
 

 

Siggerud IL Fotball årsmelding 2019 
 

2019 er året hvor vi virkelig begynner å se utfordringene med fremtidig rekruttering og SIL 

Fotballs’ evne til å holde på eldre spillere. Antall medlemmer i fotballgruppen er 

nedadgående, hvilket gjør oss sårbare i forhold til å opprettholde et tilfredsstillende tilbud 

for bygdas barn og unge. Fotballstyret jobber med å tilpasse seg situasjonen og i den 

forbindelse ble det i oktober avholdt et fellesmøte med tema: 

 «Fotballens fremtid på Siggerud» 

 

Nå-situasjonen ble oppsummert slik:  

Mindre kull fremover: 

- Kull 2005 – 2010:  43 – 57 gutter - jenter 

- Kull 2011 – 2013: 34 – 36 gutter - jenter 

- Kull 2014 – 2107: 18 – 29 gutter - jenter     

Lagene oppløses tidligere og tidligere (De eldste guttene i 2020 er 12 år) 

Blir det nok midler til vinterbrøyting? 

Konkurranse fra andre idretter/aktiviteter/klubber.  

 

Følgende forslag fra møtet jobber styret videre med:  

 

Slå sammen kull for bedre grunnlag for trening, spille kamper for egen årgang hvis mulig.  

 

Planlegge fotballskolen mot sammenslåtte årganger, gjennomføring som vanlig med et 

opplegg etter sommerferien for å få i gang lagene. 

 

Sette i gang med akademi (Fellestrening).  

 

Benytte 3er banene, gjerne tilrettelegge treningstidene så noen setter dem opp og de 

etterpå plukker ned.  

 

Treningsperm eller link til treningsøvelser. 

 

Samarbeidsklubb / nedleggelse av lag: 

- Det var ikke så stort ønske om fast samarbeidsklubb 

- Det var ikke stemning for fast tidspunkt for nedleggelse av lag og flytting til andre klubber 

- Prosessen i forbindelse med at lagene må avsluttes, bør være åpen og inkluderende, målet 

er å få med så mange som mulig til å spille fotball så lenge som mulig. Det er viktig å sjekke 

ut miljøet på det enkelte lag i den aktuelle årgang i valget av anbefalt klubb.   

 

Dette kommer til å bli fokus i året (årene) fremover. 



 

Styrets sammensetning 2019: Fotballgruppen har fortsatt et solid styre som trives med egne 

oppgaver. Styret har vært stabilt de siste årene, og som leder av fotballen opplever jeg at det 

har gitt oss den kontinuiteten vi trenger for å kunne tilrettelegge for fotball på Siggerud.   

• Leder:     Torben Beck 

• Nestleder:     Erika Bye  

• Sekretær:   Anita Pieper  

• Kasser:    Kristine Birkelund 

• Sportslig ansvarlig:  Håkon Bjørø 

• Sportslig ansvarlig:  Per Inge Degnes 

• Prosjektansvarlig:  Stian Solberg 

• Klubbdommerkontakt:  Erika Bye har fungert som klubbdommerkontakt. 

• Materialforvalter:  Svein Kystad 

• Anleggsansvarlig:  Kim Nilsen 

• Webansvarlig:   Kristine Birkelund har fungert som webansvarlig. 

• Vara:    Rune Gjermstad 

 

En rekke roller er på valg og styret ønsker å tilpasse styret til oppgavene. 

 

   Valg 

Leder Torben Beck  2021 

Nestleder Erika Bye  2021 

Sekretær Anita Pieper  2021 

Kasserer Kristine Birkelund  2021 

Sportslig ansvarlig 1 Stian Solberg  (2021) 

Sportslig ansvarlig 2   2020 

Klubbdommerkontakt    2020 

Materialforvalter / Anlegg   2020 

Webansvarlig Kristine Birkelund  2021 

Vara   2020 

 

Ovenstående viser hvilke roller som er på valg nå. 

 

 

Økonomi: Kristine har også i 2019 styrt økonomien med hard hånd. Til tross for stram 

økonomistyring har vi hatt mulighet til å kjøpe inn nødvendig utstyr til de enkelte lag og til 

gruppen i 2019, blant annet med 2 stk. 3v3 baner og en container til å oppbevare disse i. Vi 

har ikke lykkes med å søke tilskudd fra ulike organisasjoner og legater i 2019, men vi har fått 

20.000 i støtte til brøyting av banen og 10.000 i tilskudd til containeren fra Hovedlaget. 

Vi har per dags dato 3 sponsorer på tribunereklame, så her er plass til flere. Totalt vil 

fotballgruppen i 2019 levere et positivt resultat på kr 63.502. Som tidligere år understrekes 

det at fotballgruppen har god likviditet og en sunn økonomi, men medlemsnedgangen truer 

inntektene fremover. Styret ønsker å styrke økonomien i SIL Fotball slik at tilbudet inkl. 

vinterbrøytet bane kan opprettholdes.  



Fair play klubb. Vi har slitt med å ha hatt kampverter tilstede på hjemmekampene, som skal 

ønske bortelaget velkommen og bidra til trivsel underveis i kampene. 

Anlegg / baner: Anlegget er i solid stand og samarbeidet med Ski Kommune fungerer godt. 

Nytt reglement gjør imidlertid at dagens spilleflate er for liten til å spille 9’er fotball. Søknad 

på utvidelse ble sendt Ski Kommune tidlig i 2018. Selv om Ski Idrettsråd har satt prosjektet 

høyt, har det vært stille på den kanten og vanskelig å få tilbakemeldinger på hva som skjer 

med denne søknaden. Styret har valgt å ikke prioritere dette da vi ikke så behovet og fordi 

prosessen var vanskelig ifm. kommunesammenslåing. Nå ser det ut til at G2008 ønsker å 

spille 9er i 2020 og da er det aktuelt for styret å jobbe videre med denne saken.   

Dommere: Erika har (som stand inn) videreført arbeidet med å rekruttere nye dommere, 

utdanne disse og følge de opp. Vi har bra dekning på 5er kamper, men sliter med 7er kamper 

hvor vi bruker eldre dommere med mer erfaring. Ingen uheldige episoder ifm. SIL-dommere 

er meldt inn i 2019, noe vi tar som et kvalitetstegn.  

Sportslig utvikling: Fokus på at nye lag får bistand til å få på plass og lære opp trenere. 

Lag og spillere: Fotballskolen fungerte bra i 2019 og det er vårt viktigste tiltak for å 

rekruttere spillere og trenere. I 2019 deltok flere spillere som allerede var i gang med å trene 

fotball. Dette er en konsekvens av de mindre årgangene hvor vi må ha lag fra 2 årskull 

sammen og dette må det planlegges mot fremover. Vi har nå også tilbud til jentene fra 

årgang 2011 – 2013. 

2009 laget ble i 2019 for lite og trakk seg fra serien. De spillerne som ønsket å fortsette 

spiller nå sammen med 2008 og 2010. Øvrige lag har hatt mer eller mindre stabilt antall 

spillere gjennom sesongen. 2006 og 2007 som var et «kombinasjonslag» måtte også 

nedlegges etter denne sesong. 5 gutter fra 2007 fortsatte på Langhus. Leksen styret har lært 

er at vi skal drive breddeidrett i SIL Fotball, og at barna som vil trene på et høyere nivå må få 

lov å gå til andre klubber, samt at når gruppen blir for liten og sårbar er det tid for å se mot 

andre klubber. 

Konklusjon: Vi har god oversikt over utfordringene SIL Fotball står ovenfor, og jobber for å 

løse disse slik at vi fremover kan ha et godt tilbud til Siggeruds barn og unge. Vi føler oss 

trygge på at SIL fotball har all nødvendig ballast til å kunne lykkes godt i 2020 sesongen. 

Styret står overfor et generasjonsskifte i 2021 som det må planlegges mot, men først og 

fremst må det sikres gode fotballopplevelser i kommende sesong.  

 

Siggerud 6. Januar 2020 

 

Torben Beck (Sign.) 

Leder, SIL Fotball 

  



Oversikt over trenere/oppmenn i 2019: 

Rolle Navn 

Trener G06/07 Rune Gjermstad 

Trener G06/07 Christer Kjellesvig 

Trener G06/07 Håkon Bjøro 

Trener G06/07 Kim Nilsen 

Trener G08 Carl Einar Traaen 

Trener G08 Svein Kystad 

Trener G08 Thomas Reinli 

Trener G08 Anders Horgen 

Trener G10 Robert Valenti 

Trener G10 Svein Roger Johansen 

Trener G10 Frode Rasch-Olsen 

Trener G10 Kai Olsen 

Trener G10 Bjørn Hveding-Fjeldstad 

Trener G 11 Thomas Haugen 

Trener G 11 Aasmund Bøe 

Trener G 11 Olav Johan Dahlen 

Trener J 11 Espen Brandstadmoen 

Trener J 11 Jan Lillehamre 

Trener J 11 Anders Vromant-Berg   

Trener G 12 Filmon Ghebreneskel 

Trener G 12 Thomas Ringaas 

Trener G 12 Stjepan Kovacevic  

Trener J 12 Kim Nilsen 

Oppmann G06 Christer Kjellesvig 

Oppmann G07 Kim Nilsen 

Oppmann G08 Ågot Aakra 

Oppmann G10 Marianne Nystuen Hansen 

Oppmann G 11 Olav Johan Dahlen 

Oppmann J 11 Beatrice Vromant-Berg   

Oppmann G 12/13 Julija Kovacevic 

Oppmann J 12/13 Christine Hveding 

 



1.1 Medlemmer 

 

Det har i sesongen 2019 vært 90  aktive medlemmer i fotballgruppen, hvorav 15 jenter og 75 

gutter. Det har blitt spilt seriespill i 6 årsklasser i 5'er og 7'er i Oslo Fotballkrets. Samt at 6-

åringene har deltatt i  OBOS-ligaen.  

Fotballgruppen prioriterte Grueturneringen hvor mange av våre lag deltok, samt at de 

enkelte lagene har deltatt på lokale cuper 

 

Medlemsfordeling 2019: 

 

Medlemsutvikling fra 2016 – 2019: 

 

 

1.2 Lag 2020 

Det er pr 29/1-2020 meldt opp 6 lag for sesongen 2020. Og trolig kommer det til et par til. 

Ekstra gledelig av året er at vi igjen får et oldboyslag på Siggerud! 

Etter fotballskolen 2019 har det blitt videreført jente- og guttelag for årskullene 2012 og 

2013. Her trener to årskull sammen og disse vil delta i seriespill i 2020-sesongen. 

 

1.3 Regnskap 

Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 63.502,-. Dette betydelige overskuddet kan 

forklares med tilskudd fra hovedlaget til brøyting kr 20.000,- og innkjøp av 3v3 baner kr 

10.000,-. Samt at vi har klart å holde kostnadene under budsjett.  

Bankinnskudd pr 31.12.2019 er kr 448.062,- og total egenkapital viser 456.356,-. 

Vi forventer god økonomi i 2020 også, men tatt i betraktning at antall fotballspillere på 

Siggerud har blitt noe færre er vi forsiktige med å overestimere inntektene. 

Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)

Kjønn Totaler

Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-

Aktive medlemmer 0 15 0 0 0 0 68 7 0 0 90

Herav funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kvinner Menn



Det vil bli brukt noe penger på nytt utstyr også i 2020. Samt at Siggerud Oldboys vil trenge 

drakter og annet lagspesifikk utstyr før sesongstart. 

 

1.4 styremøter 

I 2019 har det har blitt avholdt 9 styremøter og 3 trener / oppmann møter, samt årsmøte. 



  

2019 2018

DRIFTSINNTEKTER

3120 - Tribunereklame 18 000             12 000             

3400 - Offentlige tilskudd (LAM) 45 565             21 994             

3440 - Andre tilskudd (MVA) 9 457               -                   

3441 - Tilskudd fra hovedlaget 30 000             -                   

3930 - Treningsavgifter 119 940           118 905           

3940 - Egenandeler (netto fotballskolen) -3 151              9 032               

3990 - Andre inntekter 13 433             58 818             

Sum driftsinntekter 233 245           220 749           

DRIFTSKOSTNADER

5001 - Dommerutgifter 19 100             26 526             

6580 - Materiell 35 921             42 170             

6620 - Anleggskostnader 62 500             69 150             

6860 - Kurs og utdanning 1 250               7 500               

7400 - Medlemskontingenter 21 700             22 800             

7410 - Påmelding Cup 21 286             18 070             

7420 - Gaver og premier 1 850               -                   

7770 - Bank og kortgebyrer 840                  1 296               

7790 - Bøter kamper 6 500               -                   

Sum driftskostnader 170 947           187 512           

FINANSPOSTER

     8050 - Renteinntekt 1 204               843                  

     8150 - Rentekostnad

ÅRSRESULTAT 63 502             34 080             

Siggerud Idrettslag - Fotball 

Resultatregnskap 2019



  

01.01.2019 31.12.2019

1500 - Kundefordringer -                      12 000                

1560 - Kortsiktige fordringer 25 647                2 465                  

Sum Fordringer 25 647                14 465                

1900 - Kasse 8 321                  10 013                

1920 - Bankinnskudd brukskonto 224 812              256 911              

1930 - Bankinnskudd kunstgress -                      -                      

1940 - Bankinnskudd spare 143 320              181 138              

Sum Bankinnskudd, kontanter 376 453              448 062              

Sum eiendeler 402 100              462 527              

2050-Annen egenkapital 358 775              392 854              

Årets resultat 34 080                63 502                

Sum Egenkapital 392 854              456 356              

2980 - Avsetninger og forpliktelser 9 246                  6 171                  

Sum Gjeld 9 246                  6 171                  

Sum egenkapital og gjeld 402 100              462 527              

Kortsiktig gjeld

Opptjent kapital

Fordringer

Siggerud Idrettslag - Fotball 

Balanse pr 31.12.2019

EIENDELER

Bankinnskudd

GJELD OG EGENKAPITAL



 

  

2019 2019 2020

Regnskap Budsjett Budsjett

 3120 - Tribunereklame 18 000           30 000           18 000             

 3400 - Offentlige tilskudd (LAM) 45 565           33 000           35 000             

 3440 - Andre tilskudd (MVA) 9 457             7 000             8 000               

 3441 - Tilskudd fra hovedlaget 30 000           5 895             20 000             

 3930 - Treningsavgifter 119 940        105 000        80 000             

 3940 - Egenandeler (netto fotballskolen) -3 151           -                 -                   

 3990 - Andre inntekter 13 433           2 000               

Sum driftsinntekter 233 245        180 895        163 000           

5001 - Dommerutgifter 19 100           22 500           22 500             

6580 - Materiell 35 921           55 000           30 000             

6620 - Anleggskostnader 62 500           70 000           65 000             

6860 - Kurs og utdanning 1 250             10 000           10 000             

7400 - Medlemskontingenter 21 700           22 800           23 000             

7410 - Påmelding Cup 21 286           23 000           20 000             

7420 - Gaver og premier 1 850             3 500             2 000               

7770 - Bank og kortgebyrer 840                2 000             1 000               

7790 - Bøter kamper / omberamming 6 500             2 000             2 000               

Sum driftskostnader 170 947        210 800        175 500           

8050 - Renteinntekt 1 204             500                -                   

8150 - Rentekostnad -                 -                 

ÅRSRESULTAT 63 502           -29 405         -12 500           

Siggerud Idrettslag - Fotball 

Budsjett 2020

DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

FINANSPOSTER



Årsmelding 2019 Jenter 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siggerud jenter 2012/2013 har i løpet av våren 2019 fått tilnavnet Siggerud Diamonds. Noe 

vi synes er kjempekult. Dette kom litt tilfeldig med påmeldingen til en OBOS mini runde i Ski.  

Dette var den første Cupen vi skulle være med på, tenk vi skulle spille mot andre jenter vi 

ikke kjente fra før av! Lørdag 14 september var dagen og sommerfuglene var mange.  



Vi skal spille 5 kamper på 3 vs 3 baner. Vi er 6 spillere som er klare for kamp. Cupen går over 

all forventning vi ender med 3 seiere, 1 uavgjort og 1 tap. Supert gjennomført av jentene i 

sin første cup.  

Så er det klart for neste cup. Denne gang på Oppegård. Her har vi meldt på 2 lag, 1 lag i 2013 

og 1 lag i 2012.  

2012 starter lørdagen med strålende spill, jentene fortsetter der de slapp på forrige cup. 

Med solid og god innsats gjennom 5 kamper, så blir det 4 seiere og 1 tap på 2012 laget 

denne lørdagen.  

2013 laget forsetter der hvor 2012 begynte, alle jentene står på og gir alt det de har. Her 

også blir det 4 seiere og 1 tap på 5 kamper.  

Utrolig god innsats av alle jentene denne lørdagen, det blir selvfølgelig belønnet med diplom 

og medalje til stor stas.  

 

Vi har 8 ivrige jenter som møter opp på trening i all slags vær, om det er minusgrader, regner 

sidelengs eller sola steiker, så står det en gjeng blide, lærevillige og energiske jenter på 

Siggerud kunstgress klare for trening. Dette er utrolig givende og motiverende.  

Planen videre for Siggerud Diamonds er å fortsette den gode treningsinnsatsen i 2020, 

fortsette å gjøre treningene morsomme for jentene og skape fotballglede.  Mot neste høst 

vil fokuset gli over på å forberede jentene på å spille 5èr fotball. 

Vi er pr nå 8 spillere og det har holdt seg stabilt det siste året på ca 8-9 spillere, men vi har 

alltid plass til flere.  

 

Fotball hilsen fra Christine, Marianne og Kim.  



Årsmelding 2019 Gutter 2012/13 

Gutter født i 2012 og 2013 har fortsatt å ha treninger sammen samt dra sammen på 

turneringer i år også.  

 

Vi er en gjeng med ca 15-20 gutter som regelmessig møter til treninger på onsdager med 

godt humør og stor innsats.  

 

VI har deltatt på blant annet OBOS cupen på både Abildsø, Ski og Bjørndal I tillegg var vi med 

på PM cup’en på Bjørndal og avsluttet turneringssesongen med Høstcup på Oppegård. Noen 

ganger har vi blandet 2012/2013 lag mens andre ganger deltatt hver for seg i cupene. Vi har 

hatt stor fokus på å leke med ballen og ha det gøy samtidig som vi spiller fotball.  

 

I mai deltok 2013 barna våre også på fotballskolen. 

 

I løpet av vinteren har vi hatt treninger litt væravhengig for de som ønsker å trene samtidig 

som vi synes det er helt greit at de som synes det har vært for surt og kaldt får ta seg fri.  
 

 

   

 

 



 

  



Årsmelding 2019 jenter 2011 

 

Om laget 

J11-laget startet opp igjen med treninger i oktober. Laget har hatt en pause i treningene 

siden starten på 2019, men vi håper nå å etablere laget på nytt. På treningene har det møtt 

åtte ivrige og blide jenter. Jan (Lillehamre) er trener, med Eivind som assistent. Jentene 

trener én gang i uka, torsdager. Vi satser på å trene hele vinteren gjennom. Fotball skal 

selvfølgelig være viktigste aktivitet, men vi skal også variere treningen, slik at jentene får 

ferdigheter som gjør dem mer allsidige. 

 

Siden laget er så ferskt, kommer vi ikke til å delta i seriespill 2020, men håper å være med på 

noen cup’er i løpet av vårsesongen.  

 

 
Fem av J11-jentene på siste trening før jul.  

 

Ågot 

  



Årsmelding 2019 gutter 2011 
 

I sesongen 2019 har treningene vært avholdt som egne treninger for guttene som da gikk i 2. 

klasse. Gjennom vinteren hadde vi utetreninger; noen ble avlyst grunnet usikre baneforhold, 

men i stor grad ble de gjennomført, med en fantastisk gruppe gutter som virkelig har stått på 

denne sesongen. Treningene har som tidligere i all hovedsak bestått av 3 deler; 

oppvarming/teknikk, kamp-situasjonen og uttøying.  

Vi hadde vår første skikkelige seriekamp søndag 28. april, og har totalt spilt 12 kamper 

gjennom sesongen. Oppmøte har vært upåklagelig; stort sett 10-12 gutter på hver eneste 

trening. Dette er vi svært fornøyde med, da det er 12 gutter totalt på trinnet. Oppmøte i 

forbindelse med kamper har også vært gjennomgående veldig bra.   

17. juni hadde vi sommeravslutning med grilling og sosialt samvær. 

Som en fin oppstart etter sommerferien hadde vi et par treninger før vi deltok på Grue-cup; 

et kjempearrangement, velorganisert og godt tilrettelagt. De deltagende hadde det så fint at 

alle var enige om at har skal vi også delta i 2020 sesongen. 

Som avslutning på kampsesongen kombinerte vi trening med kamp mot de voksne, og 

avsluttet med grilling og sosialt lag. 

Informasjon til foreldrene har blitt formidlet i forbindelse med treninger, sommeravslutning, 

sesongavslutning eller eget foreldremøte i oktober. Øvrig informasjon blir fortløpende 

formidlet via Spond. 

 

Vi gleder oss til en ny sesong, med glød, entusiasme og godt fotballspill.  

  



Årsmelding 2019 gutter 2010 
 

Året 2019 har vært ett spennende og lærerikt fotballår. 

Vi har fått flere nye spillere. Noen fra samme årskull, men også noen fra lag 2009 da de 

dessverre ikke hadde nok spillere til eget lag. Noen få har også sluttet. Vi har per i dag 16 

spillere. 

Vi har spilt seriespill med 2 lag, der vi har vunnet, spilt uavgjort og tapt kamper ☺ 

Vi har også vært med på Gruecup. Det ble også i år en sosial og hyggelig cup, både for barn 

og voksne. 

 

 

 

Vi spilte også høstcup på Oppegård i oktober. Dessverre med litt redusert lag, men de som 

var med gjorde en tapper innsats i øs pøs regn. 

Vi har også i år meldt oss på Futsal serien for å få kamp-trening igjennom vinteren.  

 

Vi har treninger fast på mandager 18.30-19.30,som blir byttet til tirsdager nå i vinter og 

torsdager fra 17.30-18.30  



Det har vært godt oppmøte til begge treninger gjennom året. 

Vi ønsker å takke alle foreldre som har vært våre største og lojale supportere gjennom hele 

sesongen. 

Trenere: 

Robert Valenti 

Svein Roger Johansen  

Frode Rasch-Olsen  

Kai Olsen  

Bjørn Hveding - Fjeldstad 

Oppmann: Marianne N Hansen 

Vi ser frem til ny sesong, med seriespill og cuper ☺ 

  



Årsmelding 2019 gutter 2008 

 

Om laget 

G08-laget har hatt seksten ivrige spillere i 2019. Trenerteamet har vært Carl Einar 
(hovedtrener), med Svein, Anders og Thomas som medtrenere. Ulf har hatt noen 
oppvarmingsøkter, med innlagte øvelser som trener reaksjonsevne og kondis, samt 
stafetter. Laget har bestått av 13 spillere fra 2008-årgangen og tre fra 2009-årgangen. 
 
Laget har to faste treninger i uka, og mange av spillerne trener mye på egen hånd. 
Mens serien pågikk, hadde vi tilbud om en tredje treningsdag i uka, for å sikre at alle 
hadde tilbud om to treninger i tillegg til seriekamp hver uke. Oppmøtet på treningene 
er jevnt over høyt. 
 
Alle spillerne har hatt stor framgang, noen har også deltatt i trening og kamp med 
G07 og G06. G08 er en sammensveisa gjeng, som har det gøy på fotballbanen og som 
også forstår hvor viktig det er å være god kamerat som motiverer, støtter og, ja, 
faktisk veileder lagkamerater. 

 

Serien og cup’er 

I serien hadde G08 to lag, ett på nivå C og ett på nivå B.  G08 spilte 30 kamper, med 
en nokså jevn fordeling mellom seire, tap og uavgjort. Laget takla overgangen til 7’er-
spill godt. Nesten alle spillerne har skåra mål. På enkelte kamper har spillere fra 
Siggerud G07 og G10 vært med og spilt for G08.  
 
Laget har deltatt på Hemings 7v7-cup i Telenor arena og Kråkstad høstcup.  
Under Grueturneringen stilte vi ett lag, og guttene håper de kan være med på ‘Grue-‘ 
også i 2020. 
 

Avslutning på Ullevål 

Et høydepunkt i sesongavslutningen var å se Norge-Færøyene på Ullevål stadion (EM-

kvalifiseringskamp): underholdende og lærerikt. Hele 12 spillere og fem voksne fylte 

en liten rad på Ullevål-tribunen.  At EM-kvalik-kampen endte 4-0 bidro til svært god 

stemning både på tribunen og på hjemturen. 

 

Ågot  

Lagleder 

  



Årsmelding 2019 G06/G07  

 

 
 

For 2019 sesongen så har det vært en sammenslåing av Siggerud G 06 og G 07. Dette ble 

gjort med bakgrunn for å prøve å gi et best mulig tilbud til begge årskull.  

Det ble meldt opp 1 lag i 7èr 2007 serie og 1 lag i 7èr 2006 serie. Det har vært bruk av 

spillere fra begge årskull på begge lag gjennom sesongen.  

Resultatmessig så har det gått bra for begge lag. Det har blitt seiere og tap, og innimellom 

noen uavgjort. Det var noe frafall av spillere gjennom sesongen, etter sommeren.  

Treningsmessig så har det fungert greit, vi har som regel hatt 2 treninger i uken gjennom 

sesongen. Oppmøtet har vært noenlunde stabilt, litt dalene etter sommerferien.  

Vi deltok på Grue cup i August, her ble det meldt på ett lag i 9èr 2006. Dette var for å teste 

oss på 9èr og fordi vi ikke var nok til å melde på 2 lag i 7èr. Dette bød på utfordringer og 

læring.  

Etter Grue cup ble det avholdt ett foreldre møte, med fokus på neste sesong. Her ble det 

formidlet ovenfor foreldregruppen at vi som trenere ikke kom til å stille til neste sesong. Det 

ble diskutert hvorvidt noen i foreldre gruppen ville overta, da det var noen spillere som helst 



ville fortsette på Siggerud, mens andre ville prøve seg videre. Det ble besluttet at laget ble 

oppløst etter sesongslutt.  

Status nå i desember er at det er 4 spillere fra 2007 som har begynt på Langhus 2007. det 

har også vært 2 som har deltatt på noen treninger.  

Status for 2006 guttene: noen har prøvetrent i andre klubber og andre har tatt en liten 

pause frem til over årsskifte.  

 

Vi takker for et flott år sammen, med mye humør og humor og god fotball.  

Fotballhilsen Rune, Christer, Håkon og Kim 

 



01.01.2019 31.12.2019

1500 - Kundefordringer -                       12 000                
1560 - Kortsiktige fordringer 25 647                2 465                   
Sum Fordringer 25 647                14 465                

1900 - Kasse 8 321                   10 013                
1920 - Bankinnskudd brukskonto 224 812              256 911              
1930 - Bankinnskudd kunstgress -                       -                       
1940 - Bankinnskudd spare 143 320              181 138              
Sum Bankinnskudd, kontanter 376 453              448 062              

Sum eiendeler 402 100              462 527              

2050-Annen egenkapital 358 775              392 854              
Årets resultat 34 080                63 502                
Sum Egenkapital 392 854              456 356              

2980 - Avsetninger og forpliktelser 9 246                   6 171                   
Sum Gjeld 9 246                   6 171                   

Sum egenkapital og gjeld 402 100              462 527              

Kortsiktig gjeld

Opptjent kapital

Fordringer

Siggerud Idrettslag - Fotball 

Balanse pr 31.12.2019

EIENDELER

Bankinnskudd

GJELD OG EGENKAPITAL



2019 2018
DRIFTSINNTEKTER
3120 - Tribunereklame 18 000             12 000             
3400 - Offentlige tilskudd (LAM) 45 565             21 994             
3440 - Andre tilskudd (MVA) 9 457               -                   
3441 - Tilskudd fra hovedlaget 30 000             -                   
3930 - Treningsavgifter 119 940           118 905           
3940 - Egenandeler (netto fotballskolen) -3 151              9 032               
3990 - Andre inntekter 13 433             58 818             
Sum driftsinntekter 233 245           220 749           

DRIFTSKOSTNADER
5001 - Dommerutgifter 19 100             26 526             
6580 - Materiell 35 921             42 170             
6620 - Anleggskostnader 62 500             69 150             
6860 - Kurs og utdanning 1 250               7 500               
7400 - Medlemskontingenter 21 700             22 800             
7410 - Påmelding Cup 21 286             18 070             
7420 - Gaver og premier 1 850               -                   
7770 - Bank og kortgebyrer 840                   1 296               
7790 - Bøter kamper 6 500               -                   
Sum driftskostnader 170 947           187 512           

FINANSPOSTER
     8050 - Renteinntekt 1 204               843                   
     8150 - Rentekostnad

ÅRSRESULTAT 63 502             34 080             

Siggerud Idrettslag - Fotball 

Resultatregnskap 2019





 Årsmøte for 2019                  

Dato:   13.02.2020 

Sted: Klubbhuset 

Tilstede: Torben Beck, Svein Kystad, Stian Solberg, Antonie Aasbak, Olav Dahlen, Runhild Lund (valgkomite), 

Arild Pettersen, Nini Hammergren (valgkomite), Ågot Aakra, Kristine Birkelund (referent). 

Saksliste og gjennomgang ble som følger: 

 
1. Godkjenning av stemmeberettiget 

 
Den som har betalt, har stemmerett. 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.   

Innkalling og saksliste godkjennes.  

3. Valg av ordstyrer 
  
Torben Beck valgt – ingen innsigelser 

 
4. Årsmelding 2019 

  
Torben oppsummerte årsmeldingen ved å snakke om følgende punkter: 
- Rekruttering / medlemsmasse. Mindre kull fremover. Kan få vanskeligheter med å 

opprettholde samme tilbud som vi har hatt tidligere. 

- Slå sammen kull, som er gjort for både gutter og jenter 2012/2013 allerede. 

- Satse på økt bruk av 3v3 baner, koordinere treningstider for å effektivisere bruken 

- Ønske om treningsperm / øvelsesbank 

- Samarbeidsklubb / fast tidspunkt for å overføre barna til andre klubber når tilbudet på 

Siggerud ikke lenger anses godt nok. Pt er det ikke ønske om noen ‘fast plan’ for dette i 

trenergruppen. 

- Informerte om hvordan styret har jobbet i 2019 og hvordan vi tenker 

styresammensetningen for 2020. 

- Baneforholdene har vært gode i 2019.  

- Ligger søknad hos kommunen om å få utvidet spilleflaten til 9’er. Ellers må de aktuelle 

lagene spille sine hjemmekamper på f.eks på Langhus. I 2020 har G2008 fått dispensasjon 

til å spille 9’er på Siggerud. Hva gjør vi for G2008, for å gi de muligheten til å spille 

hjemmekamper også i 2021? 



5. Regnskap 2019 /Budsjett 2020 
  

Kristine snakket kort om regnskapet for 2019 og presenterte budsjettet for 2020. Ingen 

innvendinger på budsjettet. 

Fotballgruppen har et overskudd på kr 63.502. Overskuddet fremkommer fordi vi har vært 

heldige med tilskudd fra hovedlaget samt betydelige LAM midler, i tillegg har vi lavere 

kostnader på materiell og trenerkurs. 

6. Fastsettelse av treningsavgifter 
  

Styrets innstilling er å øke treningsavgiften med 3% fra 2019 til 2020. De ny satsene blir 
dermed kr 1.380,- for barn (opp fra kr 1.340,- ) og kr 1.600,- for ungdom/voksne (opp fra kr 
1.550,-). Det er egne priser for barn av foreldre/foresatte med verv i fotballgruppa, hhv kr 
345,- og kr 400,-. 
 
Alle skal ha råd til å sende barna på trening på Siggerud. Dersom noen trenger stønad eller 
redusert treningsavgift, blir det alltid innvilget. 
 
Avstemming; enstemmig vedtatt kr 1.380,- og 1.600,-. 
 

7. Valg 
  

Valgkomiteen har bestått av foreldre fra G2011. På valg er følgende verv: 
Dommeransvarlig, material- og anleggsansvarlig og sportslig leder 2.  
Etter iherdig jobbing har komiteen fått frem disse kandidatene: 
Klubbdommerkontakt:   Antonie Aasbak 
Material- og anleggsansvarlig:  Heidi Pernille Grinden / Marius Solheim 
Sporstlig leder 2:   Fredrik Nybø 
 
Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon. 
 
I tillegg fortsetter Svein Kystad i styret som vara. Også han valgt ved akklamasjon. 
 
Styrets nye sammensetning blir: 

 

Leder Torben Beck 

Nestleder Erika Bye 

Sekretær Anita Pieper 

Kasserer Kristine Birkelund 

Sportslig ansvarlig 1 Stian Solberg 

Sportslig ansvarlig 2 Fredrik Nybø 

Klubbdommerkontakt Antonie Aasbak 

Materialforvalter / Anlegg Heidi Pernille Grinden / Marius Solheim 

Webansvarlig Kristine Birkelund 

Vara Svein Kystad 

 
 
Innspill fra valgkomiteen; Valgkomiteen bør informeres så tidlig som mulig om hvilke verv 
som er på valg for årets etter, gjerne rett over sommeren. Det er lettere å komme i kontakt 



med aktuelle foreldre og foresatte når det fortsatt er liv på fotballbanen. 
 

8. Innkomne saker 
 Ingen innkomne saker 
 
 
 
 
 
Referent har notert følgende innspill som tas med til neste styremøte i fotballgruppa: 

- Trykke ny Fair Play banner som kan henge oppe fast gjennom hele sesongen. Leder 
kontakter Erik Enge om å få en slik banner trykt. Og en ide å skaffe flere sorte Fair Play 
vester slik at trenere for hvert lag kan ha en fast i sin bag. 

- Styret må sjekke ut hvem som kan dømme Oldboyskamper i 2020.  
- Opprettholde samarbeid gruppene imellom: fotball – håndball – sykkel. Kan man trene 

sammen gjennom vinteren f.eks? 
- Lag som ble nedlagt etter sesongen har ikke returnert alle sine drakter. Må følges opp. 


