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Hilsen fra Styret  

 
2019 har vært et innholdsrikt år for Nesodden IF Fotball.  

 

Når året er tilbakelagt og man får sett tilbake er det mange fine øyeblikk å peke på, og minst 

like mange frivillige å applaudere og takke for at dere er bidrar til å holde hjulene i gang i de 

ulike lagene uke inn og uke ut. Det er dere som skaper glede, mestringsfølelse og gode 

relasjoner hos barn og ungdom på Nesodden. 

Mest oppmerksomhet har kanskje blitt viet til herrenes A-lag som leverte en tilnærmet perfekt 

sesong som serievinnere i både 4. og 6. divisjon, hvor 23 av 24 spillere er oppvokst på 

Nesodden. Det er noe å være stolt av, ikke bare for klubben, dagens spilller, trenergruppe, 

men også for alle som har lagt igjen utallige timer med frivillige innsats som trenere, 

lagledere og støttespillere oppigjennom.  

 

Noe som kanskje er enda mer gledelig er engasjementet og miljøet som er i løpet av året er 

vokst frem rundt kvinnenes senior lag, med en treningsgruppe som har bestått av opp til 40 

damer med ulik erfaring fra fotballen, representerer de det vi ønsker at Nesodden fotball skal 

være for lokalmiljøet, et sted som knytter folk sammen, skaper miljø, forbilder og et godt 

aktivitetstilbud.  

Ikke bare rundt kvinnenes seniorlag er det stort engasjement på jentesiden, men det har med 

godt arbeid fra ivrige og engasjerte foreldretrenere gradevis vokst frem et bra fotballmiljø for 

jentene. Dette ønsker vi som klubb å bygge videre på, og gjøre fotballen til et naturlig 

aktivitetsvalg for jenter på Nesodden.  

I det vi nå går inn i 2020 har vi som klubb 3 påmeldte lag i juniorklassen for gutter og et 

voksende jentefotballmiljø er det er et utrykk for at det er et tilbud for alle som ønsker å spille 

fotball på Nesodden.  

Generelt basert på tilbakemeldinger fra medlemmer opplever vi at det er en positiv stemning, 

og entusiasme rundt fotballen på Nesodden –  å fortesette dette gode arbeidet må være vår 

største målstening i årene som kommer. 
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Styrets sammensetning for 2019 
 

Etter årlig møte i 31. mars 2019 har styet i  Nesodden IF Fotball hatt følgende sammensetning 

- Leder:  Pål Breen 

- Nestleder:  Lars Smith 

- Styremedlem:  Arne Kyrkjebø 

- Styremedlem:  Line Gunnarrud 

- Styremedlem:  Erik Moskvil 

- Styremedlem:  Kirsti Langvatn 

- Styremedlem:  Lars Neerbye Eriksen 
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Styret melding 
 

 

2019 har vært et utfordrende år, men også veldig spennende. Det ble tidlig klart da dette styret 

inntrede at vi hadde en ulik visjon for klubben en daværende sportslig leder, og det ble fattet 

enighet om at våre veier skilles tidlig i 2019.  

Det er avholdt 5 felles styremøter i år og utallige arbeidsmøter og operative arbeidstimer for i 

inneværende år.  Etter som det i 2019 har vært et årsverk mindre på fotballkonteret har styret 

lagt ned mye arbeid i den operative driften av gruppa. I tillegg ble det  avholdt et 

medlemsmøte i Oktober.   

Da tidligere sportslig leder sitt arbeidsforhold opphørte,  ble det gjort en restrukturering av 

oppgaver internt, hvor Petter Garder tok på seg et betydelig større ansvarsområde en han 

stilling i utgangspunktet innebær. Vi er svært takknemlig for innsatsen han har lagt ned for 

klubben i 2019. 

Året startet med en opprensiking rundt menn senior A, og å bygge et lag bestående av kun 

Nesodden spillere, uten annen godtgjørelse en månedskort for studenter bosatt utenfor 

Nesodden. Dette mener vi er nødvendig og riktig for klubben pdd.  

Arbeidet med å kartlegge oppgaver som måtte fylles og starte en prosess med å finne en nye 

administrativ leder for fotballgruppa startet vi over sommeren, og har pågått kontinuerlig i 

jakten på den som passer inn i en slik rolle. I påvente å finne den riktige har vi den senste tid 

engasjert midlertidg Lars Neerbye Eriksen i rollen (50% stiling). Da han også satt i styret, har 

han gått ut av styret i påvente av at vi finner den riktige personen.  .  
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Kvalitetsklubb 
 

Det forrige styret fotballgruppa gjorde et grundig arbeid med å få klubben godkjent som 

kvalitetsklubb nivå 1. Vi har i 2019 lagt ned et arbeid for å bygge videre på dette og bli 

reautorisert som kvalitetsklubb. Resultatet av dette arbeidet kan sees i det som nå ligger 

tilgjengelig som Klubbhåndboken som ligger ute på våre nettsider fra 01. mars. 2020.  

 

 

Organisering  

 

Modellen over er en struktur som skal forankres i alle ledd og, personene som fyller 

undergruppene vil bli presentert på det årlige møte. Her er det uhyre viktig å ha ildsjeler i alle 

ledd. 
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Nesodden IF fotball er stor gruppe med over 800 medlemmer, og dette følger med en rekke 

administrative oppgaver som må løses og driftes på daglig basis. Petter Garder har lagt ned en 

uvurderlig innsats for klubben i 2019 for å sørge for at disse oppgaver ble ivaretatt. Selv om 

vi i stor grad er tuftet på innsats fra mange ildsjeler og ivrige foreldre er omfanget av 

administrative oppgaver stort for å tilrettelegge for god aktivitet på feltet.  Store deler av 2019 

ble for vår delt brukt til å kartlegge behov og hvilke grep som må gjøres for å skape en bedre 

klubbhverdag.  

Kommunikasjon og informasjon har lenge vært en utfordring i fotballgruppa, det er i 2019 

brukt til å kartlegge hvilke behov som er og hvordan vi kan løse disse. Spesielt i 

barnefotballen hvor antallet lagledere/trenere er langt større en ungdomsfotballen ser et sterkt 

behov for et Barnefotballutvalg som er barnefotballens talerør og kontaktledd inn mot klubb 

og styret.    

 

Det er en kjensgjerning at jentefotballen har behov for mer oppmerksomheter og definerte 

roller, og det nå ved inngangen av 2020 tydeliggjort innholdet i rollen som en 

Jentefotballkoordinator for å videreføre og lede det gode arbeidet som er gjort hos jentene.  

 

Vi har også sett behovet for et tydelig årshjul hvor aktiviteter i regi av klubb og hvem som har 

dugnadsansvar på hvert enkelt arrangement er fastsatt og kartlagt ved årlig møte – dette er nå 

på plass og presenteres i sin helhet på årlig møte.  

 

På medlemsmøte som ble avholdt i 2019, ble temaet miljø, trivsel og at alle skal ha glede av 

fotballen tatt opp og diskutert. Det ble også lagt frem og diskutert at vi skal fokusere på jenter 

og Nesodden fotball v/styret skal ha fokus på Jenteløftet. Tiltak rundt dette håper vi skal være 

synlig for jentene og foreldrene i 2020.  

Videre ble vi utfordret på et dommerfokus av de fremmøtte. Dette arbeidet skal vi ha fokus på 

og vi vil på det årlige møte legge frem planer for dette arbeidet.  
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Sport  
 

Ved inngangen til sesongen overtok Ruben Tollefsen hovedtrener ansvaret for menn senior, 

og fikk med seg Truls Karoliussen som assistent. De ledet en flott spillergruppe gjennom en 

strålende sesong som endte i seier i både 4. og 6. divisjon. Begge lag gikk ut i kvalifisering 

om opprykk fra sine respektive divisjoner, ingen av disse ledet til opprykk. Ut ifra hvor vi står 

som klubb, og de rammene vi har satt for senioravdelingen i klubben, er vi svært godt fornøyd 

med hva de har prestert og ikke minst det miljøet de har skapt. Vi opplever at det har vært stor 

interesse og engasjement i lokalmiljøet rundt menn senior i 2019, og spesielt gledelig er det 

da 23 av 24 spillere er oppvokst på Nesodden.  Kim Viken ble i 2019 den spilleren med flest 

kamper for Nesodden IF Fotball gjennomtidene, og ble hyllet i det som må kunne omtales en 

fotballfest på Berger. Engasjementet rundt denne markeringen viste betydningen av lokale 

rollemodeller, og stor tilhørighet til fotballen på nesodden.  

Det er å gledelig at svært mange unge spillere har debutert og prestert svært godt både på 

MSA og rekruttlaget i løpet av 2019 sesongen.  

Kvinner senior, med Asgeir Knudsen som trener,  endte sesongen på en meget fin 3. plass i 

sin avdeling i kvinner 7er 2. divisjon. Omfanget av spillere som har deltatt på trening og kamp 
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ble nevnt i innledningen, og er et godt fundament på veien videre mot å få et Nesodden-lag i 

11er serien  på kvinnesiden.  

I ungdomsavdelingen har flere lag levert svært gode sesonger i 2019.  Spesielt vil vi trekke 

frem jenter 13 sin formidable sesong som endte med seier i serien, 2. plass i norway cup og 

semi-finale i Obos cup. Samt jenter 15, med en veldig flott 2. plass i serien.  

 

 

 

Økonomi 
 

Da sittende styret tok over i Mars 2019 var underskuddet på NOK -211 598. 

Nytt budsjett ble lagt frem på det årlige møte samme år og det var ganske stor usikkerhet om 

hvor lett det var å snu denne trenden.  Det nye styret hadde tydelige tanker på en retning hvor 

det var to hovedfokus områder å ta tak i: 

1. Ta ned utgiftene rundt A-laget hvor det var flere spillere som mottok honorarer  

2. Øke aktivitetene rundt barne- og ungdomsfotballen slik at dette ga mer 

aktivitetsinntekter  

 

Det er den store glede å presentere resultatet for 2019 på NOK 41 817,-  
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Den store bekymringen er at det ligger ubetalte treningsavgifter fortsatt etter 2019 på NOK 

112 412,-  

Det jobbes i disse dager med å realitetsbehandle denne inntektsposten. Vi har et håp om å få 

inn ca. NOK 50 000,- på denne posten. Usikkerheten ligger i flere faktorer som;  

- folk har sluttet, flyttet eller evner ikke å betale.  

 

Det ligger en engangskost på reparasjon av undervarme Berger KGB på 35 000,- etter en 

uheldig far som satte et spyd ned i vannrørene da han drev egentrening med sin sønn.  

Fokuset videre vil være å styrke aktiviteter, jobbe målrettet med kontroll på hvem som er 

aktiv til enhver tid slik at prognosen for ubetalte treningsavgifter går kraftig ned.  

 

Arrangement 
 

Akademiet: 

Akademiet som er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 7-12 år. Akademiet kommer i 

tillegg til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Etter en nedgang i deltakelsen mot slutten av 2018 

og starten av 2019, var det svært gledelig med økt deltakelse og engasjement fra sommeren og 

ut året. De siste månedene var det over 40 registrerte på fordelt på de to dagene. Ekstra flott 

var det at det var flere jenter som deltok, samt at Petter Garder kjørte eget opplegg for 

keepere.  

Veksten har fortsatt inn i 2020, hvor også  ungdomsakademiet hver onsdag er gjenopptatt. 

 

 

Synsam cup.  

 

Synsam Cup ble avholdt 26. og 27. januar 2019, med totalt 43 påmeldte lag i årsklassene 

2009-2012. Det ble spilt 180 3v3 kamper fordelt på dager, og skapte masse engasjement i 

Nesoddenhallen for de yngste årskullene.  
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Tine Fotballskole 

Tradisjonen tro ble Tine Fotballskole avholdt første uken i sommerferien. Det ble en flott uke 

med massevis av aktivitet. Totalt var det 281 gutter og jenter delaktig denne uken, og 50 supre 

innstruktører fra ungdoms og juniorlag i klubben.  En stor takk skal rettes til Irene Lunde, 

Wenche Hansen og Wenche Størseth for den flotte og uvurderlige innsatsen dere legger for at 

det skal bli en flott fotballuke for alle på Nesodden.  

 

Tine Jentefotballskole 

Tine Jentefotballskole ble i år igjen arrangert, med 27 deltakere til fotballskole den siste uken 

før skolestart. Deltakerne fikk 3 fantastiske dager der de utviklet seg masse som fotballspillere 

og samtidig følte at de er i trygge omgivelser og turte å utfordre seg selv på alle måter.  

 

Høstferie fotballskolen 

I høstferien ble det arrangert en tredagers fotballskole. Denne ble en en suksess i antall 

påmeldinger med totalt 61 deltakende barn. Trenere var Ruben Tollefsen, Lars Neerbye, 

Petter Garder, Asfand A. Kahn, Kristian Lund Vang, Theodor Lund og Elias Fors.  

Vi ønsker å fortsette med tredagers fotballskole i høst- og vinterferien, hvor potensialet nok er 

størst i høstferien. Etter evaluering av fotballskolen gjorde vi oss gode erfaringer knyttet til å 

avholde fotballskole med så stort spenn, og et økt behov for bemanning spesielt i de yngste 

årskullene.  

 

 

Høstcuper 

På høsten arrangerte vi Obos-Cup, Altibox Cup og Obos- jentecup. Disse cupene er er tiltak 

for alle lag i ungdomsavdelingen i Nesodden IF. Arne Kyrkjebø gjør en fremdragende innsats 

med å planlegge og koordinere dugnadsinnsats til cupene. Dugnadsbiten blir beskrevet senere 
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i årsrapporten, da det forelegges behov for endring.  Cupene ble alt i alt godt gjennomført, 

men vi ser det er krevende å arrangere tre cuper over 2 dager 3 helger på rad.   

 

Mot neste år har vi vedtatt å endre formatet for cupene til at yngste årskull blir siste 

barnefotballkull (2008 i 2020) og at eldste ungdomskull utgår. Dette på bakgrunn av at 

deltakelsen både i egen klubb og eksternt er betydelig lavere hos det eldste ungdomskullet. 

Dette er ikke fastlåst at det ikke skal arrangeres cup for eldste ungdomskull, men foreløpig er 

denne tatt ut.  

 

Engaland 

8. mai ble en festdag på kunstgresset på Berger. Da fikk vi besøk av Vålerenga Fotball Elite, 

og sammen skapte vi et flott engasjement for store og små. I strålende solskinn fikk barna 

trene med A-lagsspillere fra Vålereng se tidligere storheter fra Vålerenga, inkludert Håvard 

Lunde møte våre lokalhelter som Lars Smith & Truls Karoilussen i en intenst legendekamp.  

Dette var en flott dag, og årets best besøkte Engaland, med over 700 innom ila dagen.  Dagen 

ble avsluttet av drømmekampen hvor over 100 nesoddbarn spilte mot flere av Vålerengas A-

lagsspillere. Verdt å merke seg at Nesoddens håpefulle ble for sterke, og stakk av med 

velfortjent 3-0 seier.  Flere av Nesoddens lag dro samlet til Vålerengas neste hjemmekamp 

mot strømsgodset.  

 

KIWI - miniserie:  

 

 

 

Romjulscup 

Juletradisjonen tro ble Romjulscupen arrangert for 7. gang arrangert den 26. og 27. desember. 

Det ble som vanlig en kjempe suksess, og året bød på deltakerrekord med 24 lag, hvorav 5 

jentelag, og over 230 spillere med stort aldersspenn i aksjon.  
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Som tidligere har Frederik Lund Vang vært ansvarlig for mye av forarbeidet til cupen mens en 

eller fler fra Nesoddens A-lag tar over fra julaften. A-lagsspiller Casper De Capua og tidligere 

Nesoddspiller Mats Øyvind Arntzen fortjener også en stor takk i tillegge til Frederik, uten 

dere hadde det ikke blitt et like flott arrangement.  

 

Kurs 

Det er ila året blir avholdt grasrottrener kurs i regi av klubben på Berger. Disse kursene har 

blitt holdt av Irene Lunde, og totalt har 18 deltakere fått hevet sin kompetanse som 

barnefotballtrenere. Disse kursene ønsker vi å fortsette med i 2020.  

3 i styret har deltatt på fotballeder 1 kurs i Regi av Oslo Fotballkrets inneværende år.  
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Dommere 

 
Dommergruppa består nå av 10 autoriserte kretsdommere/veiledere og ytterligere en har de 

første ukene av 2020 gjennomført kretsdommerkurs i regi av OFK.  

Klubbdommere: Som omtalt i fjorårets årsberetning ble det avholdt et ekstraordinært kurs i 

januar 2019. Det ble på lik linje i år avholdt klubbdommerkurs i forkant av Synsam cup, hvor 

18 unge dommerspirer deltok. Det er totalt 55 klubbdommere i klubben nå,     

Mange av de unge klubbdommerene våre har ila. sesongen 2019 mottatt honorar, bidratt som 

dommere i Kiwi-serien, og i andre cuper som er avholdt i klubben. 

 

I andre turneringer i regi av klubben, spesielt høst-cupene har det vært godt med kamper for 

flere av klubb og kretsdommere som dømmer 9er og 11er kamper. Det er godt å se at det er 

stor entusiasme for å dømme.  

 

Det er pekt på et behov for fordeling av kamper for dommere i KIWI-serie ila året, og det be 

arbeidet for å hente inn fullstendige lister over klubbdommere.  Vi har nå god oversikt over 

klubbdommere, og vil i 2020 arbeide for å tildele alle dommere som ønsker, et tilnærmet likt 

antall kamper.   

Det er varierende aktivitet blant klubbdommere – og noe må tilfalle klubbens side da 

fordeling av kamper i interne serier og cuper ikke har vært tilstrekkelig gjennomført.  

Det vil i 2020 prioritets å lage en god fordeling av «dommeroppdrag» i egen serie, til alle 

dommere som vil prøve seg, å gi et like mulighet til å utvikle seg i dommerrollen.  
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Anlegg  
 

 

Nesodden Fotball disponerer følgende anlegg 

• 2 kunstgressbaner 11-er, Berger KGB og Nesoddbanen. Begge baner med nytt dekke i 2015.  

• 1 kunstgressbane 7-er, Nesoddbanen 7’er Nord • 1 gressbane 11-’er, Berger stadion 

• 1 gressbane 9’er/7’er/5’er, Jaerbanen  

 

Dette er anlegg som kommunen eier. Klubben har behov for minst 1 kunstgressbane til slik 

situasjonen er i dag, med antall lag på både barne- og ungdomssiden.  

Kunstgressbanen (KGB) på Berger brukes hele året. Om vinteren holdes den snøfri ved hjelp 

av undervarme og kommunens ansatte som måker den fri for snø.  

 

 

Det ble enighet med kommunen om at Berger KGB holdes stengt for organisert trening i 

perioden 15. desember til 15. januar, da det er lite aktivitet i denne perioden, og kostnaden for 

å holde den fult operativ er høy.   

 

Det ble i 2019 også lagt ned en betydelig jobb på gressbanen ved Berger stadion, der 

styreleder fikk låne dypluftingsutstyr av Ullevaal Stadion. Kommunen berømmes for jobben 

med både dypluftig og sanning av banen som ikke hadde vært gjort på i hvert fall 8 år.  

Det har i år igjen vært problemer med at mål ikke ryddes av banen når siste aktivitet er ferdig 

for kvelden. Det byr på utfordringer og misnøye hos kommunen når den skal måkes. Dette må 

bedres. 

 

Ellers har det vært en uheldig situasjon på Berger KGB hvor en driblestolpe med spiss er blitt 

stukket ned i kunstgresset, noe som endte med skade på undervarmeanlegget. (Kostander ved 

dette se økonomi) 

 

På Berger Stadion, gress, har det i år blitt lagt ressurser og dugnadstimer til for å sette opp 
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stoler på tribunen. Stolene ble gitt av Ullevaal stadion, så vi retter en takk til NFF til dette 

bidraget.  

Utstyrsboder: Som tidligere disponerer fotballen 3 utstyrsboder. Det innebærer at lagene kan 

hente ut fotballer med mer til treningene i stedet for å oppbevare og frakte dette fram og 

tilbake. Denne ordningen er viktig å bør således respekteres mer enn tilfellet er. Det er 

uforholdsmessig mye svinn av baller og annet utstyr, og store kostnader knyttet til å erstatte 

dette. Eks. En tilfeldig tirdag 11. februar lå det etter endt aktivitet 16 baller, to vest nett, og 

store mengder kjegler igjen.  Det vil i forbindelse med overgangen Vinter/ vår 2020 bli gjort 

justering i utstyrsboder, og hvert enkelt lag vil få mer ansvar for å holde orden i disse. 

 

På Nesoddbanen Kunstgress har det vært full aktivitet med trening og kamper siden april og 

frem til kulden kom i november. Da prioriterer kommunen islegging av banen. Fotballen har 

også her tilgang til bod for oppbevaring av utstyr.  

Av andre baner fotballgruppa bruker er Jaer- banen, denne har kommunen lagt god innsats i å 

ruste opp.  Den blir klippet og merket til treninger og kamper. Det eneste som mangler der er 

garderobe og toalett.  
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Lag 
 

Årgang  Antall spillere Antall kamper Antall treninger  

MSA 26 48 115 
KSA    

JR Herrer 26 55 95 

J15 35 57 75 

G16 34 80 120 
G15 37 81 128 

G14 28 76 110 

G13 39 149 106 

J13 12 33 81 

G12 36 158 110 

J12 7 30 80 

G11 42 120 100 
J11 J12 J12 J12 

G10 46 85 78 

J10/9 21 40 38 

 

 

Trener for lagene i 2020 vil være: 

Guttekull Trener 

2008 Jørgen Melbye 

2009 Arne Kyrkjebø 

2010 Henning Kronstad 

2011 Kristine Dahl 

2012 Ole Andre Sivertsen (Berger) 



 Årlig møte Nesodden Fotball 

16 
 

2012 Jonas Karlstrøm (Bjørnemyr) 

2012 Erik Folmo (Tangen)  

2013 Edel Gjervan (G og J) 

2014 Esben Smith & Stig Henning Morken 

Jentekull Trener 

2008 Jan Kleven 

2009 Lasse Torvund 

2010 Øystein Jåtog-Rød 

2011 Øystein Jåtog-Rød 

2013 Edel Gjervan (G og J) 

Lag/Kull Trener 

MSA Ruben Tollefsen 

MSB Truls Karoliussen 

JR1 Ruben Tollefsen & Håvard Lunde 
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Takk til alle for god innsats og lykke til med  både klubbens 100 års jubileum og alle treninger og 

kamper som skal gjennomføres.  

JR2 & 3 Martin Lundqvist, Bjørnar Heggedal & Djorde Milosavljevic 

G04 Irene Lunde 

G05  Djorde Milosavljevic 

G06 Djorde Milosavljevic 

G07 Ruben Tollefsen  
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Kull/lag Trener 

Jentefotballkoordinator Trond Halvorsen 

Damer Senior Asgeir Knudsen 

J04/05 Karl Pedersen 

J06 Håkon Olaussen 

J07 Irene Lunde 
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