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FORORD 

 

Kjære spillere, trenere, lagledere, foreldre/foresatte, sponsorer, su, fotballstyret og alle som er glade i 

Vikersund fotball. 

 

Vi har lagt bak oss et annerledesår og det er tid for litt refleksjon og ettertanke.  

 

Det er vanskelig å finne ord som oppsummerer dette året. Selv om vi alle har opplevd dette ulikt, er 

fellesnevneren at alle på et eller annet vis har blitt direkte berørt. Vi har fått kjenne på at det som vi tok 

for gitt ikke var tilgjengelig på samme måte lenger. Kamper og treninger ble avlyst og fotballbaner over 

hele Norge stengt. Barna kunne ikke lengre dra ned på Tangen og sparke fotball med venner, og vi 

sluttet å håndhilse og klemme hverandre.  

 

Vi har skannet oss både inn og ut av kamper, stått på avstand, spritet hender, brukt munnbind og ikke 

minst oppdatert oss på nye regler og tilpasset oss igjen og igjen. Alt for å kunne opprettholde et 

fotballtilbud og en mest mulig normal og skjermet hverdag for barna og ungdommene våre, i tid som er 

alt annet en normal.  

 

Vi er ydmyke, stolte og utrolig takknemlige for dere som har gjort dette mulig sammen med oss! For 

tiden og viljen som er brukt til tilpasning av alternative treninger, formidling av beskjeder og ikke minst 

alle kontrameldingene i tråd med alle endringene. Dere har møtt opp og sørget for at vi har kommet 

gjennom året på best mulig måte. 

 

Tusen takk alle sammen️!          

 

Ta vare på hverandre, så håper vi 2021 blir et kanon år                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder Vikersund fotball 
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ORGANISASJON 
 
Årsmøtet ble avholdt på gamle klubbhus 20. februar 2020, 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  Alexander Bjerke 

Styremedlem  Inge Martinsen 

Styremedlem Trine Rundbråten 

Styremedlem Lars Marius Winther 

Styremedlem Andreas Viljugrein 

Styremedlem Anders Svendby 

Styremedlem Jeton Seferi 

Valgkomité  Ingen valgkomité satt.  

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) 

Tren️erveileder 9’er og 11’er Tommy Jørgensen 

Tren️erveileder 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 8 styremøter med godt fremmøte.  
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ØKONOMI     

Regnskapet til fotballgruppa, ble som for mange andre områder, påvirket av covid-19 som slo inn i mars 
for fullt.  
 
Vi greide akkurat å fullføre Raw Fotballcup før pandemien brøt løs, med et godt resultat. Alle Jenter på 
banen, og Tine fotballskole måtte avlyses. I tillegg fikk vi sterkt reduserte inntekter fra kiosk som følge 
av færre kamper.  
 
Imidlertid har vi fått mye hjelp blant annet gjennom koronastøtte fra Staten og SpareBank 1 Modum. 
Dette gjør at vi likevel klarer å levere samlede inntekter på 1 150 146,- mot ett budsjett på 1 156 000,-  
 
På kostnadssiden har vi gjennom året hatt fokus på at disse skal holdes lavest mulig uten at det skal gå 
ut over det sportslige tilbudet til alle. På grunn av langt færre kamper er jo relaterte utgifter som 
kostnader til cuppåmelding, kioskinnkjøp, dommerregninger, påmelding for serier m.m. langt lavere enn 
budsjett.  
 
Det som har dratt mye kostnader i 2020 er renoveringen av gamle klubbhus. Her har vi fått mye støtte, 
men valgte også å legge inn en del egne midler. Traktoren vår har også hatt en betydelig reparasjon 
gjennom året med rundt 45000,- her. I tillegg er det kjøpt inn ny vannvogn med spreder 
 
Samlede kostnader for 2020 ble på 901 724,- mot ett budsjett på 1 058 000,-  
Årsresultatet for 2020 havnet på 253 315,- i pluss mot 338 999,- i pluss i 2019.  
 
 
Vi er svært fornøyde med resultatet. Det er viktig for Vikersund fotball å legge seg opp en kapital for 
fremtiden utbytte av kunstgresset.  
Egenkapitalen til fotballgruppa er pr 31.12.20 lik 940 729,-   
 
 
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 

 
 
Aktivitet 

Som tidligere år, har vi også i 2020 hatt stor aktivitet i fotballgruppa. Men noe nedgang av antall lag. J15 

(født 2006) gikk over til Modum, et par årskull slo seg sammen (G2009/2010 og J2009/2010), samt at vi 

ikke meldte opp ny-oppstartede 6-åringer til serien. 

G14 hadde samarbeid med Tyristubben.  

 

Den 12. mars ble det fullstendig nedstengt for trening frem til 20. april. Fra 20. april åpnet det igjen for 

trening med store restriksjon. Med avstandstreninger og koronavettregler som til enhver tid ble 

oppdatert fra myndighetene og NFF som vi fulgte opp hele veien.  

Det ble ikke avviklet kamper på vårsesongen, grunnet koronapandemien. Men vi klarte akkurat å 

gjennomføre hele høstsesongen før det igjen ble nedstengt i november og ut året.  

Høstsesongen ble også gjennomført med koronavettregler og restriksjoner som forandret seg noen 

ganger fra dag til dag.  

Det ble en krevende gjennomføring, men som vi opplevde at både spillere, trener- og lagledere samt 

publikummere respekterte og forstod. Og ikke minst gjorde alt de kunne for å følge med positiv 

holdning.  

 

En av den aller viktigste oppgaven under høstsesongen var kampverter og registrering av 

publikummere for smittesporing. Vi lagde etter dag 1 QR-kode på laminert ark der publikum selv kunne 

registrere seg i et svarskjema fra microsoft forms. Dette fungerte godt og navnelisten ble slettet innenfor 

hver 10-ende dag for å overholde GDPR-regler.  

 

 

Fordeling av antall lag og aldersgrupper: 

 
 

 

 

 

Kjønn/alder Antall lag Kommentar Futsal kjønn/alder Antall lag

G06 1 Ikke meldt opp i serien G13 1

J06 1 Ikke meldt opp i serien G11 1

G07 1 G12 2

G08 2 J11 1

G09 3 Antall lag 5

G11 2

G12 2 Påmeldte Futsal-lag. Hele sesongen ble avlyst grunnet korona

G13 1

G14 2

G19 1

J08 1

J09 1

J11 2

Old Boys 1 Ikke meldt opp i serien

Senior A-lag 1 Sesong avlyst grunnet korona

Antall lag 22
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Cup:  

Vi rakk akkurat å gjennomføre Raw Vikersund fotballcup før koronasituasjonen stengte ned idretten.  

Det var et meget vellykket arrangement med 55 påmeldte lag.   

Cupen gav oss en inntekt på ca 93.000 kr. og har blitt et viktig økonomisk bidrag.  

 

 

Aktivitet og årsklasser 

Vikersund fotball er en breddeklubb, dette viser også aktivitetstallene for 2020. 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 2017, 2018, 2019 og 2020. 
 

 

Tall fra SPOND Jenter (spillere) Gutter (spillere) 

 

Født Alder (2020) 2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017  

2014 6 år 17       13        

2013 7 år 0 0     22 18      

2012 8 år 17 16 16   14 15 11    

2011 9 år 8 6 7   15 18 15    

2010 10 år 7 9 10 8 5 8 8 11  

2009 11 år 11 17 13 13 16 12 12 16  

2008 12 år 0 0 0 0 20 18 23 27  

2007 13 år 0 0 0 0 16 17 24 20  

2006 14 år 0 13 13 12 16 15 14 14  

2005 15 år 0 1 2 3 0 10 14 19  

2004 16 år 0 0 0 0 0 0 10 10  

2003 17 år 0 0 0 0   21 17 19  

2002 18 år 1 0 16 15   0 16 13  

Junior 17-19 år   15 0 0 17 21 0 29  

Senior >19 år   0 11 0 15 16 15 21  

Old Boys     0 0 0 15 16 18 17  

Sum 61 77 88 51 184 205 197 216  

Endring 2019-2020 Jenter Gutter  

Antall  -16 -21  

% endring -21 % -10 %  

Spillere totalt 2020 2019  

Antall 245 282  

% endring fra 2019 -13 %    
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Antall jenter falt med så mye som 21%, men årsaken til dette er jenteavtalen med Modum FK. Bare med 

jenter 15 og 17 gikk det 28 jenter ut av Vikersund fotball. Heldigvis kom det en stor jentegruppe inn på 

6-åringene.  

Vi startet egentlig i januar 2020 med Old Girls på treningsgruppe med så mange som 18 jenter på 

trening. Men korona kom veldig raskt inn og stoppet videre utvikling. Vi forsøkte å holde noen 

avstandstreninger på våren frem til sommeren. Men det ble vanskelig å opprettholde treninger med alle 

koronarestriksjonene. Vi håper å kunne tromme sammen Old Girls igjen når samfunnet går tilbake til 

normalen.  

 

 

 

Satellittrening for gutter 

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

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

Vi har med  

4 spillere fra Vikersund fotball på satellitt gutter 2007, Emil Molenaar, Karl Oskar Egeberg, Martin 

Grønland Andresen, Mathias Kopland Rudstaden.  

2 spillere fra Vikersund fotball er med på satellitt gutter 2008, Sverre Ingvoldstad og Hilmar Moen 

Kalager 

 

 

Sonetrening for Jenter 

Vikersundjentene har et tilbud om sonetrening i Hønefoss på AKA arena.  

2 spillere fra Vikersund fotball 2009 er med på 2008-treninger, Lotta Lorenz Kristoffersen og Bea 

Kristiansen.  

 

 

Oppstart 6-åringer 

Antall jenter: 17  

Antall gutter: 13 

Vi var veldig usikre på vårparten og sommeren om gjennomføring av oppstart til 6-åringer, da vi ikke 

kunne vite helt i forkant hvordan koronasituasjonen ville se ut på høsten. Vi sendte derfor ikke ut 

invitasjon til åpen dag via barnehagene slik vi har gjort de siste par årene, men ventet til skolestart. Pål 

Louis Yarra og Vidar Moen fikk startet ballen med å sette treningsdager og informerte om oppstart via 

deres respektive klasser.  

Klubben fulgte deretter opp med oppstartsmøter, som ble delt inn i små grupper av gangen og meldt inn 

spillerne i SPOND. Det løste seg godt og vi er kjempefornøyde med antall unge spirer som ville komme 

til oss for et fotballtilbud.  

 

 

Medlemsregister- og kommunikasjonsplattform:  

For 2 år siden måtte vi bytte medlemsregister fra Medlemsnett som vi hadde, da Medlemsnett den 

gangen skulle avvikles.  
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Det er lovpålagt med et elektronisk medlemsregister som er godkjent av Norges Idrettsforbund, NIF, og i 

2019 valgte vi Rubic, da dette var det eneste godkjente systemet som tilbudte en helhetlig klubbløsning.  

Etter et års bruk av systemet opplevde vi at systemet ikke fungerte slik vi hadde forventet. Desember 

2019, ett år etter at vi hadde tatt i bruk Rubic, ble      Spond godkjent av NIF.  

Våren 2020 startet testing av Sponds klubbløsning. Marit Tandberg, som er medlemsansvarlig i 

Vikersund IF, testet Spond og et par andre system som Sportz og KlubbAdmin og kom frem til at Spond 

var løsningen som tilfredsstilte de fleste ønskede behov.  

Vikersund fotball ble pilotgruppe for å teste ut Spond, som ble et vellykket prosjekt. Det er et enkelt 

system for både lagledelse og klubbadmin.  

Rubic ble derfor sagt opp med virkning fra 31.12.2020 fra VIF og VIF stemte for å bytte til Spond. 

Implementeringen har inntil nå vært vellykket hos fotballen og den rulles ut til de andre gruppene 

fortløpende.  

 

 

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.  

Vi opplever å være heldige at mange trenere og lagledere bidrar over flere år av gangen.  

Det er liten utskiftning av støtteapparatet vårt.  

Det er få som slutter.  

Dette er med på å bygge trygghet og stabilitet for spillerne våre. Samt trygghet og økt kunnskap- og 

kompetanse på vårt støtteapparat. Noe vi tror er med på å også holde trivselen på et godt, høyt nivå.  

 

Trenere og lagledere får, som nye, i sine verv en klespakke for klubbkolleksjonen for inntil 1500,-  

Dette er viktig for oss slik at vi vet når vi er på «feltet», enten på hjemme- eller bortebane, så er det ikke 

noen tvil om hvor vi kommer fra. Vi tror dette er med på å bygge stolthet til klubben!  

 

 

Oppussing og tilskudd:  

Gamle klubbhus: 

Vi fikk tilskudd av SpareBank 1 Modum for utvendig oppussing av det gamle klubbhuset i 2019 som vi 

endelig i løpet av 2020 har fått utført.  

Gamle råtne bord har blitt byttet ut, tak over inngangspartiet har vi fått, ny rampe foran kioskvinduet og 

ny platting bak ved gressbanen, samt snøfangere på taket. Nytt kioskvindu, med skyvevinduer har vi 

også fått satt inn.  

Bygg 1 Vikersund AS har utført arbeidet.   

Vi fikk støtte fra Kraftriket Fondet til innkjøp av nytt kioskvinduet og ny prosjektor til hovedsalen.  

Jernia Modum Bygg sponset oss med maling.  

 

Ny flaggstang:  

Vi fikk også støtte fra SpareBank 1 Modum til flaggstang. Svendsen port og gjerde støpte fundamentet 

som vi fikk montert flaggstanga på.  
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3er bane:  

SpareBank 1 Modum ga oss støtte til ny 3er bane med faste vant. Denne 3er banen fikk vi også profilert 

med logoen til Banken og gaupa vår. Vi opplevde at den ble svært populær gjennom sommer- og høst 

og ønsker i fremtiden å kjøpe en til.  

 

Toaletter og garderober: 

Da koronaen satte inn for fullt og garderober ble stengt så vi at det var nødvendig for smittetiltak å åpne 

de gamle toalettene ute. Nede ved inngangen til garderobene.  

2 toaletter ble satt i stand og pusset opp. Vi fikk inn nye rør og vaskeservant. Garderobene inne ble 

også malt i perioden det ikke var noen som skulle benytte seg av dem allikevel.  

 

Utemøblene:  

Alle krakkene ble skrapt, grunnet og malt 2 strøk. Og strammet til skruer. Så de bør holde i noen år til. 

 

Andre tilskudd vi mottok i løpet av 2020 var koronakrisepakke og støtte via VIFs søknad til SpareBank 1 

Modum.  

 

Etter Eivind Stillingens bortgang ble det gitt gaver som gikk til Vikersund fotball.  

Vi ønsker å øremerke disse gavene til å ferdigstille publikumstribunen i hans navn.  

Eivind var med på å bygge denne tribunen som en del av dugnadsgjengen for noen få år tilbake.  

Vi takker for alle bidrag som har kommet inn.  

 

 

Våre sponsorer:  

Vi vil benytte anledningen til å takke spesielt våre hovedsponsorer som er Nordbohus Modum, Kiwi, 

SpareBank 1 Modum og Diadora. Men ikke minst alle skiltsponsorene våre også som er med år etter år 

og bidrar. Samt alle sponsorene som har bidratt til gjennomføringen av Raw Vikersund fotballcup! 

Deres bidrag er uvurderlig for oss! 

Tusen, tusen takk!  

 

 

Klubbavtale:  

Nygård sport, Sport 1 Åmot går etter 10 år ut som butikk for vår klubb- og utstyrsavtale med Diadora fra 

31.12.2020.  

Vi takker for det gode samarbeidet med Nygård i mange år! 

 

Intersport Bottolfs Sport, Vikersund overtar fra 1.1.2021. Velkommen! 
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Samarbeidet med Modum FK 

Vi har samarbeidsavtale med Modum FK på jente- og guttesiden.  

Modum FK la frem et endringsforslag på jenteavtalen i november 2020 til alle omlandsklubbene.  

Deres intensjon var at jentene skal melde overgang til Modum fra fylte 13 år og at samarbeidsklubbene 

ikke kunne stille med egne jentelag i ungdomsfotballen og opp.  

Dette ble tatt opp på et styremøte i Vikersund fotball og saken ble sendt over til VIFs hovedstyre.  

VIF stemte imot med 19 av 20 stemmer (1 blank).  

IL Moingen og Åmot IF stemte også imot denne endringen.  

Dagens jenteavtale består slik den er til og med 31.12.2021.  

 

 

Kvalitetsklubb.  

Det ble innrapportert en «egenmelding» desember 2020 for godkjennelse 1 år til frem til resertifisering. I 

denne rapporten har vi satt opp noen fokusområder som skal gjelder fremover.  

Klubben skal prioritere inntil 5 områder som det særlig skal fokuseres på enten for å forbedre eller 

forsterke klubbarbeidet frem til resertifisering. 

 

- Økonomi. Hvordan sikre klubbens økonomi for å drive med den aktiviteten vi vil. Sportslig og 

anlegg. 

- Kompetanse - trenere - ledere - dommere 

- Samfunns- og verdiarbeid- trygge rammer. I forbindelse med dette punktet skal Tommy ta et 

veilederkurs via Redd Barna og NFF rett over nyåret (febr. 2021). Kurset gjør at han kan holde 

«trygge rammer» kurs i klubben.  

- Implementering av nytt elektronisk medlemssystem- SPOND. Øke forståelsen til trenere og 

lagledere for viktigheten for bruk av dette. Ikke bare for kommunikasjonshensyn. Men også pga 

GDPR og oppfølging av politiattest, økonomi etc. 

- Arrangement og sportslige aktiviteter. Spesielt fokus på jentefotballen. Vi må være mer bevisste på 

å gi et breddetilbud til alle og jobbe med et bredere lavterskeltilbud også for de som bare vil være 

sammen og spille fotball. 

 

 

 

Alle jenter på banen 

Vi måtte nok et år dessverre avlyse AJPB. I år pga korona. Planlegges igjen for 2021.  

 

 

TINE fotballskole 

Vi måtte dessverre avlyse Tine fotballskole pga korona. Planlegges igjen for 2021 (helgen 27. aug. til 

29. aug.  
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Kompetansehevning 2020 

Tommy Jørgensen 

- NIF Klubbtiltak. Kompetansehevende nettkurs/temakvelder/nettmøter. 

- NIF Idrett uten skader. Nettkurs.  

- NIF Idrettsernæring modul 1. Sunn idrett. Nettkurs. 

- NFF Tine fotballskole. Fagsamling nettmøte.  

- NIF Barneidrettens verdigrunnlag. Nettkurs.  

- NIF Idrettsskader. Nettkurs 

- NFF trenerskolering. Samling grasrotveiledere. Nettmøte.  

 

Anne May Jørgensen 

- NIF Klubbtiltak. Kompetansehevende nettmøte.  

 

 

Kompetanseheving i koronaåret har vært på et lavt nivå. Det har ikke blitt gjennomført verken 

dommerkurs eller trenerkurs. Alle planlagte kurs har blitt avlyst etter hvert som restriksjoner har blitt 

publisert.  

Med unntak av høyt fokus på nettkurs via Norges Idrettsforbund og Min Idrett – koronavettkurset.  

Kurset var obligatorisk for alle spillere over 13 år. Samt alle med et verv som trener og lagleder. 

Styremedlemmer, uavhengig om medlemmet har en rolle til et lag eller ikke, ble også oppfordret til å ta 

kurset for å ha inngående informasjon om situasjonen og ha kunnskap om reglene ved spørsmål fra 

medlemmer. 

Oppnåelse på koronavettkurset:  

Spillere: 82% gjennomføring 

Trenere- og lagledere: 60% gjennomføring 

Styremedlemmer: 82% gjennomføring 

 

 

Den totale trenerkompetansen fordeler seg slik 

Vikersund fotball ligger blant øvre halvdel målt opp mot resten av klubbene i NFF Buskerud. 

  

- Totalt 74%  

- Ungdomsfotballen: 100% 

- Voksenfotballen: 100% 

- Barnefotballen 65% 

 

 

 
 

Anlegg 

Drift av kunstgressbanen er krevende, økonomisk og arbeidsmessig. 

Bjørn Sandbæk har tatt seg av vedlikehold og merking av gressbanene.  
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VIF-teltet 

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

Ikke vært i bruk fra fotballens side i 2020.  

 

 

Sparebank 1 hallen  

Vi har benyttet Sparebank 1 hallen. Vi er en av de største brukerne av hallen. Utgifter til hallen var på ca 

65.000,-, 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,-  

 

 

Innsatspokalen 

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 Bjørn Sandbæk. Han fikk innsatspokalen for noen år tilbake og vi har vurdert 

at det er riktig at han får denne igjen.  

Han har lang historie i Vikersund fotball med flere forskjellige verv og oppgaver. Med noen års pause 

kom han tilbake som styremedlem i 2018 og satt i styret ett år. De 2 siste årene har han vært 

anleggsansvarlig og er til stadighet å se på Tangen og jobber med alt fra merking av baner, sikre 

fotballnett, kaste søppel, rydde områdene eller garasjen og mye mer!  

Denne jobben er en kjempeviktig jobb for oss og som vi setter veldig stor pris på!  

 

Under følger en oversikt over personer som er tildelt Vikersund IF fotballgruppas innsatspokal.  

2005 - Bjørn Ivar Bye 2013 - Jan Henning Kleiv 

2006 - Dag Drolsum 2014 - Torgun Stærkebye og Kjell Skretteberg 

2007 - Bjørn Sandbæk 2015 - Lars Tangen 

2008 - Jørn Hermansen 2016 - Eva Baustad 

2009 - Gudmund Baustad 2017 - Monja Østli 

2010 - Rune Klevstad 2018 – Hans Egil Drolsum 

2011 - Trond Winther 2019 – Øyvind Kjølstad 

2012 - Morten Hermansen 2020 – Bjørn Sandbæk 
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Vilje - Innsats – Framtid 

  

 

 

 

Tanker om videre aktiviteter i 2021  

• Komme i gang med fotballsesongen. Håpe at koronaen ikke lager alt for mye støy. 

• Oppussing av det gamle klubbhuset innvendig skal startes på. 

• Vi håper at de over 20 år kommer i gang igjen med fotball med den nye treneren, Espen. Og at 

ikke så mange har lagt skoene på hylla! 

• Vikersund ekstra! Nytt konsept for spillere mellom 10-15 som vil litt ekstra.  

• Alle jenter på banen ønsker vi sterkt å kunne gjennomføre i år 

• Tine Fotballskole er fast inventar! 

• Vi må sette sterkt fokus på rekruttering både på jente, og guttesiden. Nye og gamle spillere. 

• Og klarer vi å få på plass Old Girls igjen? 

• Med et helt år bak oss med korona vil vi også komme til å ønske oss mot sommer/høst en 

aktivitetsdag eller samlingsdag med grilling etc. Vi tror vi trenger en skikkelig sosial boost 

sammen etter så lang tid i «dvale».  

 

 

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 og dommere til cupen! 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 15. mars 2021 

For styret i Vikersund IF fotballgruppa 

 

 

 

Tommy Jørgensen 

Leder Vikersund fotball 

 



Nr.
Hittil i år Hittil i fjor

Kontonavn Beløp Beløp
Salgs- og driftsinntekt

3030 Kiosk 102 749 35 846 
3120 Sponsorinntekter 152 269 148 809 
3441 Tilskudd fra kommunen 7 809 5 608 
3445 LAM-midler 102 252 93 412 
3446 Momskompensasjon 70 707 71 334 
3447 Sone/satelittinntekter og tilskudd 162 583  
3600 Leieinntekt kunstgressbane  30 000 
3605 Leieinntekt annet 58 000 8 000 
3900 Dugnader 88 442  
3920 Kontingenter 296 750 221 913 
3921 Kurs/skoler og cuper 196 056 149 160 
3960 Andel gjenbruksbutikk 45 347 70 010 
3963 Salg Cirkle K-kopp 877  
3990 Andre inntekter 111 150 316 055 

Sum Salgs- og driftsinntekt 1 150 146 1 394 990 
Varekostnad

4011 Cup påmelding 50 629 6 800 
4121 Dommerutvikling 4 000  
4300 Innkjøp kiosk 49 101 23 500 
4312 Innkjøp tekstil 124 966 45 384 
4330 Andel strøm/husleie gjenbruksbutikk 6 989 10 298 

Sum Varekostnad 85 983 235 685 
Lønnskostnad

5000 Trenerutgifter 37 500 5 000 
5002 Dommerutgifter 57 816 17 429 

Sum Lønnskostnad 22 429 95 316 
Driftskostn. og av- og nedskrivninger

6250 Bensin, dieselolje  688 
6301 Leie Sparebank1-hallen 77 440 64 784 
6340 Lys, varme, strøm 74 361 46 962 
6360 Renhold (og renovasjon) 24 096 37 574 
6560 Rekvisita 2 577  
6565 Drift kunstgressbane 19 162 19 788 
6590 Diverse kostnader Tangen 158 780 108 266 
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger/anlegg 3 988 236 484 
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 11 932 54 003 
6800 Kontorkostnader, div. kostnader 12 563 21 352 

Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger 589 902 384 899 
Annen driftskostnad

7400 Klubbkontingent 8 700 8 900 
7410 Påmelding serier 54 850 20 975 
7411 Spilleroverganger 7 000 4 600 
7420 Forsikring lag 12 100 14 255 
7422 Forbruksmateriell - drift lag 41 749 9 050 
7423 Kurs/skoler og cuper 70 443 69 363 
7424 Sone/satelittutgifter 67 700 11 200 
7710 Sosiale aktiviteter 26 558 9 855 
7770 Bank- og kortgebyr 1 474 1 047 
7790 Diverse kostnader 21 175 8 152 
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Nr.
Hittil i år Hittil i fjor

Kontonavn Beløp Beløp
7794 Andel kostnader gjenbruksbutikk 30 258 46 012 

Sum Annen driftskostnad 203 409 342 007 
337 082 248 422 Driftsresultat

8050 Annen renteinntekt 1 917 4 893 
338 999 253 315 Årsresultat
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Enkel resultatrapport
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for
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Dato til:

LAS Vikersund IF - FOTBALL (DVF) 15.03.21 16:46
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2020 2019
EIENDELER

Anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer
Andre fordringer

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

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

0

192 208

817 432
1 009 641

1 009 641

0

183 501

556 864
740 365

740 365

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

68 912
68 912

1 009 641

940 729

940 729

0

52 952
52 952

740 365

687 413

687 413

2020
1 2

Vikersund IF - FOTBALL

Balansesammendrag

1Sidenr:

Dato fra - til:
Regnskapsår
Periode:

-

- For

LAS Vikersund IF - FOTBALL (DVF) 15.03.21


