det ble enighet om å prioritere en trening i uka, som de fleste kunne, bedret 
det seg i 2 treninger, før det var tilbake til det samme.  
Etter nye skader på sentrale spillere og liten interesse fra flere spillere, fortsatte tapene.  
Vi måtte hente inn G-16 spillerne Asbjørn Scott Raaen og Even Solheim i 3 kamper. Disse 2 gjorde en 
flott figur og burde vært hentet inn før. Det ble 2 seiere og 1 uavgjort resten av sesongen før det 
kuliminerte i 1-9 og 0-10 tap i de 2 siste og nedrykk.   
Lasse ble også i år toppscorer med 20 mål. Nærmest fulgte midtstopper Daniel med 7 og venstre back 
Lars Marius med 5.  
Årets assist konge ble også Lasse med 7, tett fulgt av Nicklas med 6, Daniel og Lars Marius med 5 hver.   
Lars Marius var den eneste som spilte alle 26 kampene. Nærmest fulgte Lasse med 23. Ruben I med 
21. Nils Einar og Håvard med 19. 
Lars Marius har også flest treninger. Her kommer Nils Einar, Ruben H og Stian B nærmest. 
Under sesongavslutningen ble Lasse hedret som Årets toppscorer og Nils Einar som Årets spiller. Nils 
Einar får prisen for sitt gode spill, flott treningsiver og positiv og god dugnads ånd. 
Til slutt en stor takk til Gudmund Baustad, Geir Holberg og Nariman Karim som stilte opp med speaker 
tjeneste på mange av hjemme kampene.  
 
Også i år stilte VIF med 2 lag i Krøderen Elektro Julecup i Modumhallen 27.-28.desember. VIF 1 bestod 
av seks 16 åringer fem mere rutinerte spillere. Det ble tap 0-5 mot både Joga Bonito og Haugfoss 2 
men seier 4-3 mot Klubben FC. Dette holdt dessverre ikke til videre spill, men det ble vist mye bra 
fotball. Følgende spilte, med mål i (M) og assist i (A). Stian Svae-keeper, Tom Solheim, Nicklas 
Andreassen, Brwa Ali Akram, Mohammad Baluch Mirlashari(M-1), Borgar Johansen(M-1), Rolf Harry 
Weggersen(M-1,A-1), Martin Løvstad(A-2), Tobias Grønli Åsheim og Even Solheim(M-1). 
VIF 2 vant alle sine innledende kamper. 6-0 mot Sigdal, 5-2 mot Haugfoss Old Stars og 1-0 mot 
Geithus. I kvartfinalen ble det dessverre tap med 5-2 mot Drolsum. Drolsum med «Doffen Dahl på laget 
vant hele cupen. Følgende spilte for VIF 2. Kim Fredrik Winther-keeper(A-1), Pål Spone(M-1), 
Mohammad Karim(M-1,A-2), Enis Zekaj(M-1,A-1), Lasse Sundt Tangen(M-3), Lars Marius Winther(M-
2,A-1), Elvis Zekaj(A-1), Lars Bråthen Uhlen(M-4,A-1), Didrik Finsrud Johansen og Ruben Hervig(M-2). 
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Årsrapport 2018, G16. Gutter født 2002  
 
Trenere: Lars Marius Winther, hjelpetrener Tom Solheim 
  
Lagleder: Nina Dokken Nesheim og Torill K. Bråthen 
  
Spillere: Asbjørn S. Raaen, Borgar Johansen, Motaz Altos, Herman Bråthen, Oliver V. Slatter, Martin E. 
Iversen, Magnus Nesheim, Even Solheim, Robin Kristiansen, Martin Løvstad, Jonathan Monsen, 
Sebastian Frågåt, Mohammed Syedali, Rolf Harry Kristiansen, Mohamund Sayed Ali.  
 
Vårsesongen var preget av godt spill, mange seire og tilfredsstillende 3. plass på tabellen. Ekstra gledelig 
var det å kjenne på at laget hadde innfridd sine 3 mål for sesongen; ha det gøy, være blant topp-tre på 
tabellen og å slå Mjøndalen.  
  
Guttene hadde treningsoppstart i begynnelsen av august, og startet høstsesongen med deltakelse på 
Sandarcup. Resultatene ble ikke det helt store, med tap i samtlige kamper i de innledende runder. Men, 
humøret og samholdet mellom gutta var det ikke noe å si på. En fin gjeng å være på tur med!  
  
Høstsesongen bar preg av sterkere motstand for våre gutter, og de kom til slutt på siste plass på tabellen 
i sin pulje. Gleden var derfor stor over at høstens eneste seier var mot Mjøndalen, og dermed var også 
dette målet nådd for høstsesongen. Til tross for mange tap gjennom hele høstsesongen har gutta holdt 
motet oppe. Selv om laget havnet på siste plass på tabellen, så avspeiler ikke det den utvikling som har 
funnet sted siste året. Det gjelder både individuelle ferdigheter og lagets samlede utvikling.  
  
Det har vært behov for å hente inn støtte fra g15 og j16. Det har vært avgjørende med velvilje fra andre 
lag for at vi har kunnet stilt med lag til enkelte kamper. Laget bærer preg av denne høsten at guttene er 
begynt på videregående skole, med skolereise både til Drammen og Hønefoss.  
  
Enkeltspillere har fått mulighet til å hospitere opp på A-laget, og deltatt på noen treninger og kamper. 
Dette har vært styrt av Lars Marius Winther.  
  
Det har vært gjennomført flere foreldremøter gjennom både vår- og høstsesong, samt spillermøter. I 
tillegg har det vært gjennomført sosiale tilstelninger, og som alltid faller foreldrekampen ut som 
høydepunkt.  
  
Pr. dags dato råder det noe usikkerhet knyttet til hvor mange av gutta som vil fortsette videre med 
fotballspill på juniorlaget.   
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Nina D. Nesheim og Torill K. Bråthen (lagledere) 

 
 
 



 

 

 

Postboks 154, 3371 Vikersund 

www.vikersundfotball.no 

Årsrapport 2018, G15. Gutter født 2003 

 
Trenere: Tommy Jørgensen og Øyvind Blix 
 
Lagleder: Anne May Jørgensen 
 
Spillere: 17 spillere: Andreas Berget, Asbjørn Thoresen Tretteteig Bolstad, Aysam Nakhleh, Dadir Abdi 
Hassan, Dijonit Bajrami, Emil Rydgren, Markus Dahl Grøterud, Nahom Mussi Lemma, Ole Marius 
Solbakken, Paulos Goitom Habtom, Petter Jørgensen, Sondre Haraldseth, Syvert Brulid Blix, Thomas 
Kronstad, Tobias Grønli Åsheim, Jørgen Fotland Olsen og Magnus Lie Skistad 
 
Endringer spillere ila 2018 
Sluttet: Christoffer Solberg, Emil Aabye, Kamel Mohamad Hussein, Lukas Conrad 
Nye: Magnus Lie Skistad og Jørgen Fotland Olsen 
 
 
Sesongen 2018:  
Påmeldt ett lag i 3. divisjon 11er. Treningstider vinter første halvår var tirsdager kl. 20:00 i SB1-hallen, 
da Vikersund KG var stengt pga. snø og is.  
Treningstider sommer/høst: Tirsdag og torsdag på Tangen kl. 18:30-20:00. Vinter andre halvår 
forventes først og fremst inne i SB1-hallen. Treningstider i skrivende stund er ikke utdelt.   
 
Aktiviteter for 2018: 

• Ett foreldremøte på våren og ett på høsten ifm sesongavslutning.  

• 15. september reiste en stor gjeng inn til Oslo og jobbet under Oslo maraton. Inntekt til 
lagskassa, som var en fantastisk morsom dugnadsjobb! 
 

Sosiale aktiviteter: Ingen spesifikke sosiale aktiviteter i 2018, med unntak av dugnad v/ Oslo maraton 
og Trollcup.  
 
Cup: Trollcup, Kristiansand. Høstcup 26.-28. oktober.  
8 gutter og 3 jenter (fra J16), Tommy, Øyvind og undertegnede var med. Overnatting på Scandic 
Sørlandet. 4 kamper lørdag. 1 kamp i B-sluttspill søndag.  
Egenandel for å være med på 1450,- kr. Resten ble dekket av lagskassa.    
Avreise fra Vikersund fredag 26.10. Hjemkomst tilbake i Vikersund søndag ettermiddag. Vi hadde en 
forventning om å komme til en breddecup. Men dessverre møtte vi kun 1. divisjon og elitelag. Vårt 3. 
divisjonslag kom dessverre til kort. Første kamp, lørdag morgen kl. 08:00, var den mest jevne kampen, 
og som vi følte at vi hadde nærmest jevnbyrdig motstand. Resten av kampene møtte vi alt for sterk 
motstand.  
 
Forventning for neste år:  
Vi håper og har en forventning om å stille med 11er lag neste år. Det er noen gutter som har signalisert 
at de kanskje vil slutte, men dette avgjøres ikke før på nyåret.   
 
 
Takk for året 2018.  
Hilsen Tommy. Øyvind og Anne May. (referent: Anne May) 
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Årsrapport 2018, G14. Gutter født 2004 

 
Trenere: Kristian Hovde og Knut Stefferud 
 
Lagleder: Per Morten Johansen 
 
Spillere: Adrian Edgren Øvereng, Alf Henning Notøy, Casper Haugerud, Lars Øvereng Hovde, Magnus 
Myrhaug Stefferud, Markus Andre Vinaasen Angeltveit, Ørjan Bønsnes, Vegar Johansen Weum  
 
Sluttet: Vetle August Thomsen 
 
 
Vi kom litt sent i gang i vår grunnet uklarheter om vi i det hele tatt kunne etablere et lag med så få 
spillere.  
Vi var kun 9 spillere, så vi var avhengig av å låne spillere fra 05 eller 06. 
 
Det har vært bra oppmøte på treningene og spillerne har vært ivrige. Vårsesongen var det veldig 
forskjell på lagene vi møtte. Så vi tapte de fleste kampene. 
Høstsesongen var det kun 3 lag påmeldt så vi endte opp med å spille 3 kamper mot hvert av disse 
lagene. 
Spillerne har vært veldig motiverte i høst, meget bra oppmøte på treninger og kamper. Vi har primært 
benyttet 06-spillere til å hjelpe oss, da trener også er trener for 06. 
Alt i alt har det vært en flott sesong. 
 
Vi var på Bø Sommarland cup. Det var en flott opplevelse, selv om vi sportslig ikke kom så godt ut av 
det. 
 
Om laget klarer å eksistere som selvstendig lag neste sesong, vet jeg ikke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Morten Johansen 
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Årsrapport 2018, G13. Gutter født 2005 

 
Trenere: Risam Teike, Marte Fjerdingstad (Vårsesongen), Leif Arne Berget (Høst sesongen) 
 
Lagleder: Hege Bentsen 
 
Spillere:  
Ravn Eker Gulbrandsen, Mons Edvardsen, Are Bentsen Aase, Eirik Fjerdingstad  
Olsen  
William Jevne, Jonah Andre Kjemperud, Henrik Holm Nes, Sondre Wierli Berget,  
Abdullahi Sayedali Othman, Elise Solbakken Engen, Mats Hakvåg,  
Sjur Florholmen 
Totalt: 12 spillere 
 
Sluttet: 
Mads Roness, Sander Flattum, Mats Bye Martinsen, Nichlas Brynjulf Larsen, Mohammad Al-Fashtaki. 
Totalt: 5 spillere 
 
Gutter 13 har over flere år vært en stabil flott gjeng. Denne våren så vi dessverre at flere spillere falt av 
lasset av ulike årsaker.  
Det har vært jobbet med å beholde de vi har. Uro rundt trenerkabalen har nok også gjort sitt til at vi har 
mistet spillere, men noen er kommet tilbake og vi ser at gruppa har hevet seg flere hakk denne 
sesongen. 
Vårsesongen ble det spilt 6 kamper hvorav 5 av disse kampene ble tap. Høstsesongen ble en helt 
annen. Gutta løftet seg opp på et annet nivå, noe som har resultert i seier i 4 av 7 kamper. Vi ser tilbake 
på en mye jevnere høstsesong. Noe som gjorde at vi endte opp på en fin 4 plass i puljen. 
Vi ser nå fremover mot en vintersesong med FUTSAL for første gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Risam, Leif Arne og Hege 
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Årsrapport 2018, G12 år. Gutter født 2006 
 
Trenere: Nils Molenaar, Knut Stefferud, Jarle Grøterud 
 
Lagleder: Anja B Kristiansen 
 
Spillere: Kristoffer Molenaar, Henrik Stefferud, Adrian Dahl-Grøterud, Lauritz B Kristiansen, Daniel 
Myhre, Anders Rønning, Vetle S Gulliksen, Mustafa Al-Taai, Sebastian Nærland, Ole Christoffer S 
Nilsen, Jakob Hammernes, Mirza Krcic 
 
Sluttet: Felix W Aanes, Jon Arne B Haugen 
 
Gutter 12 år har vært med på 3 cuper i 2018: Drammencup, Sommarlandcup og Kiwicup. Det var fint å starte 
årets kamper med en cup; Drammencup. Det var litt vel lang tid mellom de tre kampene, men gutta spilte godt 
sammen. Sommarlandcup var en slager. Det var moro å ligge over på skole, å spille kamper, bade i Sommarland 
og være på konsert. En del foreldre var med og heia. Overnattingscup var spennende, og den førte til at alle blei 
kjent på en litt annen måte. Kiwicupen på høsten er alltid bra, så også denne gangen.  
I mai spilte gutta treningskamp mot Abildsø på Tangen – dette etter forespørsel fra Oslolaget. Det var moro å 
spille mot noen som vi ikke har spilt mot før. I tillegg var det interessant og artig å blande jentene og guttene 
sammen i enda en kamp mot Abildsø. 
Før sommeren hadde vi en liten avslutning på Tangen, hvor vi spilte fotball (voksne og barn), grilla pølser og 
kosa oss.  
 
Etter sommeren sluttet to spillere, og en ny (som har vært på laget tidligere) begynte igjen.  
Å være 12 spillere på et 9er lag er ikke altfor mange. Flere ganger har laget hatt behov for støtte fra Gutter 11 år 
pga. sykdom og lignende. Denne støtten har vært suveren!  
Laget har spilt ganske mange kamper, både i vår og høst - og det kunne helt sikkert vært flere. Gutta er svært 
ivrige og mange spiller så ofte de kan.  
 
En del av gutta har, i tillegg til egne kamper, vært støtte for G13 år og G14 år på deres kamper. Det er stas å få 
være med de eldre guttene og spille, det er lærerikt og utfordrende. Samtidig våger vi å påstå at de eldre lagene 
har hatt god nytte av drahjelpen fra 12-åringene.  
Gutter 12 år består av en herlig gjeng med fotballglade gutter, som kan bli bedre til å høre etter på trening, men 
som viser fremgang som lag og enkeltvis. De aller fleste har funnet sin plass på banen, de skjønner hvor de hører 
hjemme og synes å trives der. En ting de har blitt mye flinkere til dette året, er å rose hverandre og å backe 
hverandre opp under kampene.  
I høst deltok en del foreldre på dugnad i forbindelse med Vikersunddagen - sånn at vi kunne få litt i kassa. I tillegg 
har vi solgt sokker til den store gullmedalje, noe vi hadde god inntjening på. 
 
Sesongen ble avsluttet på det gamle klubbhuset, med pizza, Kahoot, premieutdeling og kake. Snart starter vi 
med futsal – noe vi gleder oss til!  
 
Vi håper å beholde alle spillerne neste sesong sånn at laget kan fortsette den gode utviklingen. Det ønskes at 
spillerne skal bli enda mer lydhøre på trening, sånn at det går bort så lite tid som mulig til gjentagelse av 
informasjon og diskusjoner. Videre ønsker vi at gutta skal ha det så gøy på banen som mulig, både på kamp og 
trening. Viktigst av alt er uansett samholdet i laget; at gutta fortsetter å støtte og rose hverandre når de har gjort 
en god innsats. 
 
Hilsen lagledelsen 
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Årsrapport 2018, G11. Gutter født 2007 

 
Trenere: Åke Erling Andresen, Tor Øyvind Rudstaden, Erik S. Molenaar    
 
Lagledere: Ingjerd Gulestøl, Torbjørn Holden Søgaard 
 
Spillere:  

Casper Thalerud Georg K. Lund 

Emil Molenaar Kristian Myhre 

Filip Bakken Martin G. Andresen 

Marcus Arnesen  Mathias Rudstaden 

Mikael Leino Sigurd Redalen 

Natnael Goitom Habtom Simon Kristiansen 

Theo Holden Søgaard Trygve Gulestøl-Følstad 

Tomas Johansen Vetle Jansen 

Maher Abdul Malik 

Mika Bråthen Ahmad Aiman Abdulkareem Alasaad 

Tinus J. Dahl  

 
Sluttet: Mika Bråthen, Mikael Leino, Ahmad Aiman Abdulkareem Alasaad 
 
Gutter født 2007 er en stor gjeng, ved sesongstart var vi 21 spillere. I løpet av året har noen få sluttet og 
noen har kommet til. Vi har vært relativt godt bemannet på trenersiden der vi har fordelt jobben mellom 
3 stykker. Vi ser at det fungerer best på treninger når vi er 2 trenere sammen.  
 
Vi meldte opp 2 7’er lag. Trenerne brukte god tid på å sette sammen lagene slik at vi skulle få så likt 
nivå som mulig. Dette skulle vise seg at vi lyktes godt med. Stort sett har begge lagene hatt nok spillere 
på kamp, men særlig i høstsesongen har noen spillere spilt for begge lag på grunn av frafall. Det er 
spillere som har hatt godt oppmøte på treninger med god innsats som har fått tilbud om ekstra spill.   
 
Vi hadde vintertrening 1 gang i uka der vi hadde halltid søndagsformiddag. Vi opplevde relativt dårlig 
oppmøte tidlig på vinteren, men dette tok seg opp da det nærmet seg sesongstart. En del av treningene 
samarbeidet vi med G9 laget som heller ikke var så mange. Slikt samarbeid synes vi fungerer godt. 
Utover i sesongen hadde vi 2 treninger i uken. Jevnt over har det vært brukbart oppmøte.   
 
I seriespillet har resultatene vært en fin blanding av «vinn og tap». Vi ser en klar positiv utvikling på 
begge lagene ved at flere av spillerne er mer aktivt med og at basis ferdigheter har bedret seg.  
Vi har deltatt på Kiwicup og Åmot cup med 2 lag.  Vi var i tillegg påmeldt til moingen cup, men denne ble 
dessverre avlyst.  
 
Vårsesongen ble avsluttet med en sosial samling etter en skoledag med VM-kamp på storskjerm. Vi har 
hatt noen treninger med «alternative» aktiviteter som snø-rugby i vinter og «vann stafetter» i sommer. 
Høstsesongen er planlagt avsluttet med gokart kjøring i Sigdal i starten av november.  
     
Vi ser fram til neste sesong der gutta skal prøve seg med 9’er fotball. Avgjørelse om antall lag vi skal 
melde opp tar vi når vi ser hvor mange spillere som ønsker å være med neste år.   
 
Den kommende sesongen har vi fått med 2 stykker til som trenere, Espen Thalerud og  
Hege Merethe Jenssen.     01.11.2018 Erik S. Molenaar 
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Årsrapport 2018, G10. Gutter født 2008 
  
Trenere: Jarle Hildeskår, Inge Martinsen, Kenneth Nikolaisen og Alexander Sjøberg 
  
Lagleder: Maren Langsbakken 
  
Spillere: 24 

   
Endringer spillere:  
Sluttet: 2 Nye: 1 
  
Sesongen:   
Gutter 10 startet opp sesongen i april med tre lag. Vi har hatt 1 obligatorisk trening i uken, samt 1 frivillig 
trening på fredager, gjennom hele sesongen. Det ble mange tap gjennom sesongen, men litt ut i 
høstsesongen begynte vi å jevne ut nivået mot motstanderne. Noe av grunnen til at vi lå litt etter de 
andre lagene, var nok at vi startet opp sent med treninger samtidig som vi gikk opp til 7er bane. G10 er 
en veldig aktiv gruppe som driver med veldig mange forskjellige aktiviteter, dermed prøver vi å ikke 
stjele/miste noen spillere til andre idretter og forsøker å tilpasse oss så godt som mulig. 
 
Vi har også hatt 6-8 spiller som har deltatt på keepertreninger. 
 
Sesongen for G10 ble avsluttet pizza, leik og moro. 
 
Spillerne er veldig ivrige, og vi er nesten fulltallig på hver eneste trening og kamp.  
Deltagelse cuper: 

• Juni: 3 lag i IBK cup 

• September: 3 lag i Kiwi cup 

 

Tanker om neste år:   
Neste år starter vi sesongen i slutten av januar, da vi har fått tid i Sparebank1 hallen. Samtidig vil vi se 
på metoder for å øke nivået til de beste spillerne, samt metoder for å løfte nivået til de svakeste.  

Vi er veldig forsiktige med måten vi gjør dette på, da vi har en veldig god stamme i laget som vi nå har 
hatt gjennom alle år de har drevet med fotball. 
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Årsrapport 2018, G09. Gutter født 2009 

 
Trenere: Svein Engan og Håvard Brandtenborg 
 
Lagleder: Anja Brekke Kristiansen og Hilde Storhaug Molenaar 
 
Spillere: Lars Jørgen Tangen Engan, Filip Storhaug Molenaar, Adrian Solhaug Brandtenborg, Mathias 
Skredsvig, Neo Hildeskår, Benjamin Isaksen, Jonas Bjerring Ellingsen, Jonas Edgren Øvereng, Emin 
Krcic, Bastian Gundersen Bottegård, Elias Langnes Løvik, Sondre Hellerud Gundhus, Albert Brekke 
Kristiansen, Walter Leonard Moe. 
 
Sluttet: Dennis Egido Magnussen, Lukas Benjamin Almendingen Røyneland, Jørgen Wiger, Ingvar 
Støvern Myhre 
 
Vikersund gutter 09 har hatt en god sesong. To av gutta som sluttet etter fjorårets sesong er nå tilbake 
på laget.  Vi hadde treninger gjennom vinteren i fotballhallen hver søndag formiddag.  Trente da ofte 
med eldre lag.  Noe begrenset oppmøte på disse treningene, men det tok seg opp da våren kom og vi 
kunne spille ute.   
 
Positivt at gutta også har andre aktiviteter på vinteren, allsidighet er viktig. Har deltatt på vår cup i 
Mjøndalen, Kiwi Solbergcup og Åmotsentercup 
 
Gutta har hatt en litt variabel utvikling men alle har vist bedring i spilleforståelsen.   
Vi har delt treninga noe i forhold til ferdighetsnivået til gutta noe som har vært positivt.  Har delt inn laget 
i fire grupper og rullert på hvem som spiller på lag, det er usikkert hva vi gjør før neste sesong.   
 
Vi startet høstsesongen med kick off med grilling, info og fotballsparking på løkka på kleiva.    
Som sesongavslutning spiste vi pizza med foreldrene nede på klubbhuset.   
Neste år blir det 7er fotball. Noe gutta ser ut til å være klare for.  
 
Vi gleder oss til sesongen 2019.  
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Årsrapport 2018, G08. Gutter født 2010 
 
Trenere: Ingen faste. Tor Øyvind Rudstaden, Fitim Dobraj, Sture Moslåtten og Øystein Hellerud har delt 
på oppgaven. 
 
Lagleder: Øystein Hellerud 
 
Spillere: Emir Delic, Leart Dermaku-Djurasevic, Dion Dobraj, Vetle Moslåtten, Kasper Skaro Olafsen, 
Szymon Piotr Wos, Kristoffer Hellerud, Blerand Krasniqi, Christian Kopland Rudstaden, Emil Støa 
Skinstad 
 
Sluttet: Tobias Thalerud og Torbjørn Rondestveit Redalen 
 
 
Denne sesongen har vært en prøvelse for å holde laget gående. Susanne Skaro var trener frem til 
sommeren. Etter dette overtok Espen Thalerud, men han sluttet etter noen uker da sønnen sluttet på 
fotball. Prøvde å få inn noen andre, men dette viste seg å være vanskelig. Mange av foreldrene jobber 
turnus osv.  
 
Løsningen ble da at fire av foreldrene delte oppgaven resten av sesongen. Vi avtalte fra uke til uke 
hvem som tok ansvaret for treninger og kamper inneværende uke.  
Når det gjelder neste sesong har vi vært i kontakt med Torbjørn Ingvoldstad. Han har sagt han er 
interessert, men vi har ikke landet noen avtale med ham enda, da vi må undersøke om foreldrene evt. 
er interessert i å betale litt ekstra for å kunne lønne ham. 
 
Når det gjelder det sportslige har vi erfart at flere av spillerne dropper treninger, men møter på kamper. 
På kamper har alle fått like mye spilletid, uansett om de har møtt på treninger eller ikke. Mulig dette må 
strammes litt inn neste sesong, men er usikker på om det er for tidlig å starte en sånn praksis??? Laget 
har deltatt på Åmotsenter- cup i september. Her var det bra oppmøte. Regner med å melde på laget på 
to cuper neste år.  
 
På treningene/ kamper i høst har vi hatt fokus på det å være en god lagspiller. Viktig å snakke 
hverandre opp og ikke ned. Stygg språkbruk har også blitt slått hardt ned på. Eksempelvis ved å bli tatt 
av banen under kamp, eller bli satt bakerst i innbytterkøen. Dette informerte vi foreldre og spillere om før 
høstsesongen startet, ved å sende ut et skriv med informasjon om hva vi forventet av spillerne på 
treninger/ kamper. Syntes vi fikk grei orden på laget da disse forventningene var klarlagt på forhånd.  
 
Ser frem til neste sesong, forhåpentligvis med en fast trener. Hvis ikke fortsetter vi den praksisen vi 
hadde gjennom høstsesongen. 
 
 
 
Mvh  
Øystein Hellerud (Lagleder G08) 
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Årsrapport 2018, G07. Gutter født 2011 

 
Trenere: Stig Hølen, Pål L. Yarra 
 
Lagleder: Karianne Stoveland Moe, Ragnfrid Nordbø 
 
Spillere: Bastian Sandbeck-Nordbø, Marius T. Lund, Herman Hølen, Ulrik Torgersen,  
Emil- Andre Flaglien, Sindre Johansen, Sigurd B. Søberg, Jonas Båsum, Henrik Lien- Ødeverp, Sjur 
Ødegård Yarra, Sean Leander Bye, Markus Bråthen, Audun Aunmo, Oscar Emanuel Moe, Aleksander 
Paszke 
 
Sluttet:  
 
Sesongen 2018 
Guttene har hatt treninger sammen på Tangen tirsdager klokka 17-18. Det har vært to faste kamplag. 
Guttene er gode på samspill. De er opptatt av at alle skal få score. Vi ser at det blir bra for dem å 
komme over på større bane med flere spillere da 3x3- banen nå begynte å bli litt liten.  
 
Cup: Laget meldte seg på Moingen Cup (som ble avlyst)  
Laget stilte med 2 lag på Åmotsenter Cup. Dette opplevdes veldig positivt og lagene ble blandet litt 
annerledes enn de faste kamplagene.  
 
Siste treningen før høstferien hadde vi trening med avslutning og foreldremøte. Jentelaget var også 
med på avslutningsdelen. Vi koste oss med kaker, drikke, diplomer og gaver til trenerne. Treningsdelen 
var preget av leik. Noen voksne hadde leik med barna mens foreldremøtet pågikk.  
 
På foreldremøtet ble det snakket litt om neste sesong: vi ønsker minst en trener til, eller at flere trenere 
bytter på treneroppgaven. Det ser positivt ut og at vi får flere med som trenere neste sesong (oppgir 
ikke noen navn pr dags dato). 
  
Vi snakket om dugnad; at vi må hjelpe hverandre så godt som mulig for å få det til. Vi setter opp lister, 
men det må være muligheter for å bytte. Vi tar en rullering i håp om at flest mulig får deltatt med 
dugnadsarbeid.  
Det er mulig at det blir innetrening for de som ønsker i vinter, men dette er ikke avklart.  
Spond: laget bruker spond som infokanal til laget. Treninger og kamper blir opprettet som arrangement. 
Vi er stort sett fornøyd med bruken, men ser at noen ikke er så aktive her og gir ikke alltid 
tilbakemeldinger. Men trenere og lagledere er fornøyd da det er enkelt å gi ut info og holde oversikten. 
Pluss at man kan tjene litt penger til laget i form av Cash-back.  
Neste sesong: vi håper på at det fortsatt blir to lag.  
 
Vi sender ut infoskriv via skolen om oppstart av neste sesong for gamle og forhåpentligvis nye spillere. 
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Årsrapport 2018, G06. Gutter født 2012 

  

Trenere: Alexander Sjøberg 

  

Lagleder: - 
  

Spillere: 12 

   

Endringer spillere:  

  

Sluttet: 0 Nye: 0 
  

  

Sesongen:   

Gutter 06 startet opp sesongen i sptember med to lag. Vi har hatt 1 trening i uken, samt deltatt på 
aktivitetsturneringer i høst. Guttene synes det er veldig gøy å spille fotball. 
 
Deltagelse cuper: 

• September: 2 lag i Åmotsenter cup 

 

 

Tanker om neste år:   

Neste år starter vi sesongen i mars/april. Hovedtyngden i treningene vil bli på enkeltmannsferdigheter. 
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Årsrapport 2018, Damelaget 

 
Trener: Lasse Sundt Tangen 
 
Lagleder: Caroline Magnussen Stang 
 
Spillere: Malin Myklebost, Aina Grøsland, Silje Sprakehaug Iversen, Ida Kind Andersen, Camilla Marie 
Reiergård, Celine Strøm Thorud, Nina Sundt Tangen, Ida Marie Laache, Lene Grøterud, Petrine 
Indresæter, Caroline Magnussen Stang 
 
 
Sluttet: Ingen 
 
Vikersund damer har hatt en god sesong. Vi startet opp et 7er lag med 9 spillere. Litt lite, men vi har hatt 
et veldig godt samarbeid med J16 som har hjulpet oss med spillere til hver eneste kamp.  
I løpet av sesongen har to nye skrevet kontrakt. Damelaget endte på 6 plass i divisjonen med 10 poeng. 
3 seire og en uavgjort. Spillemessig har vi tatt flere steg og spilte på høyde med alle lag.  
Med litt flere treninger, har jeg troen på at vi kunne ha kjempet i toppen av tabellen.  
 
Neste sesong har vi et håp om 11er lag, men ser at dette kan bli vanskelig.  
 
Damene, sammen med jentene på J16, som har spilt fast avslutter sesongen på VIF-huset 
10.november. Der blir det delt ut priser til årets spiller og årets toppscorer.   
 
Vikersund damer takker for en fin sesong.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasse S. Tangen 
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Årsrapport 2018, J16. Jenter født 2002, 2003, 2004 

 
Trenere: Nils Inge Moen, Jarl Vegar Evenstad 
 
Lagleder: Gro Kari Skau  
 
Spillere: 15  
 
Sluttet:  
 
Vi har hatt en bra sesong, ca 95% prosent treningsoppmøte gjennom sesongen. Vi har fått inn 3 nye 
spillere denne sesongen. Det er positiv  
Vi spiller til tider veldig bra fotball men må jobbe litt med å få ned skuldrene før kamper. Vi har hatt noen 
mål i år og disse har vi klart og innfri. Vi har kun vært med på 1 cup i år med en fornøyd gjeng både 
spillemessig og sosialt. Sosialt er dette er gjeng med 15 glade jenter som er ivrige til å trene. Noen 
utfordringer vil det være og skal være. De har tatt store steg spillemessig og hele laget har løftet seg 
noen steg fra i fjor. Vi har hatt med 2 stk fra yngre lag de har vært med på treninger, cup og kamper. 
Disse har blitt tatt imot med åpne armer av resten av gruppen.  
 
Neste sesong er ikke avklart, blir det at vi spiller J16 er målet å kvalifisere seg til Interkrets. Spiller vi 
junior så må vi forvente en litt tung første sesong  
De 2 underårige kommer til å være med på treninger også neste sesong. Vi har også ambisjoner om å 
komme oss på en litt større cup. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Postboks 154, 3371 Vikersund 

www.vikersundfotball.no 

Årsrapport 2018, MVG J13  
  
Trenere: Vegar Jelstad, Roger Kronstad, Jarl Vegar Evenstad   
  
Lagleder: Marianne   
  
Spillere: 13  
  
Dette er et lag bestående av spillere fra Moingen, Vikersund og Geithus   Samarbeidet har gått veldig 
bra og de har blitt ei fin spillergruppe som trives godt sammen. Vi ser at flere har fått ‘nye venninner' og 
det er lite steds grupperinger.  
  
Vårsesongen startet vi med en Cup da hadde de nesten ikke trent sammen med klarte seg bra, resten 
av vårsesongen gikk over all forventing.  Høsten ble litt tøffere da vi spilte i øverste divisjon, men 
jentene mistet ikke interessen av den grunn.   
  
  
I vinter er med på futsal, noe jentene synes er gøy. Nå tar vi med oss jentene på hyttetur for å gjøre 
enda mere ut av det sosiale, der skal de både gå og kjøre på ski.  
  
Vi melder oss opp i J15 neste år men siden vi er 13 stk kommer vi mest sannsynlig til og spille 9’er . Vi 
skal også være med på en litt større cup i år 
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Årsrapport 2018, J12 MVG Jenter født 2006 
 
Trenere:   
 
Alexander Vegdal Bjerke 
Håkon Lorenz Kristoffersen 
 
Lagleder: Anders Lind 
 
Spillere: Ina Wierli Berget, Helene Smith Bjerke, Ina Bønsnes, Mari Næss Flattum, Cecilie B Hansen 
Hanna Berg Houmb, Johanna Lorenz Kristoffersen, Mia Kvarme Sand Lind, Jala Abdulaziz Murad, 
Jelizaveta Mustafina, Ingrid Elise Solbakken, Mai Iren Walquist, Anette Bjertnes Bråthen, Sovei 
Ingeland, Petra Moen Kalager, Ingrid Martinsen Pedersen, Kaja Elise Næss Muller. 
 
Før 2018 sesongen slo jenter 12 lagene fra Moingen, Geithus og Vikersund seg sammen til MVG06. 
«Moderklubben» ble Vikersund.  
 
Vårsesongen var jentene meldt opp i lite øvet gruppe. Var veldig spente på hvordan det ville bli å spille 
9’er fotball. Dette gikk over all forventning. Jentene vant alle kampene, bortsett fra en, hvor de spilte 
uavgjort. 
 
Høstsesongen ble laget flyttet opp til øvet gruppe. Den tøffere motstanden taklet jentene godt. Ett tap, to 
uavgjort og resten seiere på 8 kamper. 
 
Av cuper har laget deltatt på Drammenscup, Birkebeinercup og Hamarcup. Hamarcup er en 
overnattingscup over 3 dager. Jentene spilte seg til seier i B-sluttspillet.  
 
MVG06 har trent to dager i uka, da sammen med MVG05. Treningene har foregått på Tangen, 
Rolighetsmoen og Holemoen. 06-jentene har hatt stor treningsiver og har profilert godt på å trene med 
de større jentene.  
 
Fra høsten 2018 er det påmeldt ett futsal-lag. Gjennom vinteren vil det bli trent en fotballtrening i 
fotballhallen og en futsal-trening i gymsalen på NMU.  
 
Målet for 2019 sesongen er at flest mulig jenter opplever trenings- og aktivitetsglede og av den grunn 
fortsetter på laget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Årsrapport 2018, J09. Jenter født 2009 

 
Trenere: Benny Olsen, Håkon Kristoffersen, Trond Kristiansen og Rune Flattum  
 
Lagleder: Guro Næss Flattum og Nina Fjerdingstad 
 
Spillere: Hedda Olsen, Milla Moen, Ragnhild Egeberg, Malak Assad, Aurora Bjølgerud, Marthe 
Solbakken, Bea Kristiansen, Linnea Kristiansen, Birgit Haraldseth, Anna Engebretsen, Lotta 
Kristoffersen, Mathea Sand, Eline Gundersen, Sofie Foss og Hanna Flattum 
 
Sluttet: Ingen 
 
 
Vi startet treningene tidlig mai rett etter håndballsesongen. Har prøvd å få til en trening i uka pluss 
kamp, men i og med vi har stilt to lag er endel av treningene utgått pga kamp. Vi delte gruppa i to 
jevngode lag som vi rokerte på fra vår- til høstsesongen. Det ble også gitt muligheten til å hospitere på 
det andre laget, så det ble rikelig med kamper på de aller ivrigste. 
 
Kampene i serien har endt med både seiere og tap, med et overtall av seiere. Vi var også med på Åmot-
cup på høsten. 
 
Utviklingsmessig har mange tatt store skritt. Tidligere har et par av jentene «dratt lasset» mye alene. I år 
har mange meldt seg på. F.eks. har absolutt alle jentene tegna seg på scoringslista i år, og det er vi 
ganske stolte over. 
 
Det er blitt en fin, sammensveiset gjeng som er både ivrige og lærevillige. Vi har fortsatt som i fjor med 
hovedfokus på fotballglede og humør, men at treningene og kravene til jentene er justert opp et par 
hakk. 
 
Vi skal til neste år, for første gang, trene en gang i uka gjennom vinteren. Til sommeren går vi over til 7-
er bane og stiller da et lag i serien. Tanken da er å øke til to treningsøkter i uka. Målet vi har for jentene 
og laget er å utvikle ferdighetene og fotballforståelsen videre, samtidig som det skal så gøy å spille 
fotball at vi beholder alle jentene.  
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Årsrapport 2018, J08. Jenter født i 2010 
Spillere: Amalie Synstelien Thon, Mie Drolsum Bottolfs, Thale Lorentzen Haram, Vilde Dahlen-Moen, 
Maia Steinsholt Nordstrand Jervell, Bertine Ludvigsen Halvorsen, Randi Victoria Lopez Nilsen, Elise 
Foss, Maya Annelise Kunkel Torgersen  
Sesongen 
 
I løpet av vintersesongen var det ingen faste treninger, men det ble avviklet fem treninger på SMU 
innendørs. Dette var populært blant jentene som fikk sparket litt fotball midt-vinters.  
 
Etter årets påske startet en ivrig gjeng med jenter fra Vikersund, opp med treninger først på Åmot i en 
ballbinge, så senere på våren på Tangen hver tirsdag. Oppmøte har hele tiden vært høyt, og latter og 
glede over fotball har vært i fokus. Det er helt tydelig jenter som liker å trene sammen. Litt beskjedne på 
fotballbanen, men likevel med stor iver. 9 jenter har fullført hele sesongen, og deltatt på kamper og 
cuper.  Treningene har vært ledet av Vidar Moen og Arild Jervell, samt av og til Tom Bottolfs. Laget har 
arrangert kamper hjemme på Tangen, og reist til kamper både mot Soknedalen, Åmot, Holeværingen, 
Heradsbygda og Jevnaker. De fleste kampene har endt med tap. Kun en seier borte mot Soknedalen. 
På høsten er mange treninger blitt tilpasset jentenes andre aktiviteter, og treningene er ofte holdt ved 
Vikersund skole. 
 
Cuper 
Vi deltok ikke på cup på våren, siden kalenderen for mange allerede var ganske full. I høst deltok vi på 
Åmotsenter cup, hvor jentene spilte fire kamper. De tapte de tre første kampene, og vant den siste 
kampen. Nå gjenstår deltagelse i Innendørsturnering i Mjøndalshallen 10-11. november 2018. 
 
Alle jenter på banen og Tine Fotballskole 
Hele 6 av jentene deltok på Alle jentene på banen den 17. juni på Tangen. Skikkelig morsomt, og 
instruktør ble veldig populær blant jentene. På Tine fotballskole 24. august deltok kun tre av jentene.  
 
Ukesoppdrag 
I uke 39 var laget ansvarlig for ukesoppdraget på Tangen. Flytting av mål/sittegrupper, samt plukking og 
rydding. Alle foreldre deltok og ingen sluntret unna. Dette var flott. Tror nesten at noen foreldre synes 
det var gøy med ukesoppdrag. Ble brukt av flere foreldre som opplæring i resultat av forsøpling og 
kasting av avfall i naturen. 
Sesongavslutning/sosialt 
19. juni ble det arrangert kamp mellom mødrene og J08. Det var en underholdende kamp, hvor noen av 
mødrene spilte fotball for første gang. Noen mer ivrige enn andre. Hvem som vant er det ingen som 
vet? 
 
Lørdag 27. oktober blir det sesongavslutning. De skal se kampen mellom Strømsgodset og Vålerenga. 
Pokaler vil bli delt ut, og vi håper at jentene får en fin og sosial sesongavslutning. Strengt tatt er 
sesongavslutning, da de deltar i Innendørsturnering i Mjøndalshallen 10-11. november 2018.  
 
Dugnader 
Laget har slitt litt med å få foreldrene med på dugnader i regi av Vikersund fotball. Vi håper på at 
oppslutningen om dugnadene blir bedre. 
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Årsrapport 2018, J07. Jenter født 2011 

 
Trenere: Lisabeth Viljugrein og Kim Richard Sand 
 
Lagleder: Torbjørn Holden Søgaard og Andreas Viljugrein 
 
Spillere: Anea Mosa, Helle Marie Viljugrein, Leonora Sand, Malene Haga Solbakken, Mille Holden 
Søgaard, Pernille Bjølgerud, Tilda Brunes Hammernes. 
 
Siri Thorrud Brunes og Elena Behluli var med på de siste treningene og kamp. Regner med de blir med 
neste sesong. 
 
Sluttet: Ingrid Sofie sluttet til sommerferien. Leonora Sand blir ikke med videre neste sesong. 
Kim Richard Sand slutter som trener og er ikke med neste sesong. 
 
Jenter 07 er super gjeng med jenter som har lært mye om fotball og lagspill den første sesongen som 
fotballspillere. 
Flere av jenten som startet hadde aldri sparket en fotball før og det tok litt tid å bli trygg med ballen. 
Jentene har med leik og moro blitt tryggere med ballen og de har alle sammen scoret flere mål og vist 
mye idrettsglede på sesongens kamper og treninger. Hovedfokuset har vært leik og moro og flest mulig 
øvelser med hvor alle har egen ball. 
Som uerfaren trener brukte jeg opplegg fra Treningsøkta.no på de fleste treningen. Vi fulgte det ikke 
slavisk men justerte litt som vi ønsket. Noen av øvelsen ble favoritt blant jenten og dermed fast innslag 
på flere treninger. Treningsøkta anbefales på det sterkeste. 
 
Neste sesong blir fortsatt å fokusere på mye leik, moro og mestringsfølelse.  
 
Cuper: 
Ringeriks-kraft cup 2018 på Holeværingen. Jentene stilte på cup på kort varsel da de mangle lag. Vi 
deltok med et lag på en cup som hadde strålende vær og et flott opplegg. 
 
Åmotsenter Cup stille vi med 2 lag og det ble en veldig bra turnering med veldig fornøyde jenter. 
Høydepunktet var vel at de også vant en kamp mot gutta.  
 
 
Mvh 
Kim Richard Sand  
Trener J07 
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Årsrapport 2018 J06. Jenter født 2012 

 
Trenere: Berit Engebretsen, Erlend Clausen og Øyvind Kjølstad 
 
Lagleder: Berit Engebretsen, Erlend Clausen og Øyvind Kjølstad 
 
Spillere: Arya Gundersen Bottegård, Seline Stene Sletten, Elise Dahlen Gundersen, Thea Fjellhede, 
Sofie Storhaug Molenaar, Amanda Clausen, Amanda Ramampiaro Sørumshagen, Jennie Myrhaug 
Stefferud, Jasmin Hveem Houmb, Alette Skuterud Kind, Elene Skuterud Kind, Maja Lorentzen Haram, 
Maren Bjerring Ellingsen, Tuva Støa Skinstad, Ingrid Krog Engebretsen og Natalie Torgersen 
Skretteberg.  
 
Sluttet: Ingen 
 
Jenter 6 år startet opp med treninger 22. august 2018. Laget har trent hver onsdag på Tangen fra kl. 17-
18. Fra første stund sprudlet jentene på banen og de har vist stor glede og iver på treningene. I løpet av 
høsten har hele 16 jenter vært innom treningene, med tilnærmet 100% oppmøte. 
 
Jentene har spilt 3 turneringer denne høsten. To på Svendsrudmoen og en hjemme på Tangen. 
Motstandere har vært Holeværingen og Krødsherad. På turneringene har vi stilt med to lag. Jentene 
spiller 3’er fotball, et flott tiltak der alle får mange touch på ballen og de føler at de bidrar i spillet hele 
tiden. 
 
På slutten av høsten meldte vi på to lag til Åmotsentercup. Som de eneste jentelagene i 6-års klassen, 
så måtte jentene spille mot gutta denne gangen. Jentene var utrolig flinke og satte seg i respekt fra 
første stund. Flinke jenter fikk en flott medalje etter sin første fotballcup. Det var stor stas. 
 
Fellestreningene har tatt vinterpause, men vi regner med å starte opp igjen til våren. 
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Innsatspokalen 2018 
Innsatspokalen tildeles en person i fotballmiljøet som utmerker seg på en positiv måte.  
I 2005 gjeninnførte vi tradisjonen med utdeling av en årlig innsatspokal. Den tildeles en person i 
fotballmiljøet som utmerker seg på en positiv måte. Innsatspokalen deles ut på fotballgruppas årsmøte 
og denne gang går den til Hans Egil Drolsum.  
Under følger en oversikt over personer som er tildelt Vikersund IF fotballgruppas innsatspokal. 
 
2005 - Bjørn Ivar Bye 
2006 - Dag Drolsum 
2007 - Bjørn Sandbæk 
2008 - Jørn Hermansen 
2009 - Gudmund Baustad 
2010 - Rune Klevstad 
2011 - Trond Winther 
2012 - Morten Hermansen 
2013 - Jan Henning Kleiv 
2014 - Torgun Stærkebye og Kjell Skretteberg 
2015 - Lars Tangen 
2016 - Eva Baustad 
2017 - Monja Østli 
2018 – Hans Egil Drolsum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr.
Hittil i år Hittil i fjor

Kontonavn Beløp Beløp
Salgs- og driftsinntekt

3000 Billettinntekter 12 625  
3030 Kiosk 72 192 91 321 
3120 Sponsorinntekter 128 851 163 399 
3441 Tilskudd fra kommunen 83 513 10 349 
3445 LAM-midler 97 965 102 093 
3446 Momskompensasjon 55 971 55 687 
3447 Sonetilskudd NFF Buskerud  95 700 
3600 Leieinntekt kunstgressbane 13 000 30 000 
3605 Leieinntekt annet 30 000  
3900 Dugnader 67 434 78 612 
3920 Kontingenter 314 670 377 795 
3921 Kurs/skoler og cuper 65 048 66 698 
3990 Andre inntekter 15 864 25 410 

Sum Salgs- og driftsinntekt 1 097 064 957 133 
Varekostnad

4011 Cup påmelding 42 000 52 050 
4121 Dommerutvikling 2 000  
4123 Trenerutvikling 4 600  
4300 Innkjøp kiosk 30 857 48 302 
4311 Innkjøp for dugnadsalg  6 368 
4312 Innkjøp tekstil 73 295 33 886 
4330 Kostnader bryggedans/sommerfest 30 450  

Sum Varekostnad 140 605 183 203 
Lønnskostnad

5000 Trenerutgifter 138 098 149 500 
5001 Laglederhonorar  18 250 
5002 Dommerutgifter 97 637 82 963 

Sum Lønnskostnad 250 713 235 736 
Driftskostn. og av- og nedskrivninger

6301 Leie Sparebank1-hallen 92 069 103 934 
6340 Lys, varme, strøm 80 182 88 239 
6360 Renhold (og renovasjon) 30 606 40 161 
6390 Div kostnad lokaler  3 269 
6440 Transport og overnatting 9 950  
6560 Rekvisita 461 3 419 
6565 Drift kunstgressbane 43 362 57 994 
6590 Diverse kostnader Tangen 61 955 75 090 
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger/anlegg 108 465 12 071 
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 2 870 3 284 
6800 Kontorkostnader, div. kostnader 9 642 9 632 
6861 Trenerutvikling 11 358 4 300 

Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger 401 393 450 920 
Annen driftskostnad

7400 Klubbkontingent 8 300 8 500 
7410 Påmelding serier 70 300 112 100 
7411 Spilleroverganger 21 072 13 300 
7420 Forsikring lag 11 500 17 650 
7421 Aktivitetsdager 1 600 3 600 
7422 Forbruksmateriell - drift lag 51 083 68 223 
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Nr.
Hittil i år Hittil i fjor

Kontonavn Beløp Beløp
7710 Sosiale aktiviteter 20 946 20 290 
7770 Bank- og kortgebyr 1 138 1 410 
7790 Diverse kostnader 21 770 48 531 

Sum Annen driftskostnad 293 603 207 708 
120 434-10 749 Driftsresultat

8050 Annen renteinntekt 636 596 
119 798-11 345 Årsresultat

2018
0201 Vikersund IF - FOTBALL

Enkel resultatrapport
2

for
Side:

Regnskapsår
Periode -

Dato til:

LAS Vikersund IF - FOTBALL (DVF) 01.02.19 08:24



297

2018 2017
EIENDELER

Anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer
Andre fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

0

82 789

362 029
444 818

444 818

0

146 737

388 952
535 689

535 689

EGENKAPITAL OG GJELD

Sum egenkapital

GJELD

EGENKAPITAL

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital

Udisponert resultat

0

96 404
96 404

444 818

337 069
11 345

348 414

0

198 620
198 620

535 689

337 069

337 069

2018
1 2

Vikersund IF - FOTBALL

Balansesammendrag

1Sidenr:

Dato fra - til:
Regnskapsår
Periode:

-

- For

LAS Vikersund IF - FOTBALL (DVF) 01.02.19




