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ORGANISASJON 
 
Årsmøtet ble avholdt på gamle klubbhus 20. februar 2019, og følgende styre / organisering ble vedtatt: 
 

Styret:  

Leder Tommy Jørgensen 

Nestleder Øyvind Blix 

Økonomiansvarlig Øyvind Blix 

Styremedlem / SUs representant i styret Trond Winther 

Styremedlem Anne May Jørgensen 

Styremedlem  Birger Marius Kristiansen 

Styremedlem  Alexander Bjerke 

Styremedlem Inge Martinsen 

Styremedlem Trine Rundbråten 

Valgkomité  Bjørn Sandbæk 

 Kennth Nikolaisen 

 Jarl Vegar Evenstad 

Kom inn i starten av 2020 Geir Holberg 

Kontaktpersoner:  

Sponsoransvarlig Styret samlet/Trine Rundbråten 

Materialforvalter Tommy Jørgensen 

Kontaktperson for bruk av kunstgressbanen Tommy Jørgensen 

Ansvarlig for nettsiden Lars Marius Winther 

Ansvarlig for kiosken Anne May Jørgensen 

Baneansvarlig Bjørn Karsten Sandbæk 

VIFs fotballrepresentant i VIF Hovedstyre Tommy Jørgensen 

VIFs fotballrepresentant i MFK Tommy Jørgensen 

Tine fotballskoleansvarlig Sportslig utvalg (SU) 

Trenerveileder 9’er og 11’er Tommy Jørgensen 

Trenerveileder 5’er og 7’er Tommy Jørgensen 

Fair play-ansvarlig Caroline Magnussen Stang 

Dommeransvarlig Caroline Magnussen Stang 

Kasserer Anne May Jørgensen 

Fiks- og medlemsansvarlig Anne May Jørgensen 

Kvalitetsklubbansvarlig Anne May Jørgensen 

 
 
Styret har i denne perioden avholdt 10 styremøter med godt fremmøte. 
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 ØKONOMI     

I budsjettet for 2019 var inntekter økt fra 1.215.000,- til 1.347.500,- Samlede inntekter ble 1.394.990,- 

(47.490,- over budsjett) 

 

Økte inntekter skyldes flere faktorer. Mye av dette skyldes oppstarten av Raw Fotballcup. Dette ble en 

økonomisk suksess, og bidro med bruttoinntekter på rundt 140 000,- I tillegg fikk en støtte på 100 000,- 

fra Sparebankstiftelsen DNB til kjøp av ballnett/reparasjon av flomlys Videre fikk vi utdelt «utbytte» for 

vår andel av teltutleien til VIF på 50 000,- Vi har også økte inntekter på kiosk, økt momskompensasjon, 

økte dugnadsinntekter og endelig økte inntekter på satellittreningene.   

 

Sponsorinntekter er omtrent med nivå med 2018. 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 støtte til Raw Vikersund Cup som for første gang så sitt lys februar 2019.  
 

Sett i forhold til regnskapet for 2018, er samlede inntekter 300.000,- høyere i 2019.  
 

Samlede kostnader for 2019 ble på 1 057 907,- mot ett budsjett på 1 238 500,- Sum kostnader i 2018 

var 1 201 237,-  
 

Mange av kostnadene er stabile uten at vi får gjort så mye med dem. 
 

Den største endringen vi gjorde på budsjettet var å ta bort de fleste trenerhonorarene. Dette reduserte 

utgiftene her med ca 130 000,- Motposten ble å kjøpe klær til trenere og lagledere i stedet. Kostnader 

rundt dette ble  

125 000,- Tilbakemeldingene fra de fleste er at det betyr mye å være kledd i Vikersund-tøy.  

 

Ellers har vi gjennomgående klart å holde kostnadene så langt nede som mulig uten å gå på 

kompromiss med tilbudet til våre spillere eller aktivitetene våre.  

 

Årsresultatet for 2019 havnet på 338 999,- i pluss mot 11.345,- i pluss i 2018.  
Vi er svært fornøyde med resultatet.  

 

Det er ikke ett selvstendig mål at vi skal gå med store overskudd hele tiden, men det er viktig for 

Vikersund fotball å legge seg opp en kapital for fremtiden med tanke på bytte av kunstgresset/flomlys og 

videre utvikling av anlegget på Tangen. Det gamle klubbhuset må også renoveres utvendig og 

innvending.  
  

Egenkapitalen til fotballgruppa er pr 31.12.19 lik 687.413,- Vi har hatt en opprensk i utestående 

fordringer og gjeld som gjør at vi har god oversikt over likviditeten.  
  

 

 

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 28 lag som 

har representert Vikersund IF. Hvorav 2 lag, Old Boys/Veteran og 6-åringer ikke er meldt opp i serien og 

1 lag er samarbeidslag med Geithus og Moingen. B-laget har hatt samarbeid med Tyristubben A-laget. 

 

 

2019 er det året Vikersund fotball endelig fikk utmerkelsen som sertifisert kvalitetsklubb! 

Utmerkelsen ble delt ut av Buskerud Fotballkrets ved Nils Harald Strøm 6. november under VIFs 125 

års jubileumsfest.  

Vi er svært stolte av å ha gjennomført sertifiseringen! Nå blir det viktig å følge opp alle retningslinjer, 

kompetansehevende tiltak og visjon.  

 

 

2019 er det året vi gikk bort fra medlemsnett som elektronisk medlemssystem. Vi gikk samlet over i hele 

VIF til Rubic. Dette for å få en helhetlig klubbløsning der vi kan ha alle medlemmer og grupper under ett.  

Med Rubic vil støtteapparat ha ett system å ajourholde og foreldre og foresatte får en app som de finner 

alle gruppene de er medlemmer av. Dette for å forenkle hverdagen på alle ledd. Fra administrasjonen til 

støtteapparat, medlemmer og foreldre/foresatte.  

Det viser seg at det ikke er så lett å få støtteapparatet til å ta verktøyet i bruk. Det er mange som har 

valgt å utebli på opplæring, og det er flere som ikke vil benytte det selv om de har vært på opplæring.  

Rubic er ikke bedre enn hva man gjør det til selv. Om man bruker det til hverdags, så vil man også 

oppleve at det er et helhetlig system som gjør hverdagen enklere for alle.  

Vi har dessverre gått glipp av noen registrerte spillere og som et kjent tilfelle av en trener som ikke var 

registrert. Dette er svært synd av mange årsaker. Spillere og trenere har ikke lov å delta i aktivitet i regi 

av klubb underlagt NIF uten å være medlem. Ved å være medlem blir man registret. Og til slutt så 

mister klubben den inntekten det medlemmet vill gitt i både kontingent og LAM-midler.  

Dette må vi unngå i fremtiden.  

 

 

15. juni 2019 hadde fotballgruppa sin markering av VIFs 125 års jubileum på Tangen. Men mange 

aktiviteter. Med leker fra Buskerud festleker, VIF-teltet med kiosk. Burgere ble grillet og vafler ble stekt. 

Vi hadde også showkamp både på herre- og damesiden. Samt at vi fikk besøk av Vegar Hansen som 

holdt en treningsøkt med en utvalgt ungdomsgruppe.  

Dagen var svært vellykket, og vi kunne ikke vært heldigere verken med være eller antall oppmøte.  

Totalt hadde vi en kostnad på ca 10.000 kr på hele arrangementet som ikke var budsjettert.  

 

 

I 2019 så også Vikersund fotball sin første fotballcup på mange mange år igjen år igjen! 

Nå i ny drakt. Vinter og inne! Raw Vikersund Cup så sitt lys og ble gjennomført 16. februar med et 

knallbra resultat! Vi håpet på 30 lag påmeldt, og vi fikk 52 lag. Vi satt igjen med en inntekt på ca 

80.000,- Så det ble også en innbringende cup! Svært fornøyd og dato for 2020 ble satt med en gang. 

Den 15. februar 2020 kommer cupen på ny igjen og vi håper å få enda flere lag til oss! 

 

 



 

 
5 

 

Vilje - Innsats – Framtid 

  

Aktivitet og årsklasser 

Vikersund fotball er en breddeklubb, dette viser også aktivitetstallene for 2019. 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 2016, 2017, 2018 og 2019. Tallene er 

hentet fra Rubic pr 31.12.2019 
 

 

Tall fra medlemsnett/Rubic Jenter Gutter 

Født Alder (2019) 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 

2013 6 år 0       18       

2012 7 år 16 16     15 11     

2011 8 år 6 7     18 15     

2010 9 år 9 10 8   8 8 11   

2009 10 år 17 13 13 9 12 12 16 17 

2008 11 år 0 0 0 0 18 23 27 25 

2007 12 år 0 0 0 0 17 24 20 18 

2006 13 år 13 13 12 13 15 14 14 15 

2005 14 år 1 2 3 0 10 14 19 17 

2004 15 år 0 0 0 19 0 10 10 11 

2003 16 år 0 0 0 0 21 17 19 13 

2002 17 år 0 16 15 13 0 16 13 21 

Junior 17-19 år 15 0 0 0 21 0 29 20 

Senior >19 år 0 11 0 24 16 15 21 47 

Veteran >39 år 0 0 0 0 16 18 17 16 

Sum 77 88 51 78 205 197 216 220 

Endring 2018-2019 Jenter Gutter 

Antall  -11 8 

% endring -12,50 % 4,06 % 

Medlemmer totalt 2019 2018 

Antall 282 285 

% endring -1,1 % 6,7 % 

 

 

Antall jenter falt med 1,1% mot 2018. Og tar vi med høstsesongen mistet vi flere med Modum-

samarbeidet.  

Vi mistet dessverre damelaget igjen i 2019.  

Vi fikk en stor gruppe på åpen dag for 6-åringer, men det viser seg at jenteandelen på barn som er født i 

2013 er veldig liten i Vikersund. Det var kun 2 jenter som møtte, og de opplevde det litt tøft å være med 

guttene og ga seg raskt etter et par treninger.  
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 Jenter: 

J17 11er lag (jenter født -02/-03/-04)* J9 1 lag 

J13 samarbeidslag. Moingen/Vikersund/Geithus** J8 1 lag 

J10 2 lag J7 3 lag 

*Kun vårsesongen 

**Første klubbnavn administrerer laget. De har selv gitt seg navnet MVG. Drakt er nøytral mellom 

klubben (rosa).  

 

Kretslag 

Vikersund fotball er også stolte over at vi har og har hatt flere jenter som har blitt tatt ut til kretslag 

gjennom sonetrening i Hønefoss.  

o Johanna Lorenz Kristoffersen født 2006 
o Hanna Berg Houmb født 2006 
o Sunniva Agathe Raaen født 2004 (første halvår 2019) 
o Helene Berg Houmb født 2003 (første kvartal 2019) 

 
 
Gutter: 

Senior A-lag G11   3 lag G10   2 lag 

Junior G10   2 lag 

Old Boys (ikke meldt opp i serien) G09   1 lag 

G16 11er lag (2003+2004) G08   2 lag 

G14   9er lag G07   2 lag 

G13   9er lag G06   (ikke meldt opp på aktivitetskvelder) 

G12   9er lag 2 lag*  

*kun på vårsesong med 2 lag 

 

 

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 2019 tok vi bort trenerhonorar på ungdomslagene og reduserte betraktelig på senior-nivå.  

På klubbkvelden i april fikk alle mulighet til å bestille klubbkolleksjon for inntil 1500,-. Dette ble svært 

populært, og vi hadde nok alle 70 trenere og lagledere innom klubbhuset den kvelden.  

Dette var et viktig løft for oss i Vikersund for å være stolte og røde! 

 

 

 

Satellittrening for gutter 2007 til 2004 

Buskerud fotballkrets startet Buskerudmodellen senhøsten 2017. For å gi et bedre treningstilbud til 

guttene i den alderen. Dette gikk ut på at toppklubbene Strømsgodset og Mjøndalen fikk ansvaret for et 

antall satellittklubber. Disse satellittklubbene stilte med spillere og trenere fra sitt område til treninger.  

Toppklubbene stilte med trenere med minimum UEFA B-lisens og treningsprogram, landslagsskolen, 

som veiledet satellittrenere for en helthetlig måte å trene de beste spillerne på, fra toppnivå ut gjennom 

satellittene.    

Vikersund fotball var ansvarlig for å administrere Vikersund/Modum satellitt i 2019 frem til sesongslutt.  
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 Sesongen til satellitt er 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 med endringer i satellittmodellen.  

Buskerud fotballkrets har besluttet å redusere antall satellitter. Vikersund/Modum-satellitt inngår fra 

november 2019 under Hønefoss satellitt. Fortsatt også med kompetanse fra Mjøndalens trenere.  

 

 

Sonetrening for Jenter 

Vikersundjentene har et tilbud om sonetrening i Hønefoss på AKA arena. Dette er fortrinnsvis for 

årgangen 2005-2007. Vikersund har i 2019 hatt med 6 jenter 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, som Vikersund i 2019 har hatt 4 jenter med på krets.  

 

 

Samarbeidet med Modum FK 

Det har vært foreslått i flere år fra MFK et samarbeid på jentesiden. 2019 ble det året alle klubbene gikk 

sammen om en avtale som skulle effektueres fra og med 2020.  

Avtalens hensikt var at jentene fra 15 år samles i Modum for å forsøke å stille lag i alle aldersgrupper og 

samle jentene i Modum for å sikre mindre frafall i ungdomsfotballen.  

Utformingen på avtalen var også at spillerne skulle få muligheten til dels å være en del av 

moderklubben og spille på sin hjemmebane med sine hjemmedrakter.  

Utdrag fra avtalen:  

• De samarbeidsklubbene som har nok spillere til et J15 lag, fortsetter med disse lagene: Lagets 

navn vil da få MFK som «fornavn». (f.eks. MFK Haugfoss.)  De spiller da på klubbens egen 

bane, i egne drakter. Enkeltspillere fra disse lagene vil da også kunne spille i MFK i eldre 

årsklasser for å få en ønsket utvikling.  Det forutsettes et tett samarbeid mellom trenere i 

klubbene for å unngå rovdrift på enkeltspillere.  

 

• Spillere fra de enkelte klubber vil da også kunne spille hos hverandre hvis behov for det 

oppstår. Samme hensyn som under punkt 3 forutsettes. 

 

• Fra J15 samles spillere fra de klubber som ikke klarer å stille egne lag i en gruppe under navnet 

Modum FK.   

 

J17 tyvstartet avtalen høsten 2019. Det viser seg avtalen ikke var gjennomførbar, da det ikke var 

godkjent av Buskerud fotballkrets. Noe som ble forespeilet fra Modum i forkant av avtalen at det var. Det 

ble ikke gjort en grundigere sjekk av den påstanden. Det betydde at fra J17 gikk over til Modum, ble det 

overgang på ordinært vis, og gjennomføring av jentemodellen slik den var tenkt, ble ikke mulig å sette ut 

i praksis.  

J17 Vikersund spilte dermed kun vårsesongen i røde drakter. Fra høstsesongens slutt gikk også J13 

over til Modum, da de i 2020 blir J15.  

 

Avtalen med Modum FK ellers går som ordinært.  
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 Kvalitetsklubb 

Vi hadde som mål å bli sertifisert i 2019 og det fikk vi gjennomført!  

2019 er det året Vikersund fotball endelig fikk utmerkelsen som sertifisert kvalitetsklubb! 

Utmerkelsen ble delt ut av Buskerud Fotballkrets ved Nils Harald Strøm 6. november under VIFs 125 

års jubileumsfest.  

Vi er svært stolte av å ha gjennomført sertifiseringen! Nå blir det viktig å følge opp alle retningslinjer, 

kompetansehevende tiltak og visjon.  

 

Kompetansehevning 2019 

Tommy Jørgensen 

- Klubbtiltak NIF. Temakveld 
- NFF Fagsamling anlegg. Vinterdrift kunstgress 
- NFF Kvalitetsklubbnivå 1. Modul 4. 
- NFF Fagsamling – sportsplan 
- NFF Kvalitetsklubb nivå 1. Modul 6.  
- NFF Trenerskolering. U21 landskamp 
- NFF Veilederkurs - grasrot 
- NFF bestått UEFA B lisens trenerkurs 

 

Anne May Jørgensen 

- NFF Klubbdommerkurs – Barnefotball 
- NFF Klubbdommerkurs 9er 
- Idrettskrets. Kampen i fokus - Modum 
- NFF Kvalitetsklubbnivå 1. Modul 4. 
- NFF Fagsamling – sportsplan 
- NFF Kvalitetsklubb nivå 1. Modul 6.  
- Idrettsadministrasjon Økonomistyring for idrettslag 

Øyvind Blix 

- NFF Grasrottrener delkurs 3 
- NFF Grasrottrener delkurs 4 
- NFF Keepertrener. Grasrottreneren – ungdomsfotball 
- NFF Keepertrener. Grasrottreneren 
- Idrettsadministrasjon Økonomistyring for idrettslag 

Inge Martinsen 

- NFF Fotballederkurs 2 
Alexander Vegdal Bjerke   
 

- Idrettskrets. Kampen i fokus – Modum 
Trine Rundbråten   
 

- Idrettskrets. Kampen i fokus – Modum 
- NFF klubbdommerkurs – Barnefotball 

Lars Marius Winther 
- Idrettskrets. Kampen i fokus – Modum 
- NFF Fairplay-kveld i klubben 
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 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. 

Vi fikk dessverre litt mange oppgaver å gjennomføre, da vi også arrangerte 125 års-jubileum. Det ble 

besluttet å ikke holde alle jenter på banen-aktiviteten i 2019, da vi ikke fant en god helg å kunne 

gjennomføre det uten at det falt på helger som enten var inneklemt ferietid eller at det krasjet med andre 

arrangement.  

Vi kommer sterkere tilbake i 2020! 

 

 

TINE fotballskole 

TINE fotballskole ble arrangert første helg etter skolestart. Vi repeterte suksessen med å invitere til 

frokost lørdag og søndag. Det var populært.  

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 100 deltagere i 

2019 og ca 30 instruktører, først og fremst ungdommer fra G/J 14 til 16 år.  

Vi prøvde oss frem med litt nye aktiviteter i år, for å lage morsomme pauser. Vi innførte årets heiarop 

som lagene fremførte siste dagen.  

I tillegg satte vi opp fair play-sti. Instruktørene hadde med seg sine lag på rundgang og gjennomførte 

spørsmålene.  

Det var en varm helg! Det ble derfor innkjøpt en vannspreder. Det ble stor suksess for å si det forsiktig.  

 

 

Anlegg 

Drift av kunstgressbanen er krevende, økonomisk og arbeidsmessig. 

Bjørn Sandbæk har tatt seg av vedlikehold og merking av gressbanene.  

Kunstgressbanen har blitt vinterstengt i 2019. Da det er krevende å holde den snøfri.  

 

 

VIF-teltet 

Club 253, Vikersund håndball og Vikersund fotball eier VIF-teltet. Med Lisbet Skredsvik som styrer det.  

Det ble bestemt å ta ut «utbytte» av kapitalen som sto på bok med ca 50.000 utbetalt til hver av 

gruppene. Det står nå 50.000 igjen på bok som er en buffer til vedlikehold etc.  

 

 

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 80.000,-, budsjettet var på 90.000,- 

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. 
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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 årsmøte 

og denne gang går den til Øyvind Kjølstad som har ca 40 års historie i Vikersund fotball.  

Fra start som aktiv spiller. Men også trener for A-laget i flere år. Øyvind har også tatt flere 

kompetansehevende kurs gjennom NFF og innehar både ferdighetsutviklingskurs på 30 timer samt alle 

moduler i grasrottrenerkurset.  

Øyvind 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. De siste 2 årene har 

også Øyvind Kjølstad 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 godt 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.  

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

oppmerksomhet fra fotballen med en innsatspokal.   

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 

2019 – Øyvind Kjølstad 
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Tanker om videre aktiviteter i 2020.  

• Raw Vikersund Cup i februar.  

• Vi skal klare å starte oppussingen av gamle klubbhuset! Vi har fått midler. Nå skal vi finne tid.  

• Alle jenter på banen skal komme inn igjen i nyoppusset drakt.  

• Tine Fotballskole er fast inventar! 

• OG det har nylig blitt startet opp Old Girls! I første omgang bare ei treningsgruppe. Det er 

mellom 20 og 25 jenter som ønsker å spille. I skrivende stund har det ikke blitt avholdt 

spillermøte enda, så det er ukjent om det blir påmeldt lag i noe serie. Men ei sterk jentegruppe 

har begynt å vokse hos oss og ingenting er mer gledelig enn det! 

 

 

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 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!  

 

 

 

 

Vikersund 19. februar 2020 

 

 

For styret i Vikersund IF fotballgruppa 

 

 

 

Tommy Jørgensen 

Leder Vikersund fotball 

 


