
Siggerud IL Fotball årsmelding 2018

2018 har vært et år med både stolte oppturer og solide nedturer. Styret har vært trofast mot
strategien vi la i 2015, og samtidig tatt sjansen på å prøve ut noen nye grep i 2018 sesongen.
Gruppen er stabil, men den positive utviklingen fra 2017 har flatet ut. Det gjelder spesielt i
forhold til SIL Fotballs’ evne til å holde på eldre spillere, og å ha et tilfredsstillende tilbud for
bygdas jentespillere. Begge disse temaene blir utdypet nedenfor.
Nedenfor finnes en fortegnelse over «rikets tilstand», samt en oversikt over de viktigste
tiltakene som har blitt igangsatt i perioden.
Styrets sammensetning: Fotballgruppen har fortsatt et solid styre som trives med egne
oppgaver. Styret har vært stabilt de siste 4 årene, og som leder av fotballen opplever jeg at
det har gitt oss kontinuiteten vi trenger for å kunne jobbe målrettet med å bli bedre på
rekruttering, utvikle et godt sportslig nivå, og jobbe langsiktig med holdningsskapende
arbeid. 6 representanter er for øvrig på valg i dette årsmøtet (markert med rødt).
· Magnus Gulliksen: holdningsskapende arbeid og bindeledd mellom skolen, spillerne og

SIL Fotball
· Kim Nilsen: Kim har ansvar for baner og anlegg og den som har den fortløpende

kontakten med Ski Kommune
· Tone Sagen: dommerkontakt og ansvar for å rekruttere og utvikle dommere, samt sørge

for at alle kamper på hjemmebane har dommer tilstede
· Kristine Birkelund: økonomiansvarlig for Fotballgruppen. Har styrt økonomien med

jernhånd siden 2016 og er en viktig bidragsyter for å sikre et positivt resultat i
regnskapsbøkene

· Håkon Bjørø: sportslig ansvarlige. Har hatt stor suksess med etablering av fellestreninger
i 2017

· Torben Beck: nesteleder med en rekke oppgaver hvor den viktigste oppgaven er
fotballskolen, samt koordinering av banekapasitet og treningstider

· Anita Pieper: sekretær med ansvar for all skriftlig kommunikasjon, utsendelser, dugnader
etc.

· Svein Kystad: materialforvalter med ansvar for å ivareta og vedlikeholde eksisterende
utstyr / drakter, samt innkjøp av alt nytt til SIL Fotball. Svein er mannen som i 2017 har
sørget for at alle lag spiller med nye, flotte drakter

· Arild Pettersen: varamedlem som for andre året på rad var ansvarlig for planlegging og
gjennomføring av vår felles cupdeltakelse på Gruecup. Dette arrangementet ble også i år
en stor suksess.

· Ole Sørlie: prosjektansvarlig med involvering i bla. Idrettens dag, foreldrekvelder på
klubbhuset og fotballskolen

· Andreas Folkvord: leder med overordnet ansvar for Siggerud IL Fotball



Til tross for at en rekke roller skal byttes ut etter 4 år i styret er vi stolte av å ha gode
kandidater til 4 av rollene som blir ledige. Hvis du er en kandidat eller kjenner noen som kan
være kandidater til styret hører vi gjerne fra deg.
Økonomi: Kristine har også i 2018 styrt økonomien med hard hånd. Til tross for stram
økonomistyring har vi hatt mulighet til å kjøpe inn nødvendig utstyr til enkeltlag og til
gruppen i 2018. Vi har ikke lykkes med å søke tilskudd fra ulike organisasjoner og legater i
2018, men ser for oss at det legges en tydelig plan for dette ifm. 2019 sesongen. Videre har
vi gode inntekter fra tribunereklame, men også her er det behov for å forlenge eksiterende
sponsorater og også få inn flere nye sponsorer. Totalt vil fotballgruppen i 2018 levere et
positivt resultat på ca. 10 000 kroner. Som tidligere år understrekes det at fotballgruppen
har god likviditet og en sunn økonomi. Styret ønsker likevel å styrke økonomien i SIL Fotball
ytterligere slik at vi kan fortsette å være den klubben i Follo med desidert lavest
treningsavgift. På Siggerud skal alle foreldre ha råd til å sende sine barn på fotball.
Holdningsskapende arbeid: Vi har ikke maktet å være like synlige som tidligere år, men
markerer oss likevel tydelig som fair play klubb. Et av de viktigste tiltakene vi har fått
gjennomført på de fleste hjemmekampene våre er at vi har hatt kampverter tilstede som har
ønsket bortelaget velkommen og bidratt 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 må utvides med minimum 8 meter i
bredden og 10 meter i lengden. Søknad ble sendt Ski Kommune tidlig i 2018, og Ski
Idrettsråd har satt prosjektet som det nest viktigste prosjektet å prioritere i Follo i 2019.
Dommere: Tone har videreført arbeidet med å rekruttere nye dommere, utdanne disse og
følge de opp. Ingen uheldige episoder ifm. SIL-dommere er meldt inn i 2018, noe vi tar som
et kvalitetstegn. Etter fremragende innsats i fire år takker Tone av og hennes rolle må
erstattes for 2019 sesongen. Gi beskjed til oss i styret hvis du kunne tenke deg å være
ansvarlig for å hente frem nye dommertalenter.
Sportslig utvikling: Et fast fora for trenere og oppmenn er etablert og fungerer godt. Videre
har gruppen fått på plass flere fellestreninger. Trenere og oppmenn har god kommunikasjon,
og nye lag får bistand til å få på plass og lære opp trenere.
Lag og spillere: Vår største opptur 2018 var fotballskolen som i år trakk intet mindre enn 37
barn. Dette er det høyeste tallet på mange år og vitner om en sunn rekruttering til klubben.
For første gang de siste fire årene har vi på bakgrunn av fotballskolen fått på plass både et
jente, og et guttelag. Øvrige lag har hatt mer eller mindre stabilt antall spillere hvor det i
løpet av sesongen gjerne går 1-2 spillere ut og det kommer 1-2 spillere inn.
Når det er sagt har vår største nedtur i 2018 vært å miste 2005/2006 laget. Vi forsøkte å få
dette til å fungere gjennom å slå sammen 05/06 og 07 i en gruppe, men dessverre ble ikke
dette forsøket den suksessen vi håpet. De som ville trene mye fikk fortsatt ikke nok
treningstid og de som vil trene lite synes det ble for seriøst. De spillerne som er igjen spiller
på et sammensatt 06 og 07 lag som fungerer svært godt. 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.
Konklusjon: Også i år føler vi oss trygge på at SIL fotball har all nødvendig ballast til å kunne
lykkes godt i 2019 sesongen og videre fremover. Vi har et kompetent styre på plass, vi har
dedikerte foreldre, spillere, trenere og oppmenn, og vi har god dialog med SIL’s hovedstyre.



Vi har også en god oversikt over utfordringene SIL Fotball står ovenfor, og jobber
fortløpende for å løse disse.

Siggerud 15. januar 2019

Andreas Folkvord (Sign.)
Leder, SIL Fotball



Oversikt over trenere/oppmenn i 2018:

Rolle Navn
Trener G05/06 Rune Johnsen
Trener G06/05 Rune Gjermstad
Trener G06/05 Per-Inge Degnes
Trener G06/05 Kåre Elvesæther
Trener G06/05 Christer Kjellesvig
Trener G07 Håkon Bjørø
Trener G07 Kim Nilsen
Trener G08 Carl Einar Traaen
Trener G08 Svein Kystad
Trener G09 Sigve Hellum
Trener G09 Ole Petter Røstad
Trener G10 Robert Valenti
Trener G10 Svein Roger Johansen
Trener G11 Thomas Haugen
Trener G 11 Aasmund Bøe
Trener G11 Olav Johan Dahlen
Trener J11 Espen Brandstadmoen
Trener J11 Jan Lillehamre
Trener J11 Anders Vromat-Berg
Trener G12 Filmon Ghebreneskel
Trener G12 Thomas Ringsaas
Trener G12 Stjepan Kovacevic
Trener J12 Kim Nilsen
Oppmann G05 Monica Ljunggren
Oppmann G06 Christer Kjellesvig
Oppmann G07 Kim Nilsen
Oppmann G08  Ågot Aakra
Oppmann G09 Carsten Pieper
Oppmann G010 Marianne N. Hansen
Oppmann G11 Olav Johan Dahlen
Oppmann J11 Beatrice Vromat-Berg
Oppmann G12 Julija Kovavevic
Oppmann J12 Christine Hveding



1.1 Medlemmer
Det har i sesongen 2018 vært 98 aktive medlemmer i fotballgruppen, hvorav 6 jenter og 92 gutter.
Det har blitt spilt seriespill i 6 årsklasser i 5'er, 7'er og 9'er fotball 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.

Fordeling av spillere i 2018 fordeler seg som følger:

1.2 Lag 2019

Det er meldt opp 8 lag for sesongen 2019.
Ekstra gledelig av året er at jenter 2011 danner eget lag og vil delta i seriespill.
Etter fotballskolen 2018 har det blitt etablert jente og guttelag for årskullene 2012 og 2013.
Her trener to årskull sammen og de vil trolig også delta i OBOS-ligaen i 2019.

1.3 Regnskap
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 34.080,-. Dette betydelige overskuddet kan forklares
med tilskudd fra kommunen til brøyting på kr 20.000,- og utdanningskompensasjon fra Molde for
Oliver Petersen på kr 26.000,-.

Bankinnskudd pr 31.12.2018 er kr 368.132,- og total egenkapital viser 392.855,-.

Vi forventer god økonomi i 2019 også, men tatt i betraktning at de nåværende avtalene om
tribunereklame utløper, er vi avhengig å gjøre justeringer på kostnadene dersom det ikke
kommer på plass nye avtaler.
Det vil trolig blir brukt penger på noe nytt utstyr i 2019 da vi blant
annet ser behovet for flere 3v3-baner.

1.4 styremøter
I 2018 har det har blitt avholdt 8 styremøter og 5 trener / oppmann møter, samt årsmøte.









Årsmelding 2018 - jenter 2012/2013

Vi er 10 ivrige jenter som spiller fotball sammen hver onsdag. Laget startet opp 12.09, etter
at fotballgruppa hadde arrangert noen treninger i deres regi. Av 12 jenter som meldte seg på
der ble 10 med videre. Oppmøte på treningen er jevnt over ganske høyt.
Trenerne på laget er Kim Nilsen, Marianne Hansen og Dag Øvrom, Oppmann er Christine
Hveding Mikalsen.

Treningen:
På treningen holder vi fokuset på lek med og uten ball - en favoritt er hinderløype og vi
avslutter alltid med kamp – det er viktigJ Å ha det gøy og å spille sammen.
Vi har tatt pause i treningen nå som det er vinter og kaldt, da det blir for kaldt for såpass små
å spille utendørs nå. Men vi planlegger å møtes for å ake ol i løpt av vinteren for å holde
jentene «varme» slik at vi forhåpentligvis har med alle når vi starter opp.
Vi har ikke spilt noen kamper i år, og heller ikke meldt oss på noen foreløpig. Dette må vi ta
en vurdering på når vi starter opp etter vinteren. Så fort det er mildere i været er vi i gang
igjen.

Mvh Christine Hveding Mikalsen , Oppmann J12/13



Årsmelding 2018 – gutter 2012/2013

Om laget

Etter en super fotball-skole våren 2018 var det en gjeng meget engasjerte barn som ville
fortsette å trene fotball.
Etter initiativ med 3 treninger på høsten fra SIL overtok foreldre trenerrollen og fortsatte
med trening 1 gang i uken utover høsten.
Guttene har ikke trent så lenge men vi ser allerede mange engasjerte barn som koser seg på
banen.
Vi har tatt vinterpause men gleder oss allerede til å starte opp igjen når det blir litt mildere i
været.



Årsmelding 2018 gutter 2011

Det har i sesongen 2018 vært avholdt felles treninger med jenter og gutter fra 2. klasse.
Treningene har bestått av 3 deler; oppvarming/teknikk/individuelle ferdigheter, kamp-
situasjon og uttøying.

Vi har deltatt på 4 runder med seriespill og 1 cup. Seriespillet har vært en forsøksordning fra
kretsen, hvor seriespillet har vært samlet til flere kamper på en dag (lik gjennomføringen av
de fleste cup-er).

Seriespill og cup-er hvor vi har deltatt:
- Jardar
- Korsvoll
- Vålerenga
- Ski
- Kråkstad

Det har blitt avholdt to foreldremøter, hvor hensikten har vært å gi informasjon til
foreldrene.

Ut over dette har kommunikasjon med foreldregruppen og andre involverte vært via mail og
Facebook. For sesongen 2019 går guttene over til å benytte Spond.

Utover høsten har treningen blitt delt opp slik at jentene har hatt felles oppvarming og
uttøying med guttene, mens de har gjennomført egen trening i ball-bingen for å trene på
kamp-situasjonen.

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



Årsmelding 2018 - jenter 2011

I løpet av 2018 har jentene fått 3 egne trenere og en oppmann- ikke dårlig for en gjeng med
6 jenter! Vi har trent både sammen med guttene, og hver for oss hver mandag fra 17.30.

Engasjementet og fotballgleden er stor blant disse, noe som blant annet har vist seg i de
mange seriekampene de har spilt- de er skikkelig fightere!
For å kunne fortsette å være et lag når vi går over til 5-er fotball har vi hatt fokus på, og
planlegging rundt hvordan vi skal kapre flere spilleglade jenter. Vi håper at laget vårt vil
vokse i 2019!

Trenere: Anders Vromant-Berg, Jan Lillehamre og Espen Brandstadmoen
Oppmann: Béatrice Vromant-Berg



Årsmelding 2018 - gutter 2010

Året 2018 har vært ett spennende og lærerikt fotballår.
Vi har spilt seriespill med 2 lag, der vi har vunnet, spilt uavgjort og tapt kamper J
Vi har også vært med på Gruecup.
Det ble en sosial og hyggelig cup, både for barn og voksne.

Da serien var ferdig spilt, meldte vi oss på Futsal-serien.
Det er innendørs futsalkamper med en litt tyngre ball, ellers stort sett ganske så likt vanlig
fotball. Dette har gitt oss god trening og opprettholder kampmodus for guttene igjennom
hele året. Vi har sett at guttene har lært å øke tempo samt å være mere ”på.”
Vi har treninger fast på mandager 18.30-19.30 og torsdager fra 17.30-18.30, med godt
oppmøte til begge treninger.
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 (ny 2018)
Oppmann: Marianne N Hansen

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



Årsmelding 2018 Gutter 2009

2018 ble et godt år for gutter 09. Vi startet og avsluttet sesongen med 9 gutter i stallen. Vi
trente, så vidt det var mulig på banen hele vinteren og startet bra inn i sesongen.

Laget ble meldt opp på nivå 3 som viste seg å være absolutt riktig. Vi tapte noen kamper i
starten men mot slutten av sesongen begynte vårt samspill å fungere og resultatene ble
jevnere.

Årets høydepunkt var deltagelsen på Grueturneringen hvor nesten alle guttene deltok.
Nivået på turneringen var nok høyere enn det vi var vant til fra seriespill, men alle guttene
storkoste seg likevel.

Mange av guttene er blitt teknisk mye flinkere og de begynner å skjønne samspillet på
banen.

Vi går inn i sesongen 2019 med 9 sterk motiverte barn J
Mye arbeid gjenstår, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet videre neste sesong.

Carsten, Ole Petter og Sigve



Årsmelding 2018 – gutter 2008

Om laget
G08-laget har hatt fjorten ivrige spillere i 2018. Trenerteamet har vært Carl Einar, Svein,
Anders og Thomas.

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. Siste halvdel av sesongen har vi vektlagt allsidig
trening, som øker styrke og kondisjon. Oppmøtet på treningene er jevnt over høyt.

Alle spillerne har hatt stor framgang, noen deltar også i trening og kamp med G07 og G06.
De 14 10-åringene er en sammensveisa gjeng, som har det gøy på fotballbanen og som også
forstår hvor viktig det er å
være en god kamerat som
motiverer, støtter og, ja,
faktisk veileder sine
lagkamerater.

Serien og cup’er
I serien hadde G08 to lag,
ett på nivå C og ett på
nivå B, totalt spilte G08
32 kamper, med en nokså
jevn fordeling seire, tap
og uavgjort. Alle spillerne
har skåra mål.

Laget har deltatt på Langhus IL fotballs to 7v7-bredde-cup'er, én før sommerferien og én
etter ferien. 7'er-spill er nytt, og de to cup'ene har derfor vært nyttige og lærerike, både for
spillere og trenere.

G08 stilte med ett lag under Grueturneringen, og guttene er fast bestemt på å stille på Grue
også i 2019.

I høst har vi deltatt på Kråkstad-høstcup (inne).

Carl Einar (trener) Ågot (lagleder)



Årsmelding 2018 - gutter 2007

Siggerud G07 hadde ett lag meldt på i 7êr serie i 2018. Dette var det første året med spill på
7êr bane.
Det var også et samarbeid mellom G07 og G05/06, hvor noen spillere hospiterte på treninger
og kamp for 06 laget.
Dette var et godt samarbeid som ga de ivrigste på 07 muligheten til å få trent med de på
05/06.
Serie spillet gikk bra, vi hadde både seiere, uavgjort og tap.  Når vi gjør opp regnskapet etter
sesongen ser vi at vi har flest seiere. Vi har scoret mange mål, men det aller beste er at alle
gutta har vært på scoringslista.



Dette er veldig gøy og gir god mestring for alle.
Vi har i år deltatt på Grue Cup sammen med de andre Siggerud lagene. Vi stilte med 1 lag. Vi
hadde godt utbytte både sportslig og sosialt. Gutta vant 4 kamper og tapte 2 kamper og var
godt fornøyd, og ønsker seg til Grue også neste år.

Treningsmessig har 2018 vært ett flott år. Vi har hatt mange gode treninger med mange
ivrige og lærevillige gutter, som stadig vekk tar både små og store skritt i «riktig retning».
Utviklingen både av enkelt spillere og av laget når stadig nye høyder. Vi har ligget på 2
treninger i uken, men når kamp sesongen går har det som regel blitt 1 trening i uken.

Etter årets sesong så har det blitt ett samarbeid mellom G07 og G06. vi har gått sammen til
en gruppe og vil opptre som en gruppe i 2019.
Det vil resultere i at vi i 2019 vil melde opp 2 lag, ett i 06 og ett i 07. Dette tror vi blir bra og
vil kunne tilby et godt tilbud til hele gruppa.

Håkon og Kim



Årsmelding 2018 gutter 2005/2006

I 2018-sesongen ble det påmeldt 2 lag; 1 7`er og 1 9`er lag. Lagene besto av en god blanding
av gutter fra 3 årskull; 04, 05 og 06 og besto av totalt 23 spillere. I tillegg var 06-guttene
påmeldt serien i sitt årskull.

Med såpass mange spillere på laget har det stort sett vært godt oppmøte på treninger som
har gitt grunnlag for gode treninger for alle på alle nivåer. Spillerne har vist jevn og god
utvikling gjennom året.
Gode treninger ga resultater – 7`er laget vant serien og ble kretsmestere! 9`er laget kom på
en solid 3. plass. Alle guttene har spilt både 9`er og 7`er i løpet av sesongen.

Et sterkt trenerteam bestående av Rune Johnsen, Rune Gjermstad, Kåre Elvesæther og Per
Inge Degnes bidro til mange gode fotballopplevelser og knallgode resultater.
Monica Ljunggren og Christer Kjellesvig har vært hhv oppdame for 04/05/06 og oppmann for
06.
Vi har vært på Gruecup i år. Her meldte vi på 1 lag i 05 og 1 i 06. Det var en kjempefin helg
for store og små.
Dessverre er det ved endt sesong ikke nok spillere til å kunne gi et tilbud til 04 og 05-
guttene. Noen spillere velger å slutte med fotball og noen har valgt å gå til andre klubber.

Monica Ljunggren



Årsmelding 2018 - Siggerud IL klubbdommere

Sesongen 2018 åpnet som alle andre sesonger med klubbdommerkurs på klubbhuset i april
for eksisterende klubbdommere, men også for å rekruttere nye, og denne gangen fra 2005
kullet.

Siggerud IL Fotball har som mål å rekruttere nye dommere hvert år og deltagelsen på kurset
er obligatorisk for alle over 13 år. Det har dessverre blitt mindre og mindre deltagelse i
årenes løp, men vi har allikevel fått nye klubbdommere i stallen vår.
I løpet av sesongen har vi hatt en dommerstall på rundt 9 glade ungdom som har dømt til
sammen over 70 kamper.
I tillegg har noen av disse dømt på fotballskolen.
Målet for klubbdommere er at de skal føle seg trygge på å dømme kamper, de får tett
oppfølgning på hver kamp, så lenge de ønsker å ha med klubbdommerveileder. Litt etter litt
slipper de seg løs og tar oppgaver selv og de avgjør selv om de ønsker å dømme kamp uten
veileder til stede.
Samtidig er det stor fokus på at alle Siggerud sine trenere også tar vare på våre
klubbdommere til enhver tid på enhver kamp.

I år stilte kretsen opp med dommere til våre største spillere og det var bra, siden vår
hjemmebane ble på Langhus for vårt 9’er lag.  Så vi har hatt fokus på 5’er og 7’er fotball.

Klubbdommerkontakt takker alle de herlige og flinke klubbdommere for flott gjennomført
dømming i sesong 2018 og ser frem til å se mange av dere, om ikke alle dømme i sesongen
2019J Det er med stort vemod denne dommerkontakt skriver sin siste årsmelding for
klubbdommerne og sier fra seg sitt verv, dere har gjort mitt liv rikere hver dag fra mandag til
torsdag i sesongen og jeg ønsker dere og ny klubbdommerveileder masse lykke til videreJ

Tone Sagen
Klubbdommerkontakt Siggerud IL


