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Innsatspokalen 2019 

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 årlige møte og denne gang går den til Øyvind Kjølstad som har ca 40 års 

historie i Vikersund fotball. 

Fra sine barneår som aktiv fotballspiller. Men ord fra bygdefolket forteller også at han var en svært god skiløper og 

aktiv i friidrett, men at det var fotballen som «tok over» i ungdomstiden. 

 
Øyvind spilte på A-laget i mange år på 80-og 90 tallet før A-laget ble sammenslått med Geithus (VIF/GIL). Han spilte 

på «VG» frem til tidlig 2000-tallet. 

 
Det ble noen år ute av Vikersund før han kom tilbake som trener. 

 
Øyvind har også tatt flere kompetansehevende kurs gjennom NFF og innehar både ferdighetsutviklingskurs på 30 

timer samt alle moduler i grasrottrenerkurset. 

 
Han er en person som alltid prøver å stille opp på Vikersunds arrangementer. Enten som trener, frivillig dugnad eller de 

siste 2 årene som en stødig speaker på vår nye fotballcup. Ryktet forteller også at han bruker sine speakertjenester for 

andre grupper som for eksempel Skigruppa. 

 
De siste 2 årene har også Øyvind vært en særdeles stødig trener for jenter født i 2012. Og sammen med sin 

trenerkollega, Berit Engebretsen har de en stor jentegruppe på 16 jenter! Øyvind og Berit skaper en god stemning i 

gruppa og bidrar til høy trivsel. 

 
Øyvind stiller som sagt opp for fotballen, men når det er sagt, så er han også primus motor som håndballtrener, samt 

at han sitter i AU i VIF som representant for fotballgruppa og innehar rollen som sekretær i hovedstyret. 

 
Han er en person som bidrar svært positivt for Vikersund fotball og VIF i sin helhet og fortjener en oppmerksomhet fra 

fotballen med en innsatspokal. 

 
Vi har pratet med Vegard Hansen, Mjøndalens fotballtrener, om Øyvind. Og det Vegard forteller er at Øyvind er en 

stille og ordentlig kjempefin type som er HEL VED. Trivelig og grei. 

En riktig god fotballspiller, og også en riktig god trener. Øyvind var trener på A-laget i 3-4 sesonger som Vegard 

Hansen spilte aktivt der. 

Vegard forteller at Øyvind er en god menneskekjenner som kommer godt overens med alle og har egenskaper som 

Vegard setter stor pris på. 

 
Selv om Vegard og Øyvind ikke ferdes sammen mye på fritiden, så setter Vegard så stor pris på ham at han ble invitert 

til 50 års-laget hans og han var glad han takket ja til det. Han kan ikke få fullrost Øyvind nok. 

 
Det er kun «en ripe i lakken» for alle Vikersundinger. Og det var at han gikk til Åmot og var der noen år. Det er litt 

vanskelig å svelge, skulle vi hilse å si      
 

Kollegaen til Øyvind, Berit, forteller at han er alltid positiv og blid mot jentene. Fotballfaglig solid, og med et snev av 

«flink-pikesyndrom» i seg (skjemaer og rapporter leveres i høyt tempo) er han en fryd å samarbeide med! 

Vi er takknemlig for at Øyvind er en del av VIF og fotballen! Og vi gratulerer han med innsatspokalen 2019. 

 
Til slutt må vi ikke glemme at det er til Øyvinds fortjeneste at vi har de 3 ordene under logoen vår: 

Vilje-Innats-Framtid. Det er Øyvinds bidrag som vant «slagordkonkurranse» til VIFs 125 års jubileumsår. 
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