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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL
TIRSDAG 3. mars 2020 KL 18.00 ‐ Intility Arena
Agenda årsmøtet (§16)
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og
revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem,
2.varamedlem osv.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Diverse informasjon
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 – to ‐uker før
årsmøtet. Årsberetning og spesifisert saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest
1 ‐en‐ uke før årsmøtet. Dette vil bli lagt ut i klubbkontorene på Valle.
For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, ha
vært medlem i minst 1 måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor
klubben.
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Forretningsorden for årsmøtet i Vålerenga Fotball
Ledelse av årsmøte
Årsmøtet ledes av en valgt dirigent
Dirigenten har et ansvar for at møtet legges opp og gjennomføres slik at alle saker får en forsvarlig og
demokratisk behandling.
Sakslisten
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om endring i lov eller bestemmelse, som ikke er oppført på
sakslisten.
Andre saker kan behandles og avgjøres nå 2/3 av de stemmeberettigede krever det. Slik beslutning
må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten.
Rett til å møte
Alle medlemmer av Vålerenga Fotball har rett til å møte på årsmøtet.
Stemmeretten er begrenset av lovens § 4 (medlem i minst 1 mnd.) Medlemmene med stemmerett
har også tale og forslagsrett.
Årsmøte er åpent for presse og kringkasting med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.
Taletid
Det er nødvendig for møtets gjennomføring at taletiden i debatten under de enkelte
punktene på dagsorden begrenses. Maksimal taletid for første innlegg settes til 5. minutter.
2. gangs innlegg i den enkelte sak begrenses til 2 minutter. Begrensning i taletid gjelder ikke for
innledere.
Medlemmene kan få ordet til forretningsorden, begrenset til 1 minutt i den enkelte sak.
Alle som forlanger ordet må gjøre det skriftlig overfor dirigenten.
Forslag
Alle forslag som fremmes under årsmøtet må fremlegges skriftlig til dirigenten og må være påført
forslagsstillerens navn. Forslag kan kun relateres til sakslisten som fulgte innkalling til årsmøtet.
Etter at det er satt strek for debatten kan det ikke fremmes alternative forslag som kreves tatt opp til
behandling. For at et forslag skal være vedtatt må det oppnå mer enn halvparten av de avgitte
stemmer. Stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.
Alle forslag som krever lovendringer må vedtas med minimum 2/3 flertall.
Øvrige forslag vedtas med simpelt flertall (50% av de avgitte stemmene).
Valg
Valg foretas iht. Vålerenga Fotballs lov §§16 og 17. Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for
å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Valg foregår skriftlig hvis det
foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder
det antall kandidater som skal velges, teller ikke, og stemmene betraktes som ikke avgitt.
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Når valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til klubbens lover.
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8 ‐ STYRETS BERETNING FOR 2019
2019 ble sportslig sett resultatmessig det beste i klubbens 106‐årige historie.

1 NM‐gull (U16)
2. plass i Toppserien for Damer A
2 NM‐sølv (Damer A og J19).
19 spillere har representert klubben på ulike landslag
I tillegg en lang rekke andre store prestasjoner, på alle nivåer i klubben. Et stort sportslig år for
klubben!
Styret hadde i 2019 flere viktige saker til behandling.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Organiseringen av klubben
Økt satsing på rekruttering av barn – og å beholde ungdom
Økt satsing på likestilling og talentutvikling for jenter
Bærekraftprosjektet
Samarbeidsrelasjoner internt i VIF‐familien, inkl VIF‐historien
Markedsaktiviteter og arrangementer

A. Styrets arbeid
Styret i Vålerenga Fotball har etter årsmøtet i 2019 bestått av
 Styreleder Rune Hansen
 Styrets nestleder Karin Yrvin
 Styremedlem Jimmy Munkvold
 Styremedlem Runar Kvernen
 Styremedlem Gro Anita Midtgaard
 Varamedlem Jon Egil Strand



Varamedlem Hilde Eriksen Opland
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Styremøter
Styret har i 2019 avviklet totalt 11 styremøter. I tillegg har styret gjennomført en rekke arbeidsmøter.
Styreleder i VKIP AS (Åge Petter Christiansen) og/eller daglig leder (Stig‐Ove Sandnes) har møtt på de
fleste styremøtene. I tillegg har valgkomiteen, underutvalg/prosjekter og administrasjonen deltatt i
noen styremøter.
Årsmøter
Det ble i 2019 avholdt ett ordinært årsmøte.
Representasjon
Styremedlemmer og administrasjonen har deltatt på representasjonsoppgaver i løpet av året, bl.a. i
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Forbundsting i regi av NFF (Rune Hansen og Karin Yrvin)
Kretsting i regi av NFF Oslo: (Gro Anita Midtgaard, Line Myromslien og Jimmy Munkvold)
Styret i Idrettens Samarbeidsutvalg i Bydel Gamle Oslo (Jimmy Munkvold)
VIF‐styret (Rune Hansen)
Årsmøte og medlemsmøter Toppfotball Kvinner: Runar Kvernen og Morten Grødahl
Styret i VKIP AS og Vålerenga Stadion AS: Jimmy Munkvold og Jon Egil Strand

I tillegg har klubben vært representert i ledermøter i regi av Oslo Fotballkrets, både fra styret og
administrasjonen.
Klubb
Klubbens styre behandlet 77 saker, og har også i 2019 hatt stort fokus på at tilbudet til alle klubbens
medlemmer skal videreutvikles.
Det ble våren 2019 uttrykt ønske om at klubbens organisasjonsmodell skulle gjennomgås, for å sikre
fokus på riktige saker, og samtidig opprettholde godt servicenivå. I dette arbeidet ble det benyttet
ekstern bistand. Prosjektet medførte flere justeringer av organiseringen, og i tillegg en tydeliggjøring
av rapportering, både internt og til styret. Som en del av denne prosessen, ble ambisjonene om økt
rekruttering til barnefotballen og å beholde flest mulig – lengst mulig, vedtatt i 2019.
Stadionprosjektet er fortsatt ikke avsluttet. Saken behandles med høyeste prioritet og største
oppmerksomhet både i klubbens og stadionselskapenes styre, se eget avsnitt om stadionselskapene.
Utviklingsmiljøene er i stadig utvikling. Styret registrerer med glede at klubben har bidratt til at vi på
guttesiden (sammen med Vålerenga Fotball Elite) har oppnådd 5 stjerner, som eneste klubb i
klassifiseringsmodellen. Så er klubben også utpekt som en av 12 klubber på jentesiden som er definert
som Utviklingsklubb. Dette medfører at klubben blir tilført midler, men samtidig at vi må innfri en rekke
krav, blant annet ansettelse av Utviklingssjef i 100% stilling.
Toppserien har besluttet ny seriemodell for toppklubbene i norsk damefotball (Toppserien og 1.
divisjon). Vålerenga Fotball har støttet hovedintensjonene i den nye modellen, som var å få en spisset
konkurransearena for alle Toppserieklubbene. Noen av detaljene i den nye modellen kunne vi nok ha
ønsket ble utformet annerledes, men totalt sett tror styret at det viktigste er å redusere antall lag til
10 lag.
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Priser 2019:
Årets ildsjet:

Mary Haugen (Vålerenga United)

Årets trener:

Arne Næss (G2006 – Vålerenga 2024)

Årets lagleder:

Line Myromslien (J13)

Årets Fair Play‐lag:

J2011

Årets utviklingsspiller:

Storm Strand Kolbjørnsen (U16)

Årets lagspiller:

Eira Ryste Børresen (J13)

Prisvinnerne samlet, flotte representanter for klubbens virksomhet. Årets ildsjel, Mary Haugen, var
ikke tilstede.
Representasjon på landslag og kretslag:
Totalt: 19 spillere har representert Vålerenga Fotball:
7 spillere har spilt for ulike kvinnelandslag (A‐landslag)
7 jentespillere har spilt for ulike aldersbestemte landslag (U23‐U19‐U17‐U16‐U15)
5 guttespillere har spilt for aldersbestemte landslag: (G16‐G15)
I alt 28 spillere (9 jenter og 19 gutter) har spilt for kretslag
Daglig leder
Morten Grødahl er daglig leder.
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B. Sportslige aktiviteter
Det vises også til vedlagte rapporter fra lagene.
Barne‐ og ungdomsfotballen
Vålerenga Fotball hadde sesongen 2019 ca 90 lag. Det har gjennom hele året vært vurdert ulike måter
å styrke både barne‐ og ungdomsfotballen. Styret er tilfreds med at det nå er fastslått målsettinger i
økning av antall medlemmer for ulike årstrinn, samt ambisjon om å opprettholde antall
ungdomsspillere i klubben.
A‐lag kvinner – Sølv og Europa!
Damelaget hadde en god sesong.
I Toppserien var målsettingen å sikre kvalifisering til Champions League, konkretisert til 2. plass. Dette
ble oppnådd, etter seier i siste seriekamp.

I tillegg kom vi også til NM‐finalen, etter klare seire i semifinale, kvartfinale. Tap i finalen = sølv i NM
også.
Vår hovedtrener ble sykemeldt omtrent halvveis i sesongen, vår sportssjef Eli Landsem rykket inn som
hovedtrener. Dette sikret en kontinuitet i det sportslige, og bidro sterkt til de gode resultatene.
Det ble i juli arrangert en stor «showkamp» mellom Manchester United og Vålerenga Fotballs
kvinnelag. Over 7.000 tilskuere, med høy stemning og fantastisk PR for kvinnefotballen. Man U var lett
match.
Dommergruppa
Dommerne som representerer Vålerenga Fotball har hele sesongen vært benyttet internt til
treningskamper og cuper, i tillegg til sin normale dommergjerning. Vi har, i tillegg til kretsdommerne,
særdeles mange unge medlemmer som benyttes som klubbdommere (seriekamper og cuper).
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Futsal
Vi har også i 2019 vært representert i futsal, både Herre‐, Dame‐ og barnelag har representert klubben
i seriespill gjennom vinteren.
Akademi, fotballskoler og rekruttfotballskoler
VFA (Telenor Xtra) har i lang tid vært et tilbud som spesielt har vært rettet mot barn/ungdom i
aldersgruppen 7‐13 år. VFA blir gjennomført med instruktører fra vår egen kompetente trenerstab,
noe som vi mener er avgjørende viktig. For å øke interessen blant våre yngste jenter, har vi tilbudt
både gratis prøvetid og ordninger med transport. Dette har medført en økning i antall deltagere.
DNB Camps er fotballskoler som er rettet mot barn og ungdom fra 7‐12 år, og avholdes i skoleferier.
DNB Elite Camp er et tilsvarende tilbud, gjerne med et høyere alderssnitt, som gjennomføres 2 uker i
året.

Andre grupper og representasjon
Cuputvalget har i 2019 bestått av
Fra administrasjon: Karen W Kamsvåg
Utpekte medlemmer: Gro Anita Midtgaard, Line Myromslien, Vidar Olsen, Camilla Lysa Fredlund, Siv
Haugenes
Viktigste saker:
Cuputvalget anbefaler antall cuper på ulike alderstrinn, setter opp datoer og rammer. I tillegg bistår
cuputvalget med å finne medlemmer i de ulike cupstyrene.
Fair Play‐utvalget har bestått av:
Fra administrasjon: Tine Grødahl
Utpekte medlemmer: Camilla Lysa Fredlund, Bjørn Slåtta og Christine Rakckwitz
Fair Play‐utvalget setter rammene for Fair Play‐arbeidet i klubben, som aktiviteter på feltet (Fair Play‐
verter), kursing mv. I tillegg utpeker utvalget representanter til disiplinærutvalget, som behandler
innkomne saker som berører spillere, ledere og/eller foreldres oppførsel.
Sportslig utvalg for barne‐ og ungdomsfotball har i 2019 bestått av:
Fra administrasjon: Stefan Danielsson
Utpekte medlemmer: Terje Risa, Hans Kristian Stavem, Thomas Støa,
Hovedsaken for Sportslig Utvalg har vært å utarbeide oppdatert sportsplan for klubben, noe som
inkluderer å lage retningslinjer («Blekker») for de ulike årskullene.
Bærekraftprosjektet
Fra administrasjon: Jens August Dalsegg
Leder: Karin Yrvin. Harriet Rudd
Prosjektet ble initiert og igangsatt våren 2019.
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Målsettingen har vært å finne områder innenfor FNs 17 bærekraftområder, som Vålerenga Fotball
kan gjøre en viktig jobb innenfor. Prosjektet har rapportert flere ganger til styret, og har invitert både
interne og eksterne bidragsytere. Bærekraft var også ett av temaene under treningsleiren i Gøteborg.
I tillegg har klubben gjennomført medlemshøringer.
Klanen
Klanen er en solid og god støttespiller. Supporterne har åpenbart et godt øye til klubben, både
talentarbeidet og breddefotballen. I økende grad møter Klanen også opp i forbindelse med
Toppseriekamper, og ble i 2019 kåret til beste supportere i Toppserien.
Klanen har, etter søknad, ytt økonomisk støtte også i 2019, som gjelder støtte til treningsleiren i
Gøteborg. Dette er støtte som er meget viktig for både klubb og de det gjelder, og vi og medlemmene
er veldig takknemlige for disse bidragene.
Frivillighet
Den litt «skjulte» frivilligheten som foreldretrenere, lagledere og andre frivillige står for, er helt
nødvendig for at klubben skal kunne gi tilbud til spillere.
I tillegg stiller foreldre/foresatte, søsken og andre opp når vi gjennomfører cuper, kamper og andre
arrangementer.
I sum deltok i overkant av 1.450 personer på dugnadsarbeid i forbindelse med våre cuper og
arrangementer. Noen deltok på flere av cupene, eller i flere roller.
I tillegg har nesten 290 personer bidratt på andre måter. Enten ved styreverv, deltagelse i utvalg eller
som trener eller lagleder.
Tallene over, viser summen av deltagere, og selv om noen har deltatt på flere cuper, er vi veldig glade
og styret er stolte over å vise denne statusen.
En fantastisk frivillighetsstatus, som også skjuler at noen av de frivillige har både 3 og 4 ulike posisjoner
i klubben.

Cuper, arrangementer, dugnader og andre aktiviteter
Egne arrangementer og cuper
Damer A har spilt sine hjemmekamper på Intility Arena, noe som har fungert knirkefritt.
Arrangementene er ulikt mange andres, da vi har åpnet våre VIP‐fasiliteter for alle publikummere, noe
som har fått en god mottagelse.
Vålerenga har tradisjon for å avvikle mange cuper; DnB Cup, 3v3‐cup ‐ og romjuls cup for barn var alle
krevende, men morsomme cuper for klubben. I tillegg har det vært avviklet 3 cuper for ungdoms‐ og
talentlag, samt en voksencup. Vålerenga Fotball er en viktig delarrangør av Norway Cup.
Totalt har vi hatt mer 1.000 lag påmeldt til våre ulike cuper, med DNB Cup som den største (380
påmeldte lag).
Det ble i 2019 arrangert felles treningsleir for alle våre lag mellom 12‐19 år, samt Damer A. Et krevende,
men fantastisk viktig tiltak. I løpet av treningsleiren ble det, i tillegg til treninger og kamper, også
arrangert styremøte, fellesmøter, lagsmøter o.l., med ulike temaer. Her ble Bærekraftprosjektet for
første gang diskutert med ungdommene, men mye god respons! Vi fikk heldigvis økonomisk støtte fra
Klanen, noe som bidro godt til at over 520 spillere, trenere og tillitsvalgte deltok.
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Anlegg og bygg
Vinterdrift av banene
Vålerenga Fotball valgt å holde to baner åpne i vintersesongen, som går fra 1. januar til 30. mars. KGB2
er oppvarmet. Banene var i tillegg åpne for trening nesten helt fram til jul, noe som mange lag valgte
å benytte seg av.
Det var en krevende vintersesong for fotball på hele Østlandet, også for våre to baner. Det kom mye
snø i store mengder, i perioder denne vinteren, noe som ikke gjorde jobben med å holde banene åpne
mindre krevende. Dette til tross, begge banene ble holdt åpne hele vinteren, med noen få unntak.
Kvaliteten på underlaget var omtrent som på ønsket nivå.
Den krevende vinteren medførte også kostnader på i underkant av 1 mill, hvorav energikostnadene,
kjemikalier og snøbrøyting er kostnadsdriverne.
Øvrig drift av baner og anlegg
Vi er ikke fornøyd med hvordan garderober o.l. ryddes, samt våre egne rutiner og oppfølging av rydding
på feltet. Det er tatt initiativ for å bedre dette, men det gjenstår en del før vi er fornøyde. Oslo
kommune har gjennomført vesentlige vedlikeholdsarbeider i Klubbhuset, både av innendørs tak,
vegger, dører og toaletter. Slitasjen er stor på denne type bygg. Klubben har gjennomført et
prøveprosjekt for å holde kiosk åpen, som tilbud til foreldre, spillere og andre besøkende.
Når det gjelder Brakka, har vi bistått slik at VIF kunne igangsette omfattende arbeider for å lage nye
toaletter og å omgjøre deler av Brakka til møterom. Jimmy Munkvold og Morten Grødahl har vært
klubbens representanter i driftsstyret for Brakka.
Klubben har påtatt seg ansvaret for å bestille renhold, lage regnskaper og er i tillegg bookingansvarlig
for Brakka.
Klubbhuset
Det er tidvis stor slitasje på både gulv, toaletter, dører og tak i klubbhuset. Vi har opplevd i overkant
mye hærverk, og har derfor i egen regi måtte bestille arbeider for å reparere både gulv, vegger og tak.
Renholdet er blitt bedre etter å ha byttet renholdsbyrå, men vi er ikke fornøyde med rydding etter
lagenes bruk. Vi forsøker med nye tiltak i 2020.
Oppsummert
Året 2019 viser at det er et høyt aktivitetsnivå i klubben. De over 1.200 aktive i alle aldre har spilt fotball
for Vålerenga Fotball, og vi vil berømme våre aktive, deres trenere og lagledere. Styret opplever at
mange gjør et formidabelt arbeid, og bidrar til at Vålerenga Fotball framstår som en klubb som mange
kan være stolte over.
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Samfunnsansvar
Klubbens arbeid, som innebærer å tilby aktivitet til 1.200 aktive i aldersspennet fra 4‐70 år, er definitivt
en flott måte å ta samfunnsansvar på. Det er en fin tråd i dette arbeidet, og det samfunnsarbeidet
som gjennomføres i regi av Vålerenga Fotball Samfunn.
Vålerenga Fotball etablerte Vålerenga Fotball Samfunn som egen stiftelse fra og med 1. januar 2015.
Samarbeidet i det daglige berøres ikke mye av dette, det er nære samarbeidsbånd mellom klubb og
stiftelsen. Vålerenga Fotballs styre utpeker styret i stiftelsen.
Vålerenga Kultur‐ og Idrettspark AS og Vålerenga Stadion AS Sammensetningen av styrene i
datterselskapene oppnevnes av Vålerenga Fotballs styre.
Begge datterselskapenes styrer har i 2019 bestått av:
Åge Petter Christiansen (leder), Jimmy Munkvold, Anette Lona, Arild Rygg og Jon Egil Strand.
Daglig leder: Stig‐Ove Sandnes.
Hovedfokus har vært å få avsluttet uenighet om sluttfaktura mot hovedentreprenør, ESA‐sak om
opsjonstomt, reguleringssak på opsjonstomt og diskusjoner med Skatt Øst. Saken med
hovedentreprenør er nå forlikt. Gjennomgangen med Skatt Øst er konkludert.
ESA‐saken er ikke avsluttet, men VKIP jobber aktivt i forhold til både ESA, departement og Oslo
kommune for å få en positiv behandling av diskusjonene rundt opsjonstomten.
Styret i Vålerenga Fotball er nøye med å opptre profesjonelt som eier av datterselskapene. Dette er
viktig for at ansvaret styret i datterselskapene har ikke skal utvannes.
Samtidig har klubb og datterselskap vektlagt å ha en god dialog om viktige saker. I de fleste av klubbens
styremøter har styret mottatt orientering fra styreleder og/eller daglig leder i VKIP som fast punkt på
agendaen. Dette bidrar godt til å forankre beslutninger i datterselskapene på en solid måte.

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Styret i stiftelsen i har 2019 bestått av:
Tom Krøning (styreleder), Elin Horn, Per Ravn Omdal (nestleder), Hanne Mellingsæter,
Yassin Arakia og Svein Mollekleiv
Daglig leder: Lars Erik Eggen
I 2014 etablerte klubben en stiftelse som tar ansvar for alle de sosiale prosjektene i klubben. Stiftelsen
jobber med integrering, inkludering, helse, fair play og arbeidstrening. Det er 4 årsverk og mange
frivillige som jobber i stiftelsen for å iverksette aktiviteter som skal komme byens borgere til gode.
Stiftelsens tre hovedprosjekter er; Vålerenga mot rasisme, Jobbsjansen, Inkluderingsprosjektet.
Stiftelsens styre tok selv initiativ til at styret i Vålerenga Fotball som stifter også utpeker
styremedlemmer i klubben. Dette ble gjennomført fra årsmøtet/generalforsamling 2018.
Som stiftelse er Vålerenga Fotball Samfunn en selvstendig organisasjon, hvor styret har et særlig ansvar
i forhold til Lotteri‐ og stiftelsestilsynets retningslinjer.
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Ansattforhold
Likestilling ‐ ansatte og styret
Gjennomsnittlig antall administrativt ansatte i Vålerenga Fotball har vært 8 årsverk. Styret i VF har
bestått av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. I Vålerenga Fotballs administrasjon var det i 2019 to
kvinnelige ansatte, mens det i styret var 3 kvinnelige styre‐/varamedlemmer. Klubben er av NIF/OIK
pålagt å sørge for god kjønnsfordeling, slik at minimum antall kvinnelige styremedlemmer i styret er 2
(ekskl vara).
Ansatte i sport (Trenere, sportssjef, spillere etc)
Alle som jobber i sport, har signert tidsbegrensede avtaler.
Helse, miljø og sikkerhet
Vålerenga Fotball har sin virksomhet i leide lokaler på Valle i Oslo. Arbeidsmiljøet i Vålerenga Fotball
vurderes å være godt. Sykefraværet i idrettslaget har vært stabilt lavt. Totalt sykefravær har siste år
vært preget av langtidsskader/sykdom i Damer A. Øvrige deler av klubben har hatt lavt sykefravær.
Totalt sykefravær 2,07 % (2,2 % i 2018) for morselskapet (Vålerenga Fotball) og 2,0% (2,1 % i 2018)
for konsernet samlet.
Det har i 2019 ikke vært noen ulykker som har medført person‐ eller materielle skader, utover skader
som er påført spillere i kamp/trening.
Påvirkning ytre miljø
Klubbens anses ikke å drive virksomhet som forurenser det ytre miljø.
Håndtering av granulater gjøres i henhold til krav fra myndighetene og Oslo kommune. Kravene har de
siste årene blitt innskjerpet, noe klubben lojalt har forholdt oss til. Granulater fanges opp via fiberduker
rundt vinteråpne baner, og gjenbrukes om mulig. Der dette ikke er mulig, sendes granulatene til
spesialdestruksjon. Det ble i 2019 gjennomført en ekstraordinær jobb for å fjerne granulat i områdene
rundt banene, og da særlig rundt de to banene som normalt er vinteråpne (KGB1 og KGB2). Oslo
kommune og Vålerenga Fotball samarbeidet om denne oppryddingen, som medførte at området nå
framstår som veldig bra.
Klubben har i økende grad satt miljø og bærekraft på dagsorden, noe som vil synliggjøres gjennom
konkrete planer og aktiviteter, som iverksette løpende.

Økonomi
Hovedstyret kjenner ikke til enkeltfaktorer som kan medføre annet enn naturlige svingninger i
klubbens økonomi. Det er stram budsjett‐ og resultatoppfølging, samt styrerapportering.
Hovedstyret vil avslutningsvis rette en stor takk til alle som bidrar til å utvikle Vålerenga Fotball for en
strålende innsats i det ekstraordinære året som har gått.
Styret i VKIP og Vålerenga Stadion har oversendt årsregnskaper og sluttrapport for prosjektet.
Det er fra styret i datterselskapene bekreftet at de økonomiske utsiktene, både med hensyn til
likviditet og resultater, er innenfor forsvarlige rammer.
Forskning og utvikling:
Klubben og øvrige konsernselskaper har i løpet av 2019 ikke hatt kostnader til forskning og utvikling.
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Finansiell risiko:
Markedsrisiko:
Markedet for idrettsklubber er i endring og preges av at flere barn og unge slutter med idrett i ung
alder. Markedet fremover er usikkert, men Vålerenga Fotball har en lang og etablert historikk i tillegg
til at klubben er godt etablert i nærmiljøet, som gjør klubben i stand til å møte disse utfordringene.
Vålerenga Fotball har etablert et prosjekt som skal øke antall medlemmer blant barn og unge.
Kvinnefotballen i Norge har opplevd en positiv utvikling de siste to årene, både markedsmessig og i
forhold til oppmerksomhet.
Kredittrisiko:
Klubben er eksponert for endringer i medlemsmassen, men med den veksten av antall boliger som er
planlagt i nærområdene, er dette ikke en risiko som klubben vurderer som høy.
Klubben har ingen langsiktig gjeld og ingen kassekredittavtale.
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses relativt lav da
det historisk sett har vært lave tap på fordringer.
Likviditetsrisiko:
Likviditeten på konsernnivå er tilstrekkelig for fortsatt drift.
Redegjørelse for årsregnskapet:
Vålerenga Fotball Bredde
Omsetningen i Vålerenga Fotball Bredde ble MNOK 36,8, som er en økning fra 2018 på MNOK 6,4.
Denne omsetningen avgir et negativt driftsresultat på kr 27 209.
Årsoverskudd ble kr 67 465,‐ som er kr 18 419,‐ dårligere enn i 2018.
Klubbens egenkapital er positiv.
Likviditeten i klubben er tilfredsstillende. Likviditetsbeholdningen var MNOK 1,3 pr 31.12.2019.
Vålerenga Fotball Konsern
Omsetningen i konsernet ble MNOK 84,4 som er en økning på MNOK 9,4 fra 2018.
Årsoverskudd etter skatt ble MNOK 3,3 som er MNOK 8,9 bedre enn i 2018.
Konsernets egenkapital i positiv. Styret vil fortsette arbeidet med å styrke den finansielle situasjonen
i konsernet.
Likviditeten på konsernnivå er akseptabel, og styret vurderer det dithen at iverksatte tiltak gjør at
fortsatt drift er forsvarlig.
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Årsresultat og disponeringer:
Vålerenga Fotball Bredde:
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Vålerenga Fotball Bredde:
Årsoverskudd
Overføringer:
Overføring til annen egenkapital
Sum overføringer

67.465
67.465
67.465

Klubbens egenkapital pr 31.12.2019 er:
Innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

0
0
68.270.598
8.168.714
76.439.312

Vålerenga Fotball Konsern:
Konsernets egenkapital pr 31.12.2019 er:
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

0
0
0
55.584.245
8.168.714
63.752.959

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets beretning (årsrapporten) for 2019.
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9 ‐ KLUBBENS ÅRSREGNSKAP
I REVIDERT STAND
Vålerenga fotball
ÅRSREGNSKAP 2019
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Økonomisk beretning
Resultatregnskapet
Driftsresultatet for Vålerenga Fotball for 2019, før finans og ekstraordinære forhold, etter avskrivinger,
viser et knapt underskudd, kr 27.209, ‐.
Inntekter og kostnader
Driftsinntektene økte i 2019 til kr. 36, 8 mill, mot kr 30,4 mill i 2018.
Driftskostnadene ender i 2019 på kr 36,8 mill, mot kr 30,4 mill i 2018.
Likviditet
Likviditeten gjennom hele året vært stram, men har vært under kontroll.
Finansposter
Finanspostene, inkl annen finansinntekt var i 2019 kr 94.673, ‐.
Årsresultat for Vålerenga Fotball 2019: Kr 67.465, ‐.
Balansen – eiendeler
Varige driftsmidler gjelder KGB2, undervarmeanlegg, inventar/utstyr, lysanlegg, traktor og 7er‐
bane/ballbinge. Balanseført verdi per 31.12.2019 er kr. 5,2 mill, en økning fra 3,0 mill. Endringen er for
det vesentligste at verdiene av baner som lå i banestiftelsene er overført til klubben, etter avvikling av
stiftelsene.
Egenkapital
Egenkapitalen i Vålerenga Fotball var per 31.12.2019 på ca. kr. 76,4 mill., en liten økning fra 2018.
Forutsetninger for fortsatt drift
Styret mener årsregnskapet og medfølgende noter og kontantstrømanalyse gir et rettvisende bilde av
bokførte eiendeler og gjeld, den finansielle stilling og resultatet for Vålerenga Fotball. Det legges til
grunn at man i 2019 har vedtatt et budsjett i pluss. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift
er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
FLD‐rapport
Denne «finansielle lisensdokumentasjonen» (FLD‐rapporten) er det som danner grunnlaget for
Vålerenga Fotballs klubblisensrapportering til Norges Fotballforbund. Jamfør Norges Fotballforbunds
klubblisensreglement skal Vålerenga Fotball levere regnskaper to ganger hvert år. Fristen for å levere
årsmøtegodkjent regnskap per 31.12.2020, er satt til 15.03.2021. Klubben skal levere denne Finansielle
Lisens Dokumentasjonen (FLD‐rapporten) til NFFs Klubblisensnemnd. I 2018 er Vålerenga Fotball, etter
rapportering av resultat per 30.06.2019, blitt klassifisert i rød sone, noe som medfører at klubben fikk
krav om å utvikle handlingsplaner.

Konsernregnskapet oversendes til informasjon, og besluttes ikke av årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019, og beslutter at overskuddet, kr 67.465, ‐ overføres til fri
egenkapital.
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Til BDO AS ved Arve Garberg

Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av konsernregnskapet for Vålerenga Fotball for
året som ble avsluttet den 31. desember 2019, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt
regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med forenklet IFRS,
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett
som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:
1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene
for revisjonsoppdraget datert 25.09.2019, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar
med forenklet IFRS, regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert
fremleggelse av all relevant informasjon.
2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.
3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter,
relasjonene mellom dem, samt transaksjoner mellom dem.
4. Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne
medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om
mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.
5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle
mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger
mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om
misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som
er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi
har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter
som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte
som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en
vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering
av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter.
6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til
dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen
informasjon.
7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater,
generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt [Dato - siste styremøte].
8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for
utarbeidelsen av regnskapet.
9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:
a.
b.
c.
d.

Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler;
Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;
Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.
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10. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater,
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.
12. Vi har identifisert alle overflødige og ukurante varer, og ingen varer er bokført til beløp
som overstiger salgsverdien.
13. Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke
knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendelene
ut over det som fremgår av årsregnskapet.
14. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og
har opplyst i note om eventuelle garantier.
15. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller
omtalt.
16. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har
økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene
tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet.
17. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet
inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av
betydning.
18. Vi har gitt dere vår vurdering av selskapets evne til fortsatt drift.
19. Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og
utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1.
20. Vi har oppfylt/ vil oppfylle vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i
skattemeldingen med vedlegg, er korrekte og fullstendige.
21. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
22. Vi har gitt dere:
a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål,
b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av selskapets
årsregnskap/årsrapport, og
c. ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er
nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

Oslo, den ………..

________________________
Rune Hansen
Styreleder
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BDO AS
Malmskriverveien 18
Postboks 455
1302 Sandvika

Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Vålerenga Fotball
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Vålerenga Fotball sitt årsregnskap.
Årsregnskapet består av:
•

•

Etter vår mening:
•

Klubbregnskap, som består av balanse
per 31. desember 2019,
resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper, og
Konsernregnskapet, som består av
balanse per 31. desember 2019,
resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

•

•

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med
lov og forskrifter
Gir klubbregnskapet et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til
Vålerenga Fotball per 31. desember
2019 og av klubbens resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret
som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge
Gir konsernregnskapet et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Vålerenga Fotball per 31.
desember 2019 og av konsernets
resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret som ble avsluttet per
denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av klubben slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom

Uavhengig revisors beretning Vålerenga Fotball - 2019
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Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteens beretning presenteres på årsmøtet.
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Årsresultat 2019

Vålerenga kultur‐
og idrettspark AS

Vålerenga
stadion AS

VKIP Drift AS

Driftsinntekter og driftskostnader
Sum driftsinntekter (leieinntekter)

33 493 147

9 827 209

8 983 212

Lønnskostnad (styre og adm.)
Avskrivning av driftsmidler og immatrielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

1 747 981
13 578 729
7 153 612
22 480 323

‐
66 499
3 118 851
3 185 350

8 618 752
8 618 752

Driftsresultat

11 012 824

6 641 859

364 460

‐14 322 724

‐80 016

‐1 113

‐3 309 900

6 561 843

363 347

0

1 443 605

80 190

‐3 309 900

5 118 238

283 157

5 078 959
39 270
5 118 229

283 157

Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skatt
Skattekostnad på ordinært resultat
Årsresultat
Overføringer:
Overført fra overkurs (innskutt egenkapital)
Avsatt konsernbidrag
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

3 309 900

‐3 309 900

283 157

Balanse ‐ anleggsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Maskiner og anlegg
Sum varige driftsmidler
Investering i datterselskap (VKIP Drift AS)
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

465 420 508
90 205
465 510 713

2 802 222
2 802 222

0

100 000
100 000

0

0

465 610 713

2 802 222

0

11 019 821
1 812 701
12 832 522

11 578 617
633 765
12 212 382

473 066
2 566 447
3 039 513

478 443 235

15 014 604

3 039 513

500 000
51 040 572
51 540 572

1 229 690
467 183
1 696 873

100 000

0
0

77 407
77 407

0

51 540 572

1 774 280

100 000

Balanse ‐ omløpsmidler
Sum fordringer (kundefordringer og andre kortsikte)
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Balanse ‐ egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs (kapitalforhøyelse i desember 2018)
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

100 000

Balanse ‐ gjeld
Utsatt skatt
Annen langsiktig gjeld (ansvarlig lånekapital)
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld

21 973

406 600 000
406 600 000

3 320 344
0
3 320 344

0

20 302 662
20 302 662

9 898 007
9 898 007

2 939 513
2 939 513

Sum gjeld

426 902 662

13 240 324

2 939 513

Sum egenkapital og gjeld

478 443 234

15 014 604

3 039 513

Kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
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Sluttrapport per 31.12.2019
Vålerenga kultur- og idrettspark AS

Organisasjonsnr: 995 464 128
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Sluttrapport
Vålerenga kultur- og idrettspark AS
Per 31.12.2019

Langsiktig finansiering

Budsjett 2015

Resultat 31.12.19

Avvik

Egenkapital Vålerenga Fotball
Salg av regulerte tomter til NCC/Selvaag
Tilskudd spillemidler
Infrastrukturbidrag NCC/Selvaag
Infrastrukturbidrag naboer
Garantikonsortium
Kortsiktig likviditetslån i Pareto Bank
Langsiktig lån i Danske Bank

7 000 000
250 000 000
20 000 000
50 000 000
3 000 000
390 000 000

4 217 480
247 661 072
17 135 000
49 881 637
378 300 000

-2 782 520
-2 338 928
-2 865 000
-118 363
-3 000 000
-11 700 000

Sum totalt

720 000 000

697 195 189

-22 804 811

Byggekostnader

Budsjett 2015

Resultat 31.12.19

Avvik

Entreprisekost
Prosjektutvikling/prosjektering
Prosjektadministrasjon SOE
Eiendomskjøp
Spesialrådgivere
Transaksjonsrådgivning
Grunnerverv
Meglerhonrar
Gebyrer og avgifter
Forretningsførsel
Selskapskostnader
Merverdiavgift
Finanskostnader
Leieinntekter i byggeperioden
Leietakerendringer i byggeprosjektet
Uforutsett kostnadsside

-605 200 000
-22 000 000
-22 000 000
0
0
0
0
0
-2 000 000
0
0
0
-20 000 000
0
0
-48 800 000

-686 740 451
-20 884 532
-23 789 411
0
-5 717 159
0
-565 014
-2 045 630
-2 950 884
0
-5 523 166
-12 044 280
-25 733 108
834 718
10 619 430
0

-81 540 451
1 115 468
-1 789 411
0
-5 717 159
0
-565 014
-2 045 630
-950 884
0
-5 523 166
-12 044 280
-5 733 108
834 718
10 619 430
48 800 000

Sum totalt

-720 000 000

-774 539 488

-54 539 488

Sluttrapport per 31.12.2019
Langsiktig finansiering
Prosjektkostnader

Budsjett 2015
720 000 000
-720 000 000

-

Sum totalt
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Resultat 31.12.19

Avvik

697 195 189
-774 539 488

-22 804 811
-54 539 488

-77 344 299

-77 344 299

Kommentarer til langsiktig finansiering
Egenkapital Vålerenga Fotball
Salg av regulerte tomter til NCC/Selvaag
Tilskudd spillemidler
Infrastrukturbidrag NCC/Selvaag
Infrastrukturbidrag naboer
Garantikonsortium
Kortsiktig likviditetslån i Pareto Bank
Langsiktig lån i Danske Bank

Innskudd fra Vålerenga Fotball, inkludert 1 mill. kr. fra Klanen. Aksjer og lån.
Salgsgevinst + oppgjør av fordringer i forbindelse med salg av B2 og B6.
Spillemidlene ble lavere enn forutsatt bl.a. pga. mindre flerbrukshall.
47,5 mill i tilskudd og 2.381.637,- i KPI-regulering.
Refusjonssaken er ikke avklart.
50 mill. kr. ble utløst i mai 2016, er tilbakebetalt med renter til 6 aktører.
Kortsiktig likviditetslån på 50 mill. kr. fra Pareto Bank, skal innløses i desember 2020.
Byggelån ble konvertert til langsiktig lån den 01.10.18, og ikke 1.1.18 som forutsatt.

Salg av opsjonstomten, Innspurten 2, gnr./bnr. 130/158 gjenstår per dags dato. Dette var en
del av tomtegaven fra Oslo kommune som ble vedtatt av bystyret den 24. september 2014.
Styret i Vålerenga kultur- og idrettspark AS forventer en avklaring av dette punktet i 2020, slik
at prosjektet kan ferdigstilles økonomisk.
Siden likviditetslånet hos Pareto Bank på 50 mill. kr. kun er et kortsiktig lån, og ikke en del av
den langsiktige bærekraftige økonomien, er ikke dette tatt med i selve tabellen på første side.
Mellomværende, mellom ovenfor angitt samlet faktisk finansiering og samlet faktisk prosjektkostnad, differanse NOK 77.344.299,-, er dekket gjennom et kortsiktig likviditetslån i Pareto
Bank, stort NOK 50.000.000,- og tilskudd fra løpende drift i VKIP.

Kommentar til byggekostnader
Opprinnelig entrepriskostnad overfor Hent var kr. 600.200.000,- eks. mva. Det er gjort to
tilleggsavtaler med Hent i byggeperioden, den ene i juni 2016 og den andre i oktober 2019.
Etter dette er endelig entrepriskostnad overfor Hent på 668 mill. kr. eks. mva.
I oppsettet på første side er total entrepriskostnad 686,7 mill. kr. Dette skyldes at det er andre
kostnader knyttet til prosjektet enn Hent.
Styret i VKIP meldte den 30. juni 2016 at man ville få overskridelser i prosjektet på 50 mill.
kr., der brorparten av dette (ca. 40 mill. kr.) skyldtes mer forurensning og dårligere
grunnforhold enn forutsatt.
Posten «uforutsett» var i 2015 en samlepost på flere kostnader som man hadde budsjettert
med. Disse postene er i dette endelige regnskapet naturligvis flyttet til riktig linje.

Uavhengig revisors beretning
Vedlagt følger uavhengig revisors beretning fra BDO.
BDO har vært revisor for VKIP helt tilbake til 2010, da Vålerenga kultur- og idrettspark AS ble
etablert. BDO har med andre ord revidert alle årsregnskapene fra 2010-2019.
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10. Innkomne forslag og saker
11. Fastsette medlemskontingent (for 2021) og treningsavgift
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet fastsetter kontingenten for medlemmer til kr 350,‐ for 2021.
Årsmøtet gir styret i fullmakt å beslutte treningsavgiften for 2020 i henhold til
budsjettforutsetningene.
Styrets argumentasjon:
Årsmøtet besluttet å redusere normale kontingentsatser og antall medlemstyper i 2015. Klubben har
de siste årene ønsket å unngå økning i kontingent og treningsavgifter.
Vålerengens Idrettsforening har imidlertid økt kontingenten fra kr 50,‐ per medlem til kr 100,‐ per
medlem, som må kompenseres gjennom økning av medlemskontingenten tilsvarende. Vålerenga
Fotballs medlemmer som var til stede, stemte mot forslaget, men med et lite flertall fikk det flertall.

12. Vedta idrettslagets budsjett
Styret legger fram et budsjett for Vålerenga Fotball for 2020, som viser et positivt resultat på i
overkant av kr 300.000, ‐.
Budsjettet er et driftsbudsjett, inkl. finans, men inkluderer ikke datterselskapene. Avskrivingene øker
med ca. kr 200.000, ‐ etter at anlegg og utstyr som tidligere var balanseført i banestiftelsene, nå er i
klubbens balanse.
Noen enkeltområder:











Utstyr:
o Supplering av utstyr til lagene
o Drakter og treningstøy til trenere/lagledere
Økte kostnader til forsikring for ungdomsspillere (obligatorisk for alle)
Videreføring av satsing på talentlagene (Gutt: U14/U16)
Økt satsing på talentlagene (Jente: J17/19)
To vinteråpne baner hele vinteren
Styrket TK i barne‐ og ungdomsavdelingen.
Økning markedsinntekter
Økte inntekter og kostnader for Damer A
Satsing på økt rekruttering i 2020
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Budsjett 2020:

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2020.
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13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Årsmøtet velger styre, beslutter klubbens budsjett og strategiske veivalg.
Styrets ansvar er å jobbe både strategisk og praktisk for klubbens beste, representere klubben ved
Fotballting, Kretsting og lignende. Styret er ansvarlig for klubbens drift.
Styret etablerer ved behov utvalg, komiteer og prosjekter. Styret beslutter mandat og
sammensetning av disse.
Unntak er valg av kontrollkomité og valgkomité, som velges direkte av årsmøtet.
Vålerenga Fotballs styre initierte en organisasjonsgjennomgang tidlig i 2019, og konkluderte med en
tydeliggjøring av både organiseringen, ansvar og prioriteringer. Denne har fungert godt etter at styret
besluttet at 2019 skulle benyttes til å se på om dette fungerte etter hensikten. Styret anbefaler
derfor årsmøtet å vedta organiseringen.
Administrativt ledes klubben av daglig leder i heltidsstilling.

Oppgavene har i 2019 hatt disse hovedområdene;
Medlemsservice, inkl ansvar for politiattester, spilleroverganger, fakturering av kontingenter og
treningsavgift, websider, samt kvalitetsklubb og Fair Play‐utvalg
Arrangement (cuper og dugnader) og løpende driftsoppgaver som bestilling av utstyr etc., i tillegg til
å være administrativt ansvarlig for dommere, klubbdommere etc.
Økonomi (1 årsverk, delt med Samfunn)
Marked/Salg/kommunikasjon (1 årsverk).
Sportslig ansvarlig barn og ungdom, inkl Talent/utvikling jenter og gutter
Utviklingssjef – jenter i alderen 13‐19. Fra 1.1.2020 – heltid
TSU – Toppspillerutvikler – heltid
Sportssjef Damer A i deltid
Hovedtrener Damer A – heltid
Assistenttrener Damer A ‐ deltid
Fysio Damer A ‐ deltid
Administrativt ansvarlig for Damer A (0,5 årsverk)
Bane og anlegg (0,5 årsverk)
Fra 1. januar 2020 endret vi TK‐systemet for barn og ungdom, slik at vi nå har
1 TrenerKoordinator for barn
1 TrenerKoordinator for ungdom
1 TrenerKoordinator for jenter
Denne endringen innebærer at vi har styrket oppfølgingen av, og kontakten med, trenere og lag, ved
at vi har TKer som har større stillingsbrøker, i kombinasjon med andre treneroppgaver for klubben.
Utvikling gutter videreføres etter samme modell som tidligere, som innebærer et nært samarbeid
med VFE.
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Alle idrettslag i norsk idrett, er underlagt idrettens lover, og er demokratiske organisasjoner. Vi er
underlagt Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund.
I idrettslagene er årsmøtet øverste organ. Styret er tildelt ansvaret for klubbens drift mellom
årsmøtene. Styret ansetter daglig leder og utpeker styremedlemmer i datterselskapene og i
Vålerenga Fotball Samfunn. Styret velger representanter til overordnede organs tingforhandlinger,
eksempelvis Forbundsting, Kretsting, Idrettskretsting.
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Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner organisasjonsplanen for Vålerenga Fotball.

14 Valg
Valgkomiteens innstilling presenteres på årsmøtet.

15 Vedta engasjement av revisor
Styret foreslår å engasjere BDO som revisor for 2020
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Loven - NB
Etter siste Idrettsting, ble klubbene pålagt å gjennomføre endringer i lovene.
Disse endringene ble vedtatt av styret i styremøte den 09.12.2019, etter instruks
fra NIF, og gjelder fra og med 01.01.2020.

LOV FOR VÅLERENGA FOTBALL
Utskilt den 27. april 1989 fra Vålerengens Idrettsforening,
stiftet den 29. juli 1913.
Loven ble vedtatt 27. april 1989, med siste endringer vedtatt
på ordinært styremøte den 09. desember 2019.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF).

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Idrettslaget er selveiende og frittstående og nøytral i politiske og religiøse spørsmål, med utelukkende
personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund.

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem
av bydel Gamle Oslo idrettsråd.

(4)

Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder
for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 2 B Idrettslagsallianse
(1) Klubben inngår i en idrettslagsallianse med Vålerengens Idrettsforening (VIF) allianseidrettslag.
Klubbens formål er å drive idrett organisert i NIF.
(2) Klubben kan ikke drive mer enn èn særidrett.
(3) Klubben plikter å benytte samme navn og logo som VIF, i tillegg til angivelse av idrett, og er i den
forbindelse bundet av foreningens lov og vedtak. Medlemmer i klubben blir automatisk medlem av VIF
ved innmelding i klubben og plikter å opprettholde medlemskap i VIF.
(4) Klubben har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning med idrettslag
utenfor VIF.
(5) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og
idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter.
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Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av
idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse
har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.

§3

Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a)
akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b)
ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i
NIF.
(2)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen
gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen
tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3)

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i
idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år.
Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker
til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8)

Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken.
Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes
innen én måned.

(9)

Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at
vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket
dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen
innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er
avgjort.

(10)

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med
forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE
§4

Kjønnsfordeling

(1)

Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og
representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved
representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
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Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik
at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert
kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller
ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én
måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende
medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller
foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for
oppnevning.

§4

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte‐/tingvalgte organer må man ha fylt 15 år i løpet av
kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til idrettslaget.

(2)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret,
valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3)

Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder
andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over en aktuell konkurranseaktivitet, eller tilgang på
informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(4)

Forslagsrett:
a)
Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b)
Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
c)
Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5)

Møte‐ og talerett:
a)
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.
b)
Revisor har møte‐ og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§6

Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1)

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

(2)

En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre,
råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et idrettslag
i en idrettsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige idrettslag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som
får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller
ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant
som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
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(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er)
til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)

Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1G i løpet av
kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i
en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse,
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke
velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd
representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et
valg/oppnevning.

§8

Inhabilitet

(1)
En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget
for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)
når vedkommende selv er part i saken,
b)
når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp‐ eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken,
c)
når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d)
når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære
særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes
standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg
mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar.
Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem
delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville
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være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal
i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og
det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§9

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme
avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin
tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle
medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med
hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets
medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse
med utførelsen av vervet.

(2)
(3)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI
§ 11

Regnskaps – og revisjonsplikt mv.

(1)

Idrettslaget er regnskaps‐ og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet.
Årsmøteregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig
leder, skal også daglig leder undertegne.

(2)

Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en
årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning
for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag
som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a)
Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte
hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de
enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b)
Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c)
Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets
art og omfang tilsier.
d)
Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på
en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
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e)

Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to personer i
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i
felleskap.

(3)

Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12

Budsjett

(1)

På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv
egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(3)

Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13

Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i
note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 14

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.
Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på
annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke
før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være
gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og
godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller
media til å være tilstede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer
antall styremedlemmer som skal velges i årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den
saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.
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§ 15

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller valgt protokollfører behøver å være medlem.

§ 16

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors
beretning].
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi t fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
f) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
g) Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem.
h) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi
styret fullmakt til å oppnevne representantene.
i) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
j) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene
samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.varamedlem osv.
[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]
§ 17

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på
vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere foreslåtte
kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten
av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av
stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de
valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
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§ 18

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:
a) Vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte..
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd‐, eller skriftlig krav fra 1/4 eller 50
av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på
annen forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som
minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning
av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.

§ 19

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang.

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets
størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret, er idrettslagets
høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2)

Styret skal blant annet:
a)
Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har
en tilfredsstillende organisering av regnskaps‐ og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
c)
Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse.
d)
Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e)
Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet
ikke har valgt representanter.
f)
Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettstyret.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger
det.

§ 21

Kontrollutvalg

(1)

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a)
Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
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b)
c)
d)

e)

§ 22

Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler
benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon,
med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med
revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner
nødvendig.
[Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité
som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig
meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23

Grupper

(1)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres
og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan jf § 16 okt.
13.

(2)

Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper
med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet.
Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi
hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige
møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet
idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

(3)

Gruppestyret eller representant fr grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget
uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 24

Lovendring

(1)

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene
kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2)

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslagets etter å ha
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks
med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til
idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs
regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendige endringer
for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid
med NIFs regelverk.
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(4)

Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs
regelverk eller lovnorm.

§ 25

Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1)

Forslag om oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom
idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende
årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets
årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om
sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om
lovendring, jf § 24.

(3)

Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet
offentlig støtte/spillemidler til disse eiendelene. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget
tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning
om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt
ordinære årsmøte for behandling av saken.
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Vedlegg til årsrapporten – rapporter fra lagene
Vålerenga Fotball – Damer A
Toppserien og NM 2019
Ambisjonene før seriestart var å oppnå en plassering blant de 2 beste. Dette var en klar målsetting,
siden en slik plassering innebærer kvalifisering til Champions League.
Vi startet sesongen med langtidsskader på 3‐4 sentrale spillere, men kom likevel godt i gang med
sesongen.
Etter en god start, med 5 seire og 1 uavgjort de første 6 kampene, kom en periode med 3 strake tap
og en uavgjort. De siste 12 kampene kom vi sterkt tilbake, og høstsesongen var sterk, med fin
stabilitet i prestasjonene.
Vi fikk i løpet av sommeren tilbake noen av de skadede spillerne. To spillere gikk til utenlandske
klubber i løpet av 2019, og en spiller til utlån til Stabæk. Disse ble erstattet med tre spillere.
Oppsummert bidro dette til en bredere og sterkere stall i andre halvdel av sesongen.
Avslutningen på sesongen ble full av nerver for supportere og alle som har et hjerte i klubben. Vi var
bare sekunder fra å sikre 2. plassen mot Avaldsnes i nest siste kamp, men en utligning på siste
balltouch medførte ytterligere spenning inn mot siste kamp, borte mot Arna Bjørnar. Her var vi
ganske overlegne spillemessig, og sikret seieren gjennom to tidlige mål. Kort oppsummert;
Prestasjonsmessig fremskritt i alle ledd. Resultatmessig store fremskritt, hvor vi kuttet avstanden til
serievinneren fra 28 poeng i 2018 til 4 poeng i 2019.
NM 2019: Vi kom for andre gang i historien til kvinnenes NM‐finale, gjennom solide resultater mot FK
Fortuna, Avaldsnes og Arna Bjørnar. I finalen møtte vi et fokusert LSK Kvinner, som i perioder kjørte
over oss. Et klart tap, men i sum var NM en meget god opplevelse for oss. NM‐sølv er en sur
opplevelse der og da, men en god prestasjon.
Eli Landsem har som sportssjef hatt fokus på Damer A. Monica Knudsen ble langtidssykemeldt i
september. Derved overtok Eli Landsem rollen som hovedtrener, med god hjelp fra øvrige
trenerteam.
Seriesystemet for Toppserien og 1. divisjon kvinner blir kraftig endret fra og med sesongen 2020. Det
blir færre lag, og sluttspillmodeller som kårer seriemester, nedrykk mv.
Spillerlogistikken før 2020 viser at den økte konkurransen om de beste norske spillerne tilspisses. De
økonomiske rammene er bedret i flere klubber, og stadig flere norske spillere velger å spille i andre
europeiske klubber.
Vålerenga Fotball er, sammen med tre andre Toppserieklubber, en del av et større forskningsprosjekt
(Female Football Centre) som ble vedtatt i 2019. Den delen av forskningsprosjektet som vi nå blir en
del av, skal ha fokus på bevegelser (tempo, antall akselerasjoner, antall meter mv) i trening og kamp,
for å se om treningene speiler det som kreves i kamp.
Desember 2019 ansatte klubben ny hovedtrener for sesongene 2020/2021; Jack Majgaard Jensen,
etter at Monica Knudsen og klubben ble enige om annet engasjement for henne. Øvrig
trenerteam/støtteapparat fortsetter.
Intility Arena ble kåret til årets beste bane i Toppserien.
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Klanen ble kåret til beste supportere.
Trenerteam 2019:
Hovedtrener:
Ass. Trener:
Spillerutvikler:
Keeper trener:

Monica Knudsen/Eli Landsem
Raymond Mikkelsen
Stian Dahl Tjærnås
Ken Eilif Nilsen

Støtteapparat:
Daglig leder:
Sportssjef:

Morten Grødahl
Eli Landsem

Sportslig Administrator:

Egil Ødegaard

Fysioterapeut:

Sharon C Hansen og Helene D Moa

Medisinsk samarbeidspartner: Nordstrandklinikken
Kamplege:

Terje Møinichen

Arrangements‐ og sikkerhets
ansvarlig:

Morten Grødahl

Speaker:

Egil Ødegaard

Faste frivillige:

Thorleif Stene, Olav Svendsrud, Jo Ryste, Lars Øverland, Heidi
Øverland, John Holter, Olav Tveiten , Aina Myrkjaskog, Hilde E Opland
m.fl.

Vakter/frivillige/balljenter: Jenteavdelingen ‐ foreldre, spillere, trenere, lagledere + enkeltpersoner,
naboklubber.
Det rettes en spesiell takk til de frivillige som møter og bidrar gjennom sesongen. Det samme gjelder
de lagene som stiller opp som ballhentere.

Spillerstall:
Hannah Grace Seabert

Synne Sofie Christiansen

Natasha Khalila Dowie

Guro Pettersen

Victoria Ludvigsen

Sara Nilssen Kilen

Ingrid Katrine Buer Søndenå

Tina Dalgård Konradsen

Tine Celine England Karstensen

Stine Pettersen Reinås
Andrine Tomter

Ingrid Schjelderup
Rikke Marie Madsen

Kine Myhrer Fløtre
Mia Rostad Huse

Jenna May Dear

Celin Bizet Ildhusøy

Maren Hauge (utlånt til Stabæk

Sherida Spitse

Marie Dølvik Markussen

Emma Iversen

Ajara Nchout Njoya

Emilie Libakken Østerås

Tinja‐Riikka Korpela

Maruschka Waldus

Stine Ballisager Pedersen

Svanhild Sand

Dejana Stefanovic
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Resultater Damer A:
Toppserien:
Nr. 2
Norgesmesterskapet: NM‐sølv
Representasjon på landslag 2018 sesongen:
Jenna May Dear – England U23
Ajara Nchout Njoya – Kamerun
Rikke Marie Madsen – Danmark
Marie Dølvik Markussen – Norge U23
Stina Ballisager Pedersen – Danmark

Sherida Spitse – Nederland
Dejana Stefanovic – Serbia
Celin Bizet Ildhusøy – Norge J19
Emilie Libakken Østerås – Norge J19
Tinja‐Riikka Korpela – Finland
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SCORINGER

Kamper Snitt

Natasha Dowie

11

18

0,61

Ajara Njoya

11

22

0,50

Maruschka Waldus

4

21

0,19

Sherida Spitse

3

21

0,14

Dejana Stefanovic

2

12

0,17

Marie D. Markussen

2

18

0,11

Celin B. Ildhusøy

2

19

0,11

Victoria Ludvigsen

2

21

0,10

Synne S. Christiansen

1

4

0,25

Jenna Dear

1

11

0,09

Rikke M. Madsen

1

13

0,08

Ingrid Søndenå

1

14

0,07

ASSIST

Kamper Snitt

Victoria Ludvigsen

5

21

0,24

Sherida Spitse

5

21

0,24

Rikke M. Madsen

4

13

0,31

Natasha Dowie

4

18

0,22

Ajara Njoya

3

22

0,14

Stine B. Pedersen

3

22

0,14

Marie D. Markussen

2

18

0,11

Celin B. Ildhusøy

2

19

0,11

Andrine Tomter

1

8

0,12

Tina D. Konradsen

1

16

0,06

GULE KORT

Kamper Snitt

Sherida Spitse

4

21

0,19

Marie D. Markussen

3

18

0,17

Victoria Ludvigsen

2

21

0,10

Ingrid Schjelderup

1

3

0,33
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GULE KORT

Kamper Snitt

Hannah Seabert

1

8

0,12

Jenna Dear

1

11

0,09

Stine Reinås

1

11

0,09

Ingrid Søndenå

1

14

0,07

Tina D. Konradsen

1

16

0,06

Ajara Njoya

1

22

0,05

Stine B. Pedersen

1

22

0,05

RØDE KORT

Kamper Snitt

Maruschka Waldus

1

KAMPER FRA START

21

0,05

Kamper Snitt

Ajara Njoya

22

22

1,00

Stine B. Pedersen

22

22

1,00

Maruschka Waldus

21

21

1,00

Sherida Spitse

21

21

1,00

Victoria Ludvigsen

20

21

0,95

Natasha Dowie

18

18

1,00

Tina D. Konradsen

15

16

0,94

Rikke M. Madsen

13

13

1,00

Dejana Stefanovic

12

12

1,00

Ingrid Søndenå

12

14

0,86

Jenna Dear

10

11

0,91

Marie Markussen

10

18

0,56

Andrine Tomter

8

8

1,00

Guro Pettersen

8

8

1,00

Hannah Seabert

8

8

1,00

Tinja Korpela

6

7

0,86

Svanhild Sand

5

5

1,00

Stine Reinås

5

11

0,45
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KAMPER FRA START

Kamper Snitt

Celin B. Ildhusøy

5

19

0,26

Kine Fløtre

1

5

0,20

Tilskuersnitt i Toppserien 2019. Vålerenga på topp med et snitt på 488 tilskuere per kamp. I
Toppserien telles ikke solgte billetter, men faktiske tilstede.
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Vålerenga United
Trenere Ingelin Lund‐Olsen, Simen Haukås fram til sommerferien 2019 og Melis Sljivar fra august
2019 etter Simen Haukås, har vært lagets trenere i 2019. Vikartrenere Ståle S. Johansen er
vikartrener. Han var med som trener under Norway Cup og i Landsturneringen i 2019.
Bydel Gamle Oslo har vært hjelpevillige med å skaffe trenere til Vålerenga United. Retter en STOR
TAKK til bydel Gamle Oslo for det.
Lagledere/støttegruppe Støttegruppa har i 2019 bestått av Lasse Ljøgodt (leder), Alf Mikalsen, Mary
Haugen og Jette Karin Vilhelmsen (fra høsten 2019). Støttegruppa har vært noe redusert dette året
siden Ragnar Kvåle har vært en god del fraværende på grunn av sykdom. Medlemmer i støtte‐gruppa
har alternert med å inneha roller som informasjonsansvarlig, lagledere, forvalter av utstyr m.m. etter
behov. Mary Haugen har hatt rollen som regnskapsansvarlig og ellers fungert som
informasjonsansvarlig ved sykdom store deler av 2019. Støttegruppa har hatt jevnlige møter i 2019
etter behov.
Spillerstall: Abdegani Hassan Nageeye, Albert Stefanussen, Babak Pastaki Meshikanzare, Daniel
Nikolay Berger, Esben Selgård, Fernando Hanseth, Guido Marstrand Lindstrøm, Henning Brøgger
Pedersen, Ibrahim Ahmed, Jakob Ljøgodt von Hanno, Abdul Jamil Wadud, Johannes Martti Anttila
Kvåle, Karim Aichi Ouarda, Kim‐Andre Moen, Kjell‐Ove Johannesson, Kristian Hårstad Trana,
Kristoffer Mikalsen, Marius Haugen, Mosab Abdifatah Hassan, Musa Janlo, Natol Reshid Yusuf, Omid
Yazdani Karimi, Patrick Niranjan, Sandra Erlandsen Rauø, Syed Faisal Hussain Shah , Wilhelm Hadland
Blair, Mohammed Alyan Akthar, Bjørn Hidle, Hanne Lier, Steinar Haugtunn, Andreas Crozier, Steffen
Wennerstrand, Andreas Lium Leirvik.
Aktiviteter/treninger: Treninger har blitt gjennomført onsdager med kjernetid kl. 17.30 – 19.00 hele
året 2019. Altså en trening pr. uke. Laget følger Oslo skolens årsplan og trener ikke i perioden
skoleslutt og skolestart samt i skoleferiene høst, vinter, jul og påske.
I sommersesongen trente laget på Vallefeltet, bortre halvdel av GRESS 11 B, og i vinterhalvåret (fra
og med januar til midten av mai, deretter fra oktober og ut året 2019) trente laget i gymsalen på
Fyrstikkalleen videregående skole (F21). Vålerenga United er veldig fornøyd med årets
treningsarenaer, både ute og inne. Stor takk til Vålerenga for det.
Aktiviteter/seriespill/Cuper Stjerneserien 2019 med 4 serierunder i regi av Akershus Fotballkrets 7er
laget spilte 10 kamper i sin pulje, vant 8 av 10 kamper og ble nr.1 i puljen. 5er laget spilte 10 kamper
i sin pulje, vant 7 av 10 kamper og ble nr.2 i puljen.
Akershus fotballkrets inviterte alle deltakerlagene til avslutning av årets sesong på Åråsen. Det var
utdeling av FP‐ pris, pokaler til vinnerlagene, representant fra arrangøren holdt en velkomsttale, og
det var bespisning med varm mat (lasagne og salat). Vålerenga Uniteds 7er lag fikk pokal for
førsteplass i sin pulje. En veldig flott markering og avslutning av årets Stjerneserie. Dette er nytt av
året som bifalles sterkt av VIF United.
Cuper og turneringer Lørdag 9. mars 2019 Strømsgodset Cup i Drammenshallen med Strømsgodset
som arrangør. Torsdag 1. og fredag 2.august 2019 Norway Cup på Ekeberg‐sletta. Vi fikk pokalen
med hjem! Fredag 30. august til søndag 1. september Landsturneringen 2019 i Stjørdal. Det var
totalt sett en fin Landsturnering, men hotellinnkvarteringen var vi ikke fornøyd med. Vi bodde på
Scandic Lerkendal som var alt for langt unna arenaer og der alt skjedde. Det endte med at noen
droppet bl.a. Banketten lørdag kveld.
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Spesielle markeringer
Lørdag 19. oktober 2019: Hyllest på Intility Arena for fine resultater i 2019. Takk til Vålerenga Fotball
for hyllesten av laget og samtidig at vi fikk denne anledning til å takke alle supportere, VIF Fotball og
Klanen. Årsavslutning Vålerenga United Onsdag 20. november 2019 kl. 17.30 –20.30 Avslutning for
årets fotballsesong på Veitvet Lucky Bowl med bowling og pizza
Fair‐play tiltak: Ikke noe som synes utad. Vi snakker om det hele tiden innad i støttegruppa,
spillergruppa og med enkelt medlemmer.

G2015 Blå
Trener: Mikal Erga, Besar Braimi Lagledere: Jenny Pham Nguyen, Ida Remen Lagleder: Robert
Steffensen
Spillerstall: Alfred Hæreid Erga, Alfred Landfald, Christopher Aaen Vestgård, Elias Eilefsen, Elias
Hansen Remen, Emilian Laastad Lekven, Lorang Andreas Skjegstad, Ludvig Hastlie‐Prøitz, Lukas
Valstad Halvorsen, Matheo Nguyen, Matteo Johan Ohr, Mikael Braimi, Simen Håvemoen
Aktiviteter/treninger: Vi har en trening i uka. Vi hadde trening ute på søndager. Nå har vi nettopp
starta med inne trening på valle hovin på mandager. ‐ Vi har deltatt på intility cup.
Oppsummering og eventuelt: Vi er veldig fornøyd med at guttene får lov til å være med å spille
fotball på Vålerenga. Guttene storkoser seg og det er veldig bra at de også har fått tid til å få inne
trening også. Vi regner med at fra og med neste år når de er blitt litt større at de kan få delta på
kamper og at vi får til mer av sommeravslutning eller andre sosial tiltak på laget.

G2014 Enga
Støtteapparat: Tina Thon, hovedtrener, Gunvor Håverstad – medtrener/lagleder
Spillere: Tariel Thon Herstad, Noah Håverstad Rahman, Liam Østergren Berdal, Abraham Yohannes
Tesfay, Ayoub Benmoussa, Elias Benrahhal, Mateo Javidi‐Parsijani, Mathello Viking Danielsen‐
Birkeland, Matin Fejzulai, Mohammed Ismail Nasser, Noah Trawally, Tobias Fosse Sandbekk, Tomas
Nyberg Beurling, Elijah Kwarasey
Aktiviteter/treninger: 1 trening hver uke frem tom. uke 40, 2 treninger i uken etter det.
1 trening i cage ball pga dårlig vær på søndagens‐utetreningen. Deltatt på 3 cuper
Sosiale tiltak: Sommeravslutning og dro på en hjemmekamp på Intility stadion etter fotballtrening
sammen.

G2014 Blå
Støtteapparat: Torbjørn Richardsen, Nordin Bouhmidin, Stian Granli
Spillerstall: Caspian Matheo Richardsen, Lian Mashayekh Mehmeti, William Hågensen, Devin
Halvorrsrud Jansson, Isaac Agyemang, Ailo‐Emilian Hornkjøl, Jacob Bouhmidi, Levi Pride, Zakaria
Igueh, Lucas Granli, Jonas Tranøy, Fredrik Linder Bergli. Gabriel Ahmad, Bobby Rafaelsen, Matheo
Bjur
Aktiviteter/treninger: Vi har trent søndager på KGB1 én gang pr uke siden 28/4‐19 med unntak av 6
ukers opphold i sommer. Gikk over til innetrening mandager fra 21/10‐19. Laget er ikke med i noen
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serie, og har verken spilt seriekamper eller treningskamper. Laget har deltatt på én cup i september;
Intility3v3cup, og spilte da 5 kamper.
Oppsummering og eventuelt: Vi forsøkte å holde oss på den samme plassen på KGB1 fra første
trening og utover, slik at spillere og foreldre visste hvor de kunne finne oss. Allikevel var det ikke alle
som fikk med seg hvor de skulle trene. Dette gjaldt særlig to av de først innmeldte guttene; en trente
faktisk med feil lag i en periode, mens den andre så vi ikke noe til før etter sommeren.
Guttene viser progresjon og selv om det fortsatt er en del lek (de er tross alt kun 5 år gamle), er de
blitt flinke til å høre på trenerne og gjennomføre aktivitetene vi legger opp til.
Det har vært noe utskifting på stall og trener, samt noen uklarheter om det faktisk fantes en tredje
trener, men vi klarte oss med to trenere fram til vi ble 12 i stallen og fikk med oss en tredje trener.
Oppmøte har vært så som så, særlig en periode før og etter sommeren. Det har stort sett vært 6‐8
spillere på trening. Dette har tatt seg opp i det siste, og vi har på de siste treningene vært 10‐12
spillere.
Vi har som mål at guttene synes fotball er morsomt og snakker ofte med de etter trening om hva de
syntes om det vi var igjennom (hva likte de best osv.).

G2014 Rød
Støtteapparat: Are Haftor Fjellstad, Terje Mjåseth, Amin Nouri, Mari Slaatta, Amila Hotic Sunde.
Spillere: Adrian Abdi, Abullah Al‐Shummari, Herman Ofstad Drager, Lias Storm‐Fjellstad Salvesen,
Rasmus Halse Lode, Truls Heomstad Mjåseth, Neo Hotic Sunde, Ibrahim Abdi Ibrahim, Aksel Ivarsson
Slaata, Ulf Samsund Nordang, Rayan Nouri, Leo Nordmo Rusten, Zakaria Tourau Samasa, Mio Wika.
Aktiviteter/treninger. Obos Miniliga Vålerenga, Obos Miniliga Abildsø, Intility Cup.
Sosialt: Juleavslutning

G2014 Grønn
Støtteapparat: Magnus Kobro Askeland: Trener, Jøran Alexander Jensen Solbakken: Trener
Spillere: Arne Marinius Karlsen, Aulon Jahiri, Dennis Ng, Geir Argonia Askeland, Kissera Camara, Olai
Flatås, Olve Aske, Onur Hadzalic, Sondre Keyser‐Svendsen, Julian Jensen Jacobsen
Aktiviteter/treninger: To treninger pr uke, torsdager og søndager.
Oppsummering: Oppstarten av laget har gått veldig greit, noen treninger med få folk grunnet andre
aktiviteter som er vinterbasert. Veldig flott gjeng, som har kommet godt i gang og som har det veldig
moro sammen på trening. Samarbeidet mellom trenerne har også fungert veldig bra, ser frem mot
fortsettelsen med dette laget i Vålerenga.

G2013 Blå
Støtteapparat: Håvard Fagervold, trener, Felipe Lopez, trener
Spillerstall: Axel Henrik Lund, Filip Fagervold, Josef Bougroug, Leo Lennart Kjell Myhrer, Ryan
Assakali, Santiago Lopez, Ludvig Kallevig, Sindre Olsen
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G2013 Starfish
Støtteapparat: Hovedtrener: Dag Larsen. Trenere: Kjetil Nord‐Varhaug, Bo Refsnes og John Syvertsen
Lagledere: Katrine Øyvåg og Tore André Granli
Spillerstall: Ayhan Iqbal Kal, Albert Øyvåg Granli, Bo Syrstad, Casper Noah Voje Heieren, Dani Hasic,
Daniel Gebretansea, Eik Kretschmer Larsen, Eliha Kwarasey, Filip Nord‐Varhaug, Herman Stette
Hovde, Hjalmar Landberg‐Westrum, Ilja Kretschmer Larsen, Kasper Dokka Braar, Marius Lindeberg
Slemdal, Marion Gomez, Matheo Olsen Refsnes, Mathias Dalby Syversten, Mikael Sillah, Mikkel
Åleskjær, Oskar Hold, Phillip Lund‐Kjeldaas, Sahil Khalid, Ishaq Battakh
Aktiviteter/treninger: Laget har trent to ganger i uken. Med opphold i skoleferien.
Starfish har deltatt påfølgende cuper: Abildsø cup, Ready cup, Intitlity cup, Fjellhamarcup og vil delta
på Lørenskog cup 9/11‐19
Sosiale tiltak: I 2019 har vi hatt 3 sosiale treff. Juletreff på Øst med julegaver og pizza,
sesongoppkjøring på vårparten hjemme hos laglederene og høstavslutning i Brakka på Valle.
Oppsummering og eventuelt: Vålerenga Starfish er nytt lag av 2019. Laget ble satt sammen av
Vålerenga Stars og Vålerenga Pirayas. Sammenslåingen har vært en suksess.

G2013 Tigers
Tine Grødahl, Trener, Daniel Strandberg, Trener, Tobias Olsson, Trener, Ingeborg Mork‐Knutsen,
Lagleder
Spillerstall: Aksel Thorstensen, Edin Memija, Erling Andreas Mork‐Knutsen, Georg Aleksandersen, Ivo
Erdis Wold, Johannes Bjørlykke Wennesland, Josef Boughanjayan, Maldini Strandberg, Marie Gustad
Grødahl, Nesta Strandberg, Sander Dahl Hansen (flyttet frå G2012 Rød til G2013 Tigers 01.11.2019),
Theo Gjertsen, Vincent Anderson.
Aktiviteter/treninger: Tigers har gjennomført treninger ute torsdager 16‐17, inne i gymsal torsdager
fra oktober 17‐18 og søndager på Valle Hovin fra 10 – 11.15. Gjennomsnittlig oppmøte på treningene
har vært 8 spillere. Ved et par anledninger har vi trent med andre 2013 lag på feltet. Dette har vært
spennende for spillerne våre, og prøve litt andre øvelser og spille med andre barn. I løpet av
sesongen 2019 har Tigers deltatt på følgende cup’er: DNB Cup, Bjørndal IL, Sommercup, Norway Cup,
Abildsø cup, Intilty Cup, Bækkelagscup, Manglerud
Sosiale tiltak: Vi hadde sommeravslutning for laget i Tiedemannsparken i juni og juleavslutning på
Egon stor med gratis pizza og drikke til barna, samt skøyter for familiene. Spillerne mottok medalje
med inngravert antall år de har spilt i Vålerenga fotball.
Fair‐play tiltak: Vi snakker om Fair Play når vi trener og når vi spiller cup, og vi har fokus på hvordan vi
skal oppføre oss på banen og rundt banen når vi spiller fotball.
Oppsummering og eventuelt: En generell vurdering av sesongen 2019 er at vi har hatt mye god
idrettsglede sammen på Tigers 2013. Spillerne har utviklet seg mye i løpet av sesongen.
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G2013 Rød
Støtteapparat: Bruno Lima, Pierre Snooky Obam, Peter Sutherland, Azrar Ahmed, Yousef Anveri.
Spillerstall: Ardoon Anveri, Bruno Lima, Eduardo Monteriro Gomes, Hanad Adan, Hares Narouei,
Hassan Ahmed, Kevin Obam, Ludvig Stokstad, Oliver Sutherland‐Rønner, Rio Marinez Håndlykken,
Samuel, Ruiz Dolmen, Simon Solomon Haile.
Aktiviteter/treninger: 1 trening pr uke. Cuper: 1
Sosiale tiltak: Møte med hele laget 20.12.2019

Jenter 2013/2014
Støtteapparat: Kim André Sandvold (trener), Torstein Dale‐Åkerlund (trener), Heidi Michelsen
(lagleder).
Spillerstall: Aaesha Elharouni, Ada Kvitle‐Seljestad, Andrea Rós Matthiasdottir, Arja Helset
Benjaminson, Ea Ålstedt, Elina Synnes, Eylem Olivia I.Delgado, Frida Aspmo‐Kvinge, Josefine Dale‐
Åkerlund, Klara Anie Rovik, Leah Mathilde Sandvold, Liv Bø, Liv Haugen Renaudin, Solian Meseret
Taye, Oline Kalma Almeda Csiszar, Pernille Bennett‐Michelsen, Sanna Gaupås Gamslett, Olivia Bader
Aktiviteter/treninger: Laget har én trening per uke (hver torsdag). De har vært med på én cup, Intility
cup, og skal være med på Santander cup den 10.11.19.

G2012 Superenga
Støtteapparat: Trenere: Jon Egil Strand, Espen Iversen. Lagleder: Morten Eikeland
Spillerstall: Jakob Nasir Musse, Johannes Hofoss‐Strand, Lloyd Njåstad Henriksen, Morten Bjørnstad,
Oscar Clementz, Robin Rijal, Sambou Camara, Stevan Nikitovic, Ayoub Slimani, Elian Rackwitz
Eikeland Adi Sarotic, Theodor Peric
Aktiviteter/treninger: Treninger: Søndager 1115 – 1230. Tirsdager 1700 ‐ 1800 når det ikke er
kampsesong (Inne på valle hovin) Seriekamper: Onsdager vår/høst på Haraldløkka mikroserie (2 lag)
Cup’er: Dnb Cup Valle Hovin – April 2019 (2 lag), Obos miniliga – Vålerenga – Juni 2019 (2 lag), Obos
Miniliga Abildsø – August 2019 (2 lag), Intility cup – september 2019 (3 lag), Bækkelagscupen –
Oktober 2019 (1 lag)
Oppsummering og eventuelt: Vi har hatt en stabil gruppe på 6‐7 spillere gjennom hele sesongen. Vi
har fått 1 ny spiller og noen har sluttet. Vi trenger noen flere spillere til neste sesong for å sikre
stabilitet. For 2020, kan mye skje. En ønsker å begynne på sort, 2 kan være på vei til oppsal og slik vi
har observert oppmøte og engasjement på trening opplever vi at 1‐2 er usikre om å fortsette. Det
gjør oss litt sårbare i forhold til antall spillere til neste sesong.
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G2012 Grønn
Støtteapparat: Trenere: Ivar Stokkereit, Øyvind Holmby Lagleder: Samira Abdi Muuse
Spillerstall: Mathias B. Stokkereit, Alexander Hammervold, Andreas Holmby, Bichar Khan Duer, Isak
Ibrahim Mohamed, Iver Eliot Thomas, Jonas Semb Korhonen, Malik Dagane, Niklas Andre Ottesen,
Sverre Storm Hammerstaf, Tor McAdam, Sean Mateo Karlsen, Jonas Holmby, Samuel‐Matheo Fagerli
Aktiviteter/treninger: Laget har hatt to treninger i uken hele året. Vi har deltatt på fire cuper.
Vålerenga DNB cup, OBOS Miniliga, Norway Cup, Intility Cup.
I tillegg har vi deltatt på KFUM Mikroliga. Der har vi spilt kamper seks ettermiddager før sommeren,
og seks etter sommeren. I tillegg til en avsluttende turnering på Ekeberg 27. oktober,

G2012 Rød
Støtteapparat: Bujamin Ali – trener, Gezim Syla – trener, Vegard Dahl Hansen – trener / lagleder
Spillerstall: Adnan Basic, Benjamin Syla, Ebrar Sadriu, Edvin Haug Maalø, Elias Zaim, Isaías Levi
Martinez Tejada, Leon Ali, Leonard Eljezi, Sander Dahl Hansen, Sigurd Bjørnstjerne Kambestad,
Tamim Haidari
Aktiviteter/treninger: Trening hver søndag sommerhalvåret, Treninger søndag og torsdager (gymsal)
vinterhalvåret Deltatt i alle cuper i VIF‐regi
Sosiale tiltak: Sommeravslutning 23. juni, med pizza, pølser og fotballkamp VIF‐Sarpsborg
Fair‐play tiltak: Laget har hatt mye fokus på vennskap, positivt språk, High fives og alle inkludert

G2012 Sort
Støtteapparat: Muharem Dulkic‐ Hovedtrener, Tony Milinkovic‐ Hjelpetrener, Camilla W. Sørensen‐
Lagleder. Gunnar Thoen har hjulpet til på treninger og kamper hvis trenerne ikke har kunnet møte.
Spillerstall: Ajdin Dulkic, Alexander Grimsga Grønnerud, Edvard Rosen, Eirik Hrubos‐Strøm, Jacob
Milinkovic, Mateusz Pielach, Mikael Larsen, Mikkel Gjørvad Molde, Nathnael Fekadu, Teodor Winther
Thoen, Teodor Peric, Younes Atifi, Lasse Reinton Møller
Aktiviteter/treninger: Vi har hatt faste treninger på onsdager og søndager hele 2019. Vi har ikke
startet med seriekamper ennå. Vi har deltatt på følgende cuper: VIF Julecup 2018, FPN Cageball cup,
DNB Cup VIF, Hadelandscupen 2019, Obs Sommercup VIF, Norway Cup, Obos Miniliga Abildsø, Intility
Cup VIF, PM‐cup 2019, MS Cup, USBL Cup, 3v3 turnering Telenor Arena. Vi har deltatt på Engaland på
Intility og på Caltex.
Sosiale tiltak: Vi har hatt et foreldremøte. Vi har hatt sommeravslutning. Vi skal ha juleavslutning i
midten av desember.
Fair‐play tiltak: Vi har ikke hatt hjemmekamper ennå, så vi har ikke vært Fair Play verter. Vi er opptatt
av Fair play på alle treninger og kamper. Vi er opptatt av hvordan vi snakker med barna og hvilke
holdninger vi har.
Oppsummering og eventuelt: Vi har et veldig ivrig lag med godt oppmøte på treninger og kamper. Vi
har en veldig engasjert foreldregruppe. Både spillere og foreldre ser på treninger og kamper som
ukas høydepunkt. Vi gleder oss til neste sesong.
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G2012 Lions
Støtteapparat: John Olav Kroken: Trener, Sondre Mittet: Trener og Lagleder
Spillerstall: Adam Hammich, Aleksandar Latinkic, Amaar Isse, Eyolf Wangen Mittet, Istar Fehirov,
Jakob Glomlien Paulsen, Jesper Halse Lode, Liam Sanders, Luke Weaver, Milan Snekvik‐Kroken,
Muhammad Yosef Kalisi, Yunis Ahmed Shire, Noel
Aktiviteter/treninger: Vi har holdt en trening pr uke gjennom hele sesongen. Vi har deltatt på fire
turneringer, og skal spille en turnering til før årsskifte. Vi har ikke deltatt i seriespill denne sesongen.
Felles trening med annet 2012‐lag (husker ikke navn på lag) på sommeren slik at vi klarte å
opprettholde et tilbud store deler av sommeren.
Sosiale tiltak: Vi har en foreløpig plan om å legge sesongavslutningen til Cupfinalen mellom VIF og
LSK. Da blir det kamp og pizza!
Oppsummering og eventuelt: Dette laget ble satt sammen i fjor høst, og fjoråret ble brukt mest til å
etablere oss som en gjeng. Vi spilte ingen cuper eller kamper i løpet av 2018. Vi har hatt noen veldig
flotte cuper dette året, og det føles som om laget har blitt en godt sammensveiset gjeng som trives
godt med fotball. Foreldregruppa er også veldig fin, og dialog og informasjon mellom alle deltagere i
laget har fungert fint. John Olav kom inn på fast basis i løpet av året, og dette har ført til et fint
grunnlag for videre arbeid. Vi gleder oss stort til neste år, og håper at alle gutta blir med videre også.

G2012 Kings
Støtteapparat: Mohammed Abdelhai Faragalla, Trener, Kjetil Kvalen, Trener & Lagleder
Spillerstall: Abdalla Mohammed Abdelhai, Abdelhai Mohammed Abdelhai, Emiliano Henriquez‐Duros,
Fredrik Hansen Eek, Hussein Ali Al‐Sagir, Loran Kaloshi, Maximilian Jitkhot Kvalen, Morgan Gradin,
Shudja Haider Ur Rehman, Yasin Tanriverdi (byttet lag til Lindeberg), Younes Redouan, Gaute
Aandahl, Mathias Skeie Finstad.
Aktiviteter/treninger: Laget har hatt to treninger per uke, torsdager og søndager. Laget har deltatt i
følgende cuper/treningskamper i løpet av 2019: Cup i forkant av seriestart utenfor Intility, mars,
Vålerenga DNB Cup, april, KFUM Mikroserie, mai og juni, OBOS Miniliga – Ullern, august, OBOS
Miniliga – Frigg, september, Intility Cup Vålerenga, september, Treningskamp mot Vålerenga Sort,
oktober, Vålerenga Julecupen, desember
Fair‐play tiltak: I de turneringene vi har deltatt i har det vært Fair Play‐verter. Det har fungert bra. Vi
har ikke hatt behov for å iverksette tiltak i spillergruppen i forhold til Fair Play.
Oppsummering og eventuelt: Vi har en god treningsgruppe med motiverte gutter og engasjerte
foresatte. Oppmøte på treningene har vært bra i løpet av hele året.

J2012
Støtteapparat: Anne Nord, lagleder og trener ved behov, Yuri Sali, trener, Marit Flaa, trener
Sigurd Haukeli, trener ved behov
Spillerstall: Frida, Ingrid, Tille Margrethe, EA , Alma, Amelia, Agata, Liv M, Liv B, Marie HS, Mari DG,
Nathalie
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Aktiviteter/treninger: 2 treninger ukentlig: tirsdag og søndag Miniturnering mot Nordstrand i 3‐er
bingene på Valle. Cuper: DNB cup, 7 april, OBOS miniliga Jarmyra, 4 mai, OBOS miniliga på Valle, 8
juni, Eat Move Sleep på Frogner, 16 juni, Norway cup, 2 august, Skolestartcup Nordby, 17 august,
Hasle Løren cup, 25 august, Intility cup, 15 september, Oppegård høstcup, 29 oktober, Bøler cup, 10
november, USBL cup, 30 november
Sosiale tiltak: Hatt sosialt tiltak i forbindelse med treningskamper mot Nordstrand: saft, kaffe og
kaker. Her må vi blir bedre!
Oppsummering og eventuelt: Sliter med å rekruttere trenere hos foreldrene. Jobber med å få satt
sammen 5‐6 foreldre for å fordele ansvaret. Ønsker å fortsette med Marit eller en annen ung spiller
fra klubben. Kommer til å ha samlinger/miniturneringer med andre lag utover våren. Har etablert
god kontakt med Nordstrand og Hasle Løren.

G2011 Kongeblå
Støtteapparat: Rune Ilseng (trener) Jan Christer Uthus (trener), Vidar Jusnes Vang (lagleder)
Spillerstall: Alexander Henriksen, Ask Toivo Hannestad, Danyal Samer Ghanem, Edvard Jusnes Vang,
Jakob Uthus, Kevin Ilseng, Mikkel Svorte Karlsen, Oscar Kasa Woldmo, Theo Gustav Ness‐Torgersen,
Theodor Trandum Terjesen, Tiago Martinez‐Håndlykken, Moustafa Rajab.
Aktiviteter/treninger: 2 treninger pr uke (tirsdag og søndag), med et svært solid oppmøte på alle
treninger. Noen treningskamper mot Tippen. Spilt 20 seriekamper (på øverste nivå) ‐ 18 seire, 1
uavgjort, 1 tap.
Cuper: DNB JUBL cup – Valhall (5’er) Eat Move Sleep – Ski (5’er), Hadelandscupen (5’er), OBS cup –
Valle (5’er), Nesøya sommercup (5’er), Norway Cup 3v3, Eidsvold Turn cup (5’er), Fredrikstad stadion
(5’er), BMIL cup ‐ Bygdøy (5’er), Intility 3v3
Sosiale tiltak: Pizza og brus på Øst før sommerferien. Boller og kakao etter siste seriekamp i oktober
Fair‐play tiltak: Ikke hatt Fair‐playvert m/vest på alle kamper – men, alltid tatt imot og sendt
motstanderlag hjem med et smil og på en hyggelig måte, og etterstrebet å representere VIF på aller
beste måte borte som hjemme.

G2011 Kings
Støtteapparat: Agron Baftiari (hovedtrener), Berat Redjepi (medtrener) og Thomas Stepniak (reserve
trener). Lagleder: Faiza Hassan Mohammed
Spillerstall: Adrian Baftiari, Aria Baftiari, Danjal Redjepi , Souhaib Igueh, Salem Fissuh, Yusuf Ush,
Nicolai, Aleksander Stpniak, Ertan Jahiji, Isak Gulaid, Kejdi Cenaj, Marlon Monir, Perseas
Aktiviteter/treninger: Laget har trent 2 dager i uken. Vi har deltatt i serien. Vi har ikke hatt noen
treningskamper Vi har deltatt ca. 5‐7 Cuper
Sosiale tiltak: Vi har hatt en hyggelig sammenkomst i august, der både foreldre, spillere og søsken har
deltatt. Festen fant sted inn i Brakka.
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Oppsummering og eventuelt: Vi er meget misfornøyd med oppfølgingen av lagene da vi må ta ting i
våre egene hender for å kunne møte opp til forventninger som et så stort lag som vålerenga burde ha
på plass. Selv om vi først ikke var så imot det ser jeg nå hvor dumt det er å tillate flytting av spillere
internt i vålerenga lagene da det kan skape ujevnt nivå balanse på lagene og uro. Vi sliter også med å
ha nok spillere til treningene i perioder som skaper dårlig stemning blant spillere og foreldre.

G2011 Allstars
Støtteapparat: Trenere: Harald Hosle, Nasser Khokhar Lagleder: Kjersti Olsen
Spillerstall: Adel Ahmed, Amaan Nasser, Aslan I Delgado, Ayman Benmoussa, Christos Wigelius
Tsergas, Jonas Gjerne‐Nerli, Kevin Melby Hosle, Lillebjørn Olsen Aasberg, Mathias Karlsen Kulstad,
Noah Birungi Berge, Viljar Thoresen Barkvoll, William Kvivle Sjøløkken
Aktiviteter/treninger: To treninger i uka. 21 seriekamper. Cup’er: Fossum cup, BMIL cup, Lyn cup, Obs
sommercup, Grei cup, DNB Jubl cup
Sosiale tiltak: Sommeravslutning med kamp mellom barna og foreldrene.
Oppsummering og eventuelt: Fra oktober 2019 har G2011 Allstars slått seg sammen med G2011
Tippen. Laget heter nå Tippen Allstars.

G2011 Tippen
Trener Petter Jahr, hjelpetrener Thorfinn Gossner og lagleder Linn Iversen(fra mai)
Robin Jahr, Josef Elbarkani, Medhi Ghanem, Aryan Raja, Noah Kelenge Bredland‐Dala, Robin Jahr,
Sami Ait Assou Nibennaoune, Teodor Milanovic, Thomas Haile Asmamaw, Yona Ghasemioghabi
Salawathy, Nisal, Suwalka og Aksel Herbert Bråten(sluttet)
Etter 17.10 gikk laget sammen med Allstar og heter nå tippen‐Allstars.

G2011 Heltene
Støtteapparat: Lagleder: Asmir Biscevic Trenere: Juan Pablo Valenzuela, Ketil Raknes, Loi Mai
Spillerstall: Aaron Das, Adam Maghnouj, Benjamin Biscevic, Edin Bitanga, Einar Innerdal Førde, Emilio
Valenzuela, Jack Rafaelsen, Kristian Raknes Eikeland, Levi‐Matheo Johansen, Ludvig Polliani, Nicolai
Alexander Damcevski, Nicolai Mai, Noah Kamal, Omar El Hakkouni
Aktiviteter/treninger: Antall treninger pr uke: 2. 23 seriekamper. 1 treningskamp
Cup’er Manglerud star minicup, Vålerenga DNB cup, Engaland, Grei cup, Obs sommercup, Intility cup
3x3, Snarøya høst cup, Bøler cup
Sosiale tiltak: Sommeravslutning: Feiret med pizza etter siste trening før sommerferien.
Sesongavslutning: McDonnalds + Megazone på Ulsrud
Fair‐play tiltak: Alle har ansvaret for å fremme fair play.
Oppsummering og eventuelt: Foreldremøte avholdt på slutten av sesongen for å ta opp de viktigste
spørsmålene og bli enige om en del sentrale ting.
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G2011 Gulldragene
Støtteapparat: Rune Ellingsen – Trener, Christopher Sæther‐Larsen – Trener, Christer Wiik Aram –
Lagleder
Spillerstall: Harsith Ridhwim Senthilkumar, Imran Mahammood, Karam Mhamood, Leon Souto
Ellingsen, Mikkel Meikjær. Omer, Pranov Ranjith, Richard Moss, Simon Wiik Aram, Thomas Bye
Simonsen, William Sæther‐Larsen, Aadhigesh Rajamohan
Aktiviteter/treninger: Antall treninger pr uke: ca 1 Antall seriekamper: 1 pr uke i seriesesongen.
Cuper dere har deltatt på: DnB Cup, Intility 3v3 cup, OBS sommercup

G2011 Guardians
Støtteapparat: Johan Gradin – trener, Caroline Theodorsen – trener, Karim Mansour ‐ Lagledere
Spillerstall: Andrea Shytani, Basilel Gebru, Edvin Buleshkaj, Hussain Armaan, Mio Martinus
Theodorsen, Mohammad Arsalan Ahmed, Mohammad Amin Elharouni, Olle Gradin, Olof Solstad,
Sufian Mansour
Aktiviteter/treninger: 2 treninger pr uke
Oppsummering og eventuelt: Nytt lag startat i September 2019. Vi har spelat några treningskamper
och planerar att spela fler kamper/turneringar under våren 2020.

J2011
Støtteapparat Lars Erik Pedersen, Kjetil Larsen, Bjarne Dyrøy, Rune Bjugan
SPILLERSTALL: Adriana Quinta, Eira Ester Føynum Fosmo, Ella Dyrøy‐Jansen, Ella Kristina Korsvold
Kvalø, Ella Sciszar, Emilia Emblem Nysted, Josefine Frydelund Nilsen, Lilje Siri De Klerk, Lisa Nielsen,
Lykke Dorothea Eriksen, Maria Zangani Jaer, Mia Larsen Raudberget, Nora Kristine Tengereid, Olivia
Berntsen Torsteinson, Pia Bakken‐Pedersen, Sanna Larsen, Seline Sofie Fosland, Selma Klokk‐Egeland,
Silvia Molina‐Rustad, Stella Eia‐Revheim, Thyra Bjugan, Tiva Regine Haugenes.
OPPSUMMERING: Etter en fin vintertreningsperiode med flotte treningsforhold i Intility Arenas
gymsal og på kunstgresset i Vallhall, var jentene ivrige etter å endelig komme i gang med 5’er‐
fotball! Vårsesongen ble sparket i gang med en treningskamp i Vallhall, der jentene fikk en
knallopplevelse på større bane ‐ med flott spill og mange scoringer!
Det har vært mange høydepunkter gjennom sesongen, og i tillegg til utrolig innsats og utvikling i
trening og seriekamp ‐ har vi også vært med på en rekke cuper. Tidlig på våren deltok vi i Attentus
Cup, en inneturnering i Ski. Fortsatt var det ganske ferskt med såpass stor bane, men innsatsen var
veldig god, og vi dro derfra alle sammen med en god følelse etter flere gode kamper!
Deretter var vi med på MS Minicup på Manglerud, før det var duket for DNB Cup i Vallhall uka etter.
I starten av mai deltok vi på Hadelandscupen på Gran Idrettspark. Nok en gang viste jentene stor stå‐
på‐vilje og koste seg stort. Det hele ble avsluttet med en nervepirrende kamp mot LSK!
Neste i rekka var 3v3 cup i Fanzone utenfor stadion, med kamper og mange fine aktiviteter for barna.
Sommeren ble innviet på flott vis, da OBS Sommercup skulle avvikles på Vallefeltet. Masse folk og
god stemning, og jentene fikk igjen møte Vålerengaspillere ansikt til ansikt. Stor stas!
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OBS Bygg Skolestartercup på Vinterbro og VUL Cup i Vollen, var neste cuper ut på vår relativt lange
cup‐tour denne sesongen.
3v3 Cup på Intility Arena ble nest siste cup denne sesongen, i november er vi påmeldt MS Cup igjen,
også her stiller mange av jentene!
Flott oppmøte og engasjement fra både barn og foreldre, og i det hele tatt veldig god innstilling til
deltakelse i disse cupene!
Vi har opplevd et jevnt tilsig av spillere gjennom sesongen, dette tror vi er et resultat av at jentene
har det gøy og snakker om fotballopplegget til sine venner og klassekamerater!
TRENINGER OG SERIEKAMPER Det har gjennom sesongen stort sett blitt spilt seriekamp tirsdager, og
vi har hatt trening torsdager. Da vi etterhvert har kommet opp i 21 spillere men kun stilte ett lag i
serien, ble det arrangert en hel del treningskamper som ble avviklet på samme tidspunkt som den
oppsatte seriekampen. For jentene var det litt “kamp er kamp”, så laget kunne på en enkel måte
deles i to. De gangene vi ikke fikk satt opp treningskamp, hadde den delen av laget vanlig trening.
Dette ble rullert på, slik at alle skulle få spille omtrent like mye kamp.
I tillegg har vi deltatt på Engaland, trening med fadderne fra damelaget, vært maskotter under
damekamp mot Trondheims Ørn, og jentedag inne på stadion med full treningsøkt med damene fra
a‐laget. Veldig mange av jentene syns det er stor stas å møte sine idoler, få autografer, ta selfies og få
snakke med dem.
SOSIALT Kanskje dumt å gi dette en egen kollonne, da det sosiale står veldig i høysetet sesongen
gjennom ‐ men her trekker vi frem det som er gjort utenom kamper og treninger.
Før sesongstart i vinteren møttes vi på Valle Hovin for å stå på skøyter og grille.
For å ha en avslutning av vårsesongen, dro vi til Peppes på Løren, der jentene spiste og hygget seg,
samt fikk et diplom for vel gjennomført halvår. Her var også med noen søsken og foreldre, og det ble
kjempehyggelig!
Så arrangerte vi sesongavslutning hjemme hos en av trenerne, med grilling, rebusløp, godis, sang og
dans. Fantastisk oppmøte, og en verdig måte å runde av sesongen på. Jentene fikk pokal (med
jentespiller på!) og diplom. I tillegg ble ny maskott introdusert, og jentene fikk stemme frem hva den
skulle hete!
FAIR PLAY I Jenter 2011 har vi et stort fokus på fair play. Vi møter alltid motstanderes trenere, for å
definere lavt press når motstander skal starte fra midtstreken osv, i tillegg til å holde en god tone
kampen gjennom. Etter hver kamp takker alle jentene for kampen.

G2010 Tornados
Støtteapparat: Trenere: Adel og Tom Jonas Hjelpetrener: Pål
Spillerstall: Oskar, Melvin , Oliver , Oliver’, Josef, Noah. Erik, Jonas, Simon, Mads, Felix, Leonard, Emir,
Neil
Aktiviteter/treninger: Vi trener en til to ganger i uken. Har spilt serie runder og cuper og skal være
med i vinterserie.
Sosiale tiltak: Sammenkomster av ulike slag.
Fair‐play tiltak: Fairplay vert ved hjemmekamper.
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G2010 Sotagutta
Støtteapparat: Lagleder ‐ Tilo Pfleger Hovedtrener – Christian Korrell, Lee Campbell (sluttet 06/19),
Cecilia Amponsah Assistenstrener ‐ Jacob Thomassen, Tilo Pfleger, Tom Turkalj (sluttet 03/19)
Spillerstall: Ali Al‐Attar, Hektor Øgrim Pedersen, Henrik Sivoll Nilssen, Ibrahim Awadnur, Isaac
Abdirisak Nooh, Jonas Berg Thomassen, Kevin Caspian Amponsah Yahaya, Lasse Habrecht, Melker
Syrstad, Noah Turkalj, Oliver Campbell, Shahzar Ali, Sondre Korrell, Sivert Berge, Ville Rønneberg
Aktiviteter/treninger: Sotagutta har hatt to treninger i uka samt frivillig deltagelse i fellestrening for
årskull på søndager. Seriespill, 16 kamper Cup’er Snarøya Telenor Arena cup, Grorud vinterserien,
Grorud vinterserien, Grorud vinterserien, Engaland 3v3 Minicup, DNB cup, OBS sommercup,
Helgerød Cup, Snarøya Høst cup, Intility cup, Oppegård høstcup, Bøler cup, USBL cup, Vålerenga
julecupen
Sosiale tiltak: Laget har avholdt sommerfest og julebord. Sotagutta deltok 2 dager i Helgerød Cup
inkludert overnatting i juni.
Fair‐play tiltak: Det oppstod en sak under Oppegård høstcup som ble fulgt opp på etterkant.
Oppsummering og eventuelt: Laget virker godt samkjørt nå etter stor fluktuasjon i spillerstall 2018.
Alle spiller har en synlig utvikling og laget klarte å vinne flere kamper i år. Det gå mye glede og
oppdrift til guttene. Spesielt takkes tidligere trener Lee Campell som fulgte laget fra starten i 2006 og
sluttet dessverre i sommer.

G2010 Rød
Støtteapparat: Steffen Kristoffersen – Trener, Stein Olav Bø – Trener, Leila Erdis – Lagleder
Spillerstall: Adam Elnæs, Adam Ertresvåg, Agarsan Gengatharan, Aharan Gengatharan, Aniruddha
Sathyanarayanan, Ayman Ouzitane, Emil Leo Pasic, Khalid Kanyare, Ola Elias Olufsen, Olav Dalen Bø,
Oskar Chevalier Kristoffersen, Rafael Silva, Rayan Bougherara, Theodor Mino Wold.
Aktiviteter/treninger: Laget trener 1 gang pr uke i tillegg til fellestreningene på Valle eller i Valhall. Vi
har deltatt i seriespill og diverse cuper (både 3er og 5er). Vi har veldig godt oppmøte på aktivitetene
og en stabil spillergruppe. Vi har fått 5 nye spillere i løpet av året, og 2 spillere har sluttet.
Fair‐play tiltak: Vi har benyttet kampvert på våre hjemmekamper. Vi har også fokusert på fair‐play
innstilling både før, under og etter kamper.
Oppsummering: Laget er en veldig positiv og sammensveiset gjeng, og samtlige spillere har hatt
en veldig god utvikling i løpet av året.

G2009 DrageEnga
Støtteapparat: Lagleder: Øyvind Karlstad, Hovedtrener: Bent Devik, Hjelpetrenere: Knut Røse, Peter
Fongod, Sjur Miljeteig, Morten Næss.
Spillerstall: Andreas Beurling, Ask Eie Næss, Ayan Legard, Dawit Taye, Dion Haldeda, Frede Haugen
Fongod, Iver Punnerud Devik, Jonathan Toverud, Lucas Solberg Granlund, Ludvig Røse, Milian
Gjæraa, Neo Dalsgard, Robin Karlstad, Sarrversher Ayyanar, Sigud Miljeteig, Liam Ndiaye.
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Aktiviteter/treninger: En trening i uka + søndager hvis det ikke er cup eller kamp i helgen. To lag i
seriespill, et 7er lag på høyt nivå og et 5er lag på middels nivå. Futsal sesong 19/20. Treningskamper
mot Øyestad IF fra Arendal (i april og november) Laget var for å se landskamper og tok kontakt for å
få spille mot et VIF‐lag når de var i Oslo. Manglerud star cup, Hadelandscup (GRAN), DNB CUP, Obs
Sommercup, Intility 3v3, VUL‐cup (Vollen), Bækkelagscup (Ekeberghallen) Bølercup (Vallhall).
Sosiale tiltak: Har gjennomført foreldremøte og sesongavslutning med foreldre og spillere (utdeling
av diplom til alle spillere, pizza og Kahoot. Planlagt kakelotteri 16.11.
Fair‐play tiltak: Etablert lagregler sammen med spillerne (2018), Benytter ikke Fairplay verter.
Lagleder eller trener tar imot motstander. Leier som regel ungdomsspiller som dommer ev bruker vi
en forelder som dommer.

G2009 Dinosaurs
Støtteapparat: Paal‐André Trehjørningen. Hovedtrener, assistenttrener og lagleder.
Spillerstall: Chris, Jack, Dario, Lamin, Leo, Miguel, Mikael, Raya, Savar, Shabaz, Sofian, Yuvi,
Zakaria.
Aktiviteter/treninger: Vi har hatt mer eller mindre to treninger i uka hele året bortsett fra
sommerferien og i desember. Vi spilte 17 seriekamper, Haugerud spilte vi bare mot én gang pga Eid
kom i veien og kampen ble aldri tatt inn igjen. Ingen treningskamper ble spilt.
Vi deltok i DnB‐cup, OBOS sommercup og Jessheim cup rett før jul.
Sosiale tiltak: Vi skulle egentlig hatt en avslutning men pga familiære ting (for min egen del) så ble
det aldri noe tid til dette. Men vi synger alltid bursdagssangen for de som har bursdag på kamper
eller treninger.
Fair play tiltak: Vi har ikke hatt noen vert. Har hatt nok med å betale dommere fra egen lomme.
Veldig lite engasjement fra foreldre i spillergruppa.

G2009 Storm
Støtteapparat: Trener: Ebbe Assistenter:Bakir, Selma Lagleder: Anders
Spillerstall: Ajdin Numanovic, Alexander B, Alexander Johansen, Benjamin Ask Haglund, Ebrima Sima,
Johannes Norum, Julian Vålbekk, Lucas Hagen, Lucas Kruse, Nedim Dizdarevic, Tarik Kofrc, Thomas
Isaksen, Vuk Jokic
Aktiviteter/treninger: Tre treninger i uken
Sosiale tiltak: Sommeravslutning på Lindøya, Juleavslutning
Oppsummering og eventuelt: Tre trenere har gitt seg på grunn av at de har hatt for mye å gjøre, samt
andre grunner.
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G2009 Ørn
Støtteapparat: Laris Bitanga, trener Thomas Åleskjær, trener og lagleder Stig Aasvik, trener
Spillerstall: Amaris Domi, Arian Kaloshi, Armin Bitanga, Jospeh Nilsen Alatrash, Karsten Iddeng, Minh
Minh Tran, Sam Hazeland Gibson, Sebastian Garcia, Simon Lande Aasvik, Theodor Åleskjær, Aniwal
Musa, Mikkel Brandanger Alhaug, Emil Angvoll, Håkon Devold Offerdal
Aktiviteter/treninger: Vi har hatt to treninger per uke. Har ikke oversikt over antall seriekamper, men
har spilt full runde fra april til oktober. Vi vant alle kampene i øvet nivå gjennom vårsesongen. Det
gikk litt tråere i høstsesongen. Et par sunne tap, fine og jevne kamper. Vi har deltatt i cuper fra januar
til nå. Fra én til to ganger i måneden. Høydepunktet var Norway cup, som vil spilte i 2008‐klassen.
Jevne kamper, mye moro. Vi har ellers arrangert en cup med inviterte lag på Valle. Som inkluderte to
andre 09 lag fra VIF, samt Kings 08, Lillestrøm, Romsås og vårt vennskapslag fra Ørn‐Horten. Det ble
en fin sosial ramme med kaker og saft. Vi har også spilt et par treningskamper.
Sosiale tiltak: Vi har feiret et par bursdager, Cageball i Nydalen og på en av gressbanene på Valle (full
sommer). Vi skal ha en pizzaavslutningsfest nå i november. Vi hadde også en markering i forbindelse
med at en av våre spillere skulle flytte til Sandefjord.
Fair‐play tiltak: Vi trenere har tatt imot de andre lagene når de har kommet til Valle. Hyggelig
småprat, vennlig atmosfære. Vi har ellers hatt foreldredommere.
Oppsummering og eventuelt: Vi har en fin gruppe med spillere og foreldre. Det har vært leit å miste
spillere underveis. Og dessverre: Vi har en mistanke om at vi kan miste ytterligere et par spillere. Ser
at noen har mistet gløden. Fått andre interesser.
Vi har lånt spillere av andre lag når vi selv har manglet. Lånespillerne har glidd fint inn i gruppa. Vi
skulle ønske at vi fikk dem permanent på laget, men har samtidig ikke noe ønske om å bidra til at
andre lag blir oppløst.

G2009 Bananas
Trenere: Camilla Rødal og Yngve Christian Tokerud, Lagleder: Eivind Grimsby Haarr
Spillere: Andreas Krebs Moe, Bruno Kirknes, Daniel Tokerud Melsom, Evan Mugizi, Inti Lamadrid,
Kristian Nilsen, Lasse Bråtømyr Horntveth, Mandor Espe Bjørnsrud, Martin Shanmugaratnam
Grimstad, Sigurd Klev, Simon Hovland, Simon Rødal‐Ledang, Talha Baftiri
Treninger i uken: 2 (Søndag og mandag) Seriekamper: 11 Treningskamper: 3 (Warriors, Dinosaurs og
Dragenga). Cuper: 5 (Dnb cup, Hadelandscup, Obs sommercup, VUL cup og Intilety 3v3 cup)
Har ikke hatt noe sommeravsluttning, men vi skal ha en serieavsluttning mandag 11/11.

J2009
Støtteapparat: Kim Rustad, trener, Rune Myromslien, trener, Trine Ihle, lagleder Martin Waadeland
(fra september)
Spillerstall: Nora Bøyland Myromslien, Tiril Anneli Haugenes, Aurora Jusnes Vang, Edel Tuvia Aartun,
Hedda Brox Enstad, Wilma Kihle Eberholst, Idunn Thiis, Åse Amundsen Lægreid, Hedda Amundsen
Bould, Ada Svartveit, Linnea Lundby Bjørnvoll, Layla Maulid Yussuf (mai‐), Julie Adolfsen (juni‐), Pia
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Fagerlund Berg (juni‐), Ellen Mugizi (juni‐), Ajla Elezi (august‐), Lina Baftiari (august‐), Ariya Shahi
(august – oktober), Bonsi Abdulqudir (‐mai), Nadia Aziman (‐mai)
Aktiviteter/treninger: Vi har hatt to lagtreninger i uka i hele år, i tillegg til fellestrening på søndager.
Seriekamper Vi var påmeldt i nivå 1 i 7er‐serien J10, og havnet i en avdeling med få lag, slik at vi
spilte 3 ganger mot alle lag, totalt 15 kamper. Det tok oss mange kamper før vi endelig tok hjem en
seier, vi endte med 3 seire og 1 uavgjort til slutt. Bortsett fra målprotokollen synes vi at vi rent
fotballmessig var på høyden og vel så det i flere kamper. Vi møtte enkeltspillere som nok overgikk
oss, men som lag møtte vi ingen vi lot oss skremme av. Jentene beholdt gleden og humøret gjennom
hele sesongen, det synes vi i støtteapparatet det står respekt av.
Cup’er Dnb‐cup Valle, 7er, Hadelandscupen, Gran, 7er, Norway Cup, 3er, Maxiturneringen, Hamar,
7er, Intility Cup, Valle, 3’er (2x2009‐lag, 1x2010‐lag), EatMoveSleep, ØHIL, 7er
Sosiale tiltak: Etter siste seriekamp før sommeren hadde vi en liten sommeravslutning på Øst, med
foreldre og spillere.
Fair‐play tiltak: Vi har ikke hatt egen dedikert Fair Play‐vert på hjemmekamper. Lagledelsen har tatt
den rollen, for oss fungerer det like fint å ønske motstanderlag velkommen uten en gul vest. Ingen
andre direkte tiltak heller, utenom at vi snakker en del med jentene om hva fair play er, og at vi skal
holde på vårt spill og verdier uavhengig av hva vi møter.
Oppsummering og eventuelt: Første år med 7’er for oss i år, og en veldig lærerik sesong. Vi har
representert Oslo øst, alle motstandere kom vestfra, med Korsvoll som nærmeste. Jentene har vokst
inn i oppgaven, og takla mot‐ og medgang fint. Vi har trua på jentene, og meldte oss opp i øverste
nivå i serien. Der fikk vi tøff motstand, og sett i etterpåklokskapens lys er vi sikre på at vi valgte rett.
Der vi har slitt i serien har vi slått tilbake i cuper. Der har vi har fått bittelitt bedre tid, og da sitter det
meste. Vi har fokusert på å spille fotball, og spille slik vi mener det skal spilles. Vi har fokusert på å
ikke fokusere for mye på resultatet, men heller på hvordan vi spiller. Trenger ikke mer enn et par
fingre for å telle kamper vi ikke har hengt med i, så vi har fortsatt trua, og gleder oss til å fortsette på
samme måte neste år.

G2008 SuperEnga
Støtteapparat: Olav Gulbrandsen – trener Sara Hertzberg – dugnadsansvarlig, Camilla Lavik – lagleder
frem til september. Frøydis Hammer – lagleder fra september
Spillerstall: Daniel, Edgar Bratli‐Midré, Elias Gulbrandsen Hertzberg, Gabriel El Mazari, Johannes Blom
Sand, Mahad Liban Muumin Ahmed, Marius Wiik Aram, Maximillian Dahl, Mio Waitz Trippestad,
Mohammed Hirsi, Niklas André Ness‐Torgersen, Rasmus Hansson‐Eriksen, Sekariye Ali Jama, Storm
Vasbotten, Trym Lavik
Aktiviteter/treninger:2 treninger i uken, torsdag og søndag. Laget har deltatt på 14 kamper siste
halvår
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G2008 Uslåelige blå
Støtteapparat: Trenere er Anders Nilsson og Jan Richard Kallasten Lagleder var Ingebjørg
Brannstorph
Spillerstall: Daniel Alin Svanteson Betim Zenuni Bilall Hugo Johansson Emil Søbak Kallasten Fredrik
Selander Nilsson Nabil Abdi Simen Stenvall Enaj
Aktiviteter/treninger: Veldig varierende treningsantall pr uke, 1‐4 pr uke. Cageball. 14 Seriekamper.
Ca 10 treningskamper. Nordstrand Cup, Manglerud Cup, Gran Cup, 3x3 Cup på Intility, Løvenstad
Cup, DnB Cup.
Sosiale tiltak: Sommeravslutning med bowling og pizza.
Fair‐play tiltak: Vi har hatt fair play vert ved noen anledninger og det har fungert ok. Vi har hatt stort
fokus på og ikke hovere feks i kamper vi har vunnet mye. Også hatt stort fokus på normal god
sportslighet.
Oppsummering og eventuelt: Fikk egentlig aldri helt satt en stabil gruppe pga iveren var veldig
varierende blandt barna. Nå ser det bedre ut, vi har en veldig ivrig kjerne på ca 10 spillere.

G2008 Tigerenga
Støtteapparat: Trener: Vegard Flatjord Ass trener: Matthias Vilhjalmson Lagleder: Lars Chr. Finstad
Før sommerferien: Trener: Pablo, Lagleder:Anita Maflin
Spillerstall: Ali Alsawafi, Shams Babai, Hamza Belgic, Abdur‐Rahman Bernando Abbasi, Adrian
Johansen Flatjord, Muhammad Ayaan Gondal, Neon Maflin, Arvin Maqsodi, Vilhjalmur Atli
Matthiasson, Markus Finstad Skeie, Herman Dizaye. Har dessverre ikke oversikt over spillere som var
med tidligere.
Aktiviteter/treninger: Etter sommerferien har vi hatt to lagtreninger i uka. Deltatt på 3v3 cup, diverse
treningskamper interne og eksterne. Har hatt felles trenininger med Uslålige blå og Kings. Ca. 20
seriekamper (usikker på hvor mange før sommerferien)
Sosiale tiltak: Sommeravsluting med is, sesongavslutning med pizza
Fair‐play tiltak: Nei, men prøver å jobbe med holdninger
Oppsummering og eventuelt: Har hatt fokus på å etablere gode rutiner og bra deltagelse på trening
og kamper. Satser på mer sportslige utfordringer for neste sesong.

G2008 Superenga
Spillerstall: Vi hadde 9 spillere som har spilt gjennom hele sesongen. Navn på spillere: Ashvin
Balakumar, Alpha Mahmadou Bah, Luka Barac, Eren Nygård Celik, Pouriya Ostadian, Anouar
ElHammichi, Conrad Michael Navarrete, Nikolas Chlebowski og Tor Hauger. Leon Kohulan spilte til
sommeren 2019, og Ander Reyes Quezada, Jonathan S Lubanza og Mohammed Usman Ghafoor kom
underveis i sesongen 2019.
Aktiviteter/treninger: Ca. 80 treninger gjennom sesongen. 15 av 18 seriekamper ble spilt, der 3 av 18
kamper ble avlyst av motstanderen. Har spilt 3 treningskamper, 6 cuper spilt, og har allerede spilt 6
futsal‐seriekamper.
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Sosiale tiltak: Vi har hatt sommeravslutning, sesongavslutning vil bli arrangert snart.
Fair Play‐tiltak: Respektere dommeravgjørelser, takke for kampen, vise god sportsånd og lagapparat
gå fram som gode forbilder.
Oppsummering: Dommer; virker noe uorganisert, både hjemme og borte, og aktuelle dommere ikke
kjenner regelverket godt nok, ikke alle dommere var slik. Godt kampprogram. Alt i alt har sesongen
vært bra og vi alle i laget er spent for den videre utviklingen til Monsterenga både individuelt og
kollektivt, neste år og årene som kommer

G2008 Stars
Støtteapparat: Christoffer Myrvold Øverland – Trener, Jonny Karlsen – Trener, Kjell Erik Svenningsen ‐
Lagleder
Spillerstall: Kaua Svenningsen, William Ekeli Karlsen, Leon Shala, Abdoulie jatta, Lucas Le Brun,
Mohamed El Fezani, Bleon Hasani, Mate Kavelashvili, Fredrik Nicholai Sukbantoeng Nilsen, Justus
Lindemann, Jonas Mowafak Jafar, Gabriel Erik Vik‐Buet, Trym Lavik, Nabil El Hammichi, Hamsa
Hassan Said
Aktiviteter/treninger: Treninger 1 Lagtreninger a 1,5 timer pr uke 1 Fellestreninger a 1,15 timer pr
uke 1 Ivrig trening a 1,5 timer pr uke oppmøte 1 Akademiet trening, Alle på laget har trent på
tirsdager. Seriekamper: Gutter 12 år 9er 1.Divisjon avd. 04. 5 Treningskamper. Cuper: Stoppen cup
9er 2007 Nivå1, Løvenstad cup 9er 2007 Nivå1 med sluttspill, Dnb cup 9er 2007, Hadeland cup 9er
2007, Vollen Cup 9er 2007, Obs sommercup 9er 2007, Bjerke Cup 9er cup 2007 Nivå1 med sluttspill,
Stjerne Cup 9er cup 2008 Nivå1 med Sluttspill
Sosialt: Serieavslutning med pokal/diplom og pizza osv
Oppsummering: Det har vært mange høydepunkter i 2019 som vi kan ta med oss videre. Vi har
deltatt på mange cuper og høydepunkter som kan nevnes er finale i Løvenstad cup i mars i 2007
klassen. Vi spilte skjorta av alle på DNB cup i april i 2007 klassen. Vant all kampene på Hadelands cup
i 2007 klassen. Jeg vil også dra med 7‐3 seieren over Stabæk sitt akademilag på Valle som en herlig
dag. Fra høstsesongen så vil jeg dra frem Bjerke Cup der vi ble nummer 4 etter tap på straffer som en
bra prestasjon også.
Det har vært en tøff sesong for oss på mange måter. Spille i 2007 nivå 1 krever mye av guttene, og vi
har møtt formidabel motstand. I vårsesongen så var det noen tunge resultater som vi måtte svelge.
Heldigvis så har gutta tatt nivået bedre og bedre utover sesongen og det er positivt. Høstsesongen i
serien gikk veldig bra og over all forventning syns jeg. Vil dra frem kampene mot KFUM (3‐3), seieren
mot Langhus 3‐2 i et forferdelig vær, 9‐2 seieren mot Nordstrand og 5‐3 seieren mot Nesodden som
høydepunkter i serien

G2008 Kings
Støtteapparat: Hovedtrener: Frode Frøyland, Hjelpetrener: Vegard Flatjord, Lagleder: Jakob Berg
Spillerstall: Arvin Maqsodi, Shams Babai, Iver Frøyland, Luca Marchesi, Sebastian Rossby Berg,
Sebastian Nordli, Vilmer Berg Samuelsen, Mahad Ali Abdi, Mirza Hindic, Adrian Flatjord, Suber
Ibrahim Mohamed, Ola S. Aasland, Emil Smørvik, Alfred Henrik Nikolaisen, Sigurd Hornsletten, Tobias
Nysted.

95

Aktiviteter/treninger: En ukentlig lagtrening, en ukentlig ivrigtrening og en ukentlig fellestrening
ca. 20 seriekamper. 4 treningskamper‐. Cuper: DNB Cup, Norway Cup, Eidsvoll Cup, Hadelands cup,
Kanal Cupen, Obs Sommercup, Kiwi Grüner Cup.
Sosiale tiltak: Har hatt sesongavslutninger både jul og sommer.
Oppsummering og eventuelt: God stemning i laget.

J2008 Rødstrømpene
Støtteapparat: Line Erichsen Fjeldstad – trener, Robin Keyte – trener, Kim‐Frode Wøhni – lagleder
Spillerstall: Ea Elise Erichsen Fjeldstad, Erle Hustoft, Freja Brochmann, Holly Bothner‐By, Iben Emilie
Walsøe Wøhni, Johanna Carina Sangalang, Lerke Danielsen Brustad, Malaika Mungai, Martha Keyte,
Natasha Giertsen, Serina Marie Odden Soba, Sidra Negash, Selma Al‐Khafahi Lindøe, Signe Bratli, Tea
Shaqiri, Mishael Bile.
Aktiviteter/treninger: Treninger/kamper: Lagtreningen mandager har godt oppmøte, her møter alle
jentene. Fellestrening søndager med flere andre årskull fra jentelagene til VIF. Her har det gjennom
året vært et svært lavt oppmøte fra J2008. Det har ikke møtt flere enn 2‐3 spillere.
Ekstratrening/ivrigtrening har ikke vært tilbudt fra VIF for J2008. Flere av jentene på laget har fått
prøve seg i seriekamper for J2007 når de har manglet spillere. Her er det laget en rulleringsordning
slik at alle skal få prøve seg ved anledning. Nå på høsten er det også avtalt å ha en felles trening per
uke med J2007. Cuper: Laget deltok på VIF sommercup 9.juni. I tillegg deltok mange av jentene på
VIF Fotball Camp i uke 32. Laget var påmeldt to cuper i vår og høst, men måtte dessverre trekke laget
da mange var bortreist samme helg.
Sosialt: Foreldremøte og sommerfest ble holdt 26.august. Etter foreldremøtet spilte barna
fotballkamp mot de voksne og avsluttet ettermiddagen med is, kaker og saft.
Det har vært avholdt en større dugnad som har bidratt til de første kronene i lagkassen. Laget ønsker
å vurdere muligheten for å delta på en litt større sommercup i 2020/2021.
Til sommeren begynte det 3 nye jenter og nå på senhøsten er det også flere nye spillere som har
meldt interesse, så da kan spillergruppen øke til ca 17‐18 spillere fra neste sesong. Det har derfor
vært nødvendig å innføre venteliste.
Fair‐play tiltak: En av foreldrene har vært dommer i hjemmekampene og en annen av foreldrene har
ikledd seg Fair Play vesten (fordelt oppsett før sesongen). Vi har også benyttet innleide VIF‐dommere
til enkelte hjemmekamper.
Oppsummering:
Rødstrømpene er fortsatt et sammensveiset lag som har det gøy på trening og kamp. Det har vært
mye nytt i forhold til 7’er fotball og prestasjonene har naturlig nok variert gjennom sesongen. Det er
tydelig at det tar tid å venne seg til formasjoner, roller, taktikk osv.
Det har ikke lykkes å få flere til å møte på søndagstreningene og det har dessverre ført til at det ikke
har vært mange økter med TK fra klubben gjennom året. Store deler av året har det derfor vært kun
1 trening + kamp per uke. Trenerne håper på å få mer bistand fra klubben for å hjelpe jentene til
videre utvikling i 2020.
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G2007 Ivrig
Støtteapparat: Tommy Gulliksen – Trener, Dag Larsen ‐ Lagleder
Spillerstall: Falk Løvik‐Thue, Brage Høyem, Dominic Vålbekk, Matheo Vik‐Buet, Steffen Phachara,
Gibril Leon Wågbø, Noah Jacobsen, Abdek barkat, Theo Gulliksen, Peru Tome, Ibukun Opesanmi,
Alonso Rojas, Magnus Hansen, Sergel Misgina.
Aktiviteter/Treening: Laget har trent 3 ganger i uka. Laget gjennomførte ca 8 treningskamper i mars.
Laget var påmeldt G13 serien 2.divisjon og havnet på en respektabel 3 plass. Laget kom til a‐
sluttspillet i Norway Cup. Laget kom til b‐finale i Stjernecup.
Sosiale tiltak: Hele laget var representert på treningsleiren i Gøteborg. Som forberedende treninger
til Norway Cup hadde vi overnattingscamp på Lindøya med trening, grilling og bading.
Fair‐play tiltak: Noen av gutta har blitt utsatt for rasistiske holdninger. Dette har blitt tatt tak i og
videreformidlet hver gang. Noen av gutta har blitt utsatt for sjikane. Dette har blitt tatt tak i og
videreformidlet.
Oppsummering og eventuelt: Det er ikke til å legge skjul på at vi hadde en noe nedstemt gjeng da vi
startet opp i januar, med mange spillere som var skuffet over å ikke bli tatt med på satsningslaget. Vi
satte derfor ganske tett treningsprogram helt fra starten av, med en trening inne og to ute. Alt i alt
en god sesong men med alt for få cuper. Sesongen har vist at det er et veldig godt samhold i gruppa,
med spillere som virker til å like hverandres selskap. Dette laget er derfor verd å bygge videre på. I
prøvespillet til elite var 10 spillere med, hvor mange klarte seg lenge, men ingen hel vei.

G2007 Blå
Støtteapparat: Lagleder: Zoran Ante Nikolic. Trenerne: Irtaza Arshad, Petter Egesund
Spillerstall: Ayan Durrani, Snorre Egesund, Adam Zakzok Hammervold, Franko Nikolic, Sindre Hansen,
Jibril Mohammed, Benjamin Otnes, Armand Velle, Emil Odegard, Thomas Gjengedal, Akram El
Ouasdi, Matheo Valentino , Hatem Alsaady, Said Johan Adnan‐Pedersen, Martinius Johansen, Shawn
Kohulan, Lucia Nessjøen.
Aktiviteter/treninger: Vi startet å trene 3 ganger i uke fram til vår treningstid ble satt deretter måtte
vi trene bare 2 ganger i uka pluss kamp, men etter sommerferien vi fikk 3 treninger i uka og det er
bra. Seriekamper var i mindre grad i første delen grunnen for få spillerne og skadet spillerne. Vi fikk
låne i starten noen spillere fra Berre men ikke etter sommerferien. Etter sommerferien ble det flere
kamper og par kamper møtte utsette grunnen leirskole. Men det var mange treningskamper som ble
tilpasset lagets tilstands nivå. Når det gjelder turneringer så har vi spilt 7‐er fotball i Norway cup,
deretter Eidsvoll turnering 9‐er fotball i august og har avsluttet med Stjerne cup turnering i oktober.
Også i mars måneden var noen av våre spillere i Gøteborg, men ikke alle av ulike grunner.
Sosiale tiltak: Vi har hatt foreløpig bare sommeravslutning. Jeg regner med at vi skal sesongavslutning
også. Også turneringer vi spilte var en del av sosiale tiltak.
Fair‐play tiltak: Det har vi ikke hatt. Det har ikke fungert som skal.
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G2007 Berre + Titans + Rød
Årsrapporten omfatter to G2007 breddelag, Berre+Titans og Rød som i løpet av året ble slått
sammen.
Støtteapparat: Rød ble tildelt hovedtrener, Omar Anbari, i januar som måtte gi seg etter en måned.
Ny tildelt hovedtrener ble Abdullahi Illias som dessverre måtte gi seg på våren, noe som førte til
treningssamarbeid med Berre+Titans. Berre+Titans fikk ny hovedtrener Clement i mai. Trenere:
Clement Sebazunug, Tone Bosheim, Mikael Dalsgard, Runar Jørgensen, Johnny Myklebust
Spillerstall: Abdullahi Abdi, Abdullahi Ali Mohammed, Anker Rike Treimo, David Myklebust, Emnaule
Nielsen. Hammad Mustafa. Jacob Raber Skjørshammer Kirkeby, Josef Sahli Yassin, Kristoffer Kjølberg,
Laith Alkaoud, Linus Alexander Dalsgard, Luqman Ahmed Mahammud, Marius Jørgensen, Matheo
Nordstrøm, Mohamed Hussein, Mohammedadmin Abdi, Muaz Maweed, Noa Tofte, Noah Myklebust,
Olav Vindenes Pa Modou Madikey Diallo, Samuel Snekvik‐Kroken, Shanti Lazaro, Taha Sale Shahzad
Aktiviteter/treninger: Laget trener ca 1t 30min tre ganger i uken. Laget har gjennomført både
seriekamper og cuper. Berre+Titans ble oppmeldt i Gutter 12 år 9er 1. div. avd. 03, Oslo Fotballkrets.
Rød ble oppmeldt i Gutter 12 år 7er avd. 19, Oslo Fotballkrets (nivå 2). Cuper: Ungdomscup Valle,
OBS cup, Gjelleråsen Cup, Kiwi Skrim Cup, Eat move sleep cup Flint, Frigg 9’er cup Laget deltok på
klubbens treningsleir i Gøteborg i mars, da som Berre+Titans og sammenslått Rød/Blå. Laget har
gjennomført treningskamper utenom serie og cup mot Teisen (Rød), Oppsal, Tomter (Rød), Gran,
Lillestrøm SK, Hobøl IL.
Sosiale tiltak: Rød gjennomførte foreldremøte i februar, Sommeravslutning Berre+Titans og Rød ble
avholdt 16. juni. I forkant av en formell sammenslåing av G2007 Berre+Titans og Rød ble det
gjennomført spillermøte med foreldre den 18. august. Sesongavslutning ble gjennomført 27.
november.
Fair‐play tiltak: Laget følger de anbefalte Fair Play‐reglene, men har ikke hatt Fair Play‐vert på
hjemmekamper.

J2007 Fotballenga
Støtteapparat: Agron Baftiari, hovedtrener, Lars Lillehagen, trener, Daniel Gracia, trener, Åsil
Rønning, trener/lagleder , Morten Wickstrøm, trener. Camilla Florberg: kasserer
Spillerstall: Alexandra Havsås, Amanda Sikela, Andrea Gracia, Elida Næss Sætre, Emily Hjelm, Hanna
Baftiari, Ingeborg Molvik, Jenna Lillehagen, Josefine Klokk‐Egeland, Lisa Rønning Dreyer, Lucia
Nessjøen, Luna Pizarro Strand, Minna Jørgensdatter Bekkevad, Raghed Salama, Rakel Løfsgaard,
Ridhanyaa Senthil, Siham Elgatassi, Sofia Jahrmann, Tara Singer‐Djaromi, Reem Hamadeh, Namira
Natasham, Hedda Hoggen‐Wold, Moa Sølvhaug
Aktiviteter/treninger: 1 lagtrening per uke i februar, mars og november: ekstratrening sammen med
J08 1 gang i uka. Seriekamper Blå (nivå 2): 16 kamper. Seriekamper Rød (nivå 3): 14 kamper. 2
treningskamper mot ROV IL. 1 Engaland. 1 fellestrening med Damer A. Dnb Jubl Cup i april.
Hadelandscup i mai. VIF Obs sommercup i juni. Rælingen Jentefestival i september. Fjellhamar
vennskapsturnering i november.
Sosiale tiltak: Gøteborgtur med klubben i februar, 3 trenere og 13 spillere. Hyttetur med
treningskamp i august, 4 trenere og 14 spillere. Sesongavslutning i Brakka i november, for spillere og
familie
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Oppsummering og eventuelt: Vi har vært fornøyd med å ha nivådelt seriepåmelding. Noen spillere
har vært mer el. mindre fast på ett av lagene, noen har prøvd seg på begge. Vi savner tilbud om
keepertrening for jenter. Vi savner TK – kan han komme litt mer på feltet, når vi har trening eller
kamp? Vi hadde A‐lagsdamer som gjestetrenere en trening. Veldig gjerne mer av det.

G2006 Rekrutt
Støtteapparat: Pål Dahl‐Hanssen – Hovedtrener, Nick Rios Haugen – Hovedtrener, Divij Kumar –
Assistenttrener, Naser Alfozaie – Assistenttrener fom oktober 2019. Trude Andersen ‐ Lagleder
Spillerstall: Adrian Malak, Adrian Toresen, Alvin Carlstrøm, Ans Ahmed, Artin Pallani, Aryan Malhotra,
Daniel Luu Andersen, Doudou Abas Jatta, Elias Mahamoud, Ethan Samson, Fahd Nionkuru, Henrik
Pettersen Dahl‐Hanssen, Lukas Hanson‐Eriksen, Matias La Motte, Mohamed Aamer. Nathan Kidane,
Nejir Jugo, Veron Esati , Redouan Amri, Mustafa Hussein Deria
Aktiviteter/treninger: I 2019 har vi deltatt på følgende aktiviteter: Cageballturnering i desember
2018, vi stilte med tre lag. Treningsleir i Gøteborg med en treningskamp. I snitt har vi hatt 4 treninger
pr uke. Boksetrening 16 seriekamper. OBOS cup, Vårcup på Valle, Adidas cup, Flint cup, Stjernecup
Sosiale tiltak: Treningsleir i Gøteborg. To foreldremøter. En overnattingscup. Avslutning på Peppes
Pizza som avslutning på Norway cup. To kakelotterier der guttene sto for salget.
Oppsummering og eventuelt: Dette er et relativt nytt lag som ble dannet høsten 2018 med
hovedsakelig spillere fra klubbens 2006 årgang.
Sportslig sett har sesongen vært en suksess. Gruppen har gradvis satt seg mer og mer, og spesielt i
høstsesongen har de fått på plass gode egenrutiner og fokus på treningene. Det har gitt seg til syne
på spillet! Seriespillet mot ett år eldre motstandere har gått bra og har vært riktig nivå for den
spillegruppen vi har. Spillemessig har laget vært klart bedre enn samtlige lag i den serien, men de har
selvfølgelig slitt med fysikken, spesielt mot «topp 3» i serien. Laget røk ut på straffespark både i
Adidas og OBOS cup mot motstandere som endte opp i finalespill i begge cuper. Fram mot neste år
vil vi fokusere på seriespill i tillegg til Adidas cup og OBOS cup i stedet for å delta i «helgecuper».Vi
har ikke stor nok spilletropp til å ta belastningen i intensive og belastende helgecuper med mange
kamper på kort tid. Vi velger derfor å gå bort slike arenaer. Vi ser også på muligheten for en
treningsleir med treningskamper enten vinteren eller sensommer før seriestart.

G2006 2024
Støtteapparat: Arne Næss – trener, Noah Broderstad – trener, Gro Anita Midtgaard – lagleder,
Michael Seiz ‐ hjelpetrener
Spillerstall: Daniel Næss, Ola Raknes, Rasmus Samuelsen, Mathias Gavey, Lavdrim Natifi, Umar Tahir,
Abishan Balachandran, Allan Seiz, Altan Kankaya, Charley Eliassen, Danijal Jugo, Edvard Ra, Gulled
Shire, Kevin Svenskerud, Mansur Dagane, Mats Fredrik Torbjørnsen, Mikael Shakoor, Mustafa Deira,
Storm Terjesen, Yunis Isse, Faais Abdi, Sondre Larsen, Veron Vila, Nathan Kidane, Carlo Bjørnstad,
Arav Bal, Kasper Valås, Lukas Downing
Aktiviteter/treninger: 3 treninger pr uke. Boksetrening vinterstid. 34 seriekamper sommersesongen. I
tillegg futsal forrige vinter og vinterliga. X‐antall treningskamper både sommer og vinter.
Høydepunktet var å spille treningskamp på selveste Intility Arena. Cuper: Kolbotn Supercup (vinnere),
Eidsvold Cup, Norway Cup, 3djelagscup Nordstrand, Gran Cup, ungdomscup på Valle, Hasle‐Løren
Cup
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Sosiale tiltak: Høydepunktet i år var turen til Gøteborg med ungdomsavdelingen. I tillegg har vi hatt
grillfest ifbm Norway Cup, Engaland på Intility, klubbens årsfest, er på alle A‐lagets hjemmekamper,
har vært ballgutter både for damer og herrer A og er ellers sosiale og har det gøy sammen i
garderoben og på kamper/cuper vi deltar. Fantastisk lag å være leder for
Fair‐play tiltak: Vi har ikke hatt Fair Play vakter denne sesongen. Har ikke følt behov for det. Føler at
vi har de beste foreldrene og spillere som er opptatt av Fair Play. Skulle det dukke opp noe så tildeles
i så fall oppgaven til en av foreldrene som alltid er på kamp.
Oppsummering og eventuelt: Årets Fair Play lag 2018, årets ildsjel 2018 og årets trener 2019 sier vel
sitt om et meget velfungerende og herlig fotballag

G2006 Superulvene
Støtteapparat: Alexander Kjeller Haakonsen (trener), Siem Fitwi (trener), Per Fredrik Pharo (lagleder).
Spillerstall: Adam Aalioua, Simon Orrego, Elhadji, Gøkhan Karagøz, Antoni Ghali, Emil Pharo, Boran
Ucler, Kim Bashkim LLapi, Leo Damjanic, Ilija, Theodor Kessel Engan, Melvin Hertszberg, Elias Yimer,
Redwan Abib, Faruk Hindic, Gurdas Singh, Denai Muslimovic, Hussein Mohumed, Mateo Orrego, Kjell
Alejandro Altuve Martinsen, Tim Fredrik Haugenes, Daryan Gaylan Omar, Adnan Abdi, Sebastian
Hommersand, Eshan Raja, Hashim Mohumed, Shervin Pakzad.
Aktiviteter/treninger: Til et baselag å være har vi hatt en veldig profesjonell fremgangsmåte når det
kommer til treninger. I teorien har vi 3 treninger i uken. Det varierer selvsagt ut ifra når vi har kamper
osv. Som trener gleder det meg å se at så mange er ivrige til å trene. I høstferien hadde vi trening
hver dag, og vi har et eget egentreningsprogram alle spillerne må følge. Vi er per dags dato 27 stk på
laget, og snittet på antall treninger denne sesongen har ligget på 24 stk. Derfor meldte vi oss på i
både 4. – og 2. Div denne sesongen for å sørge for at alle fikk spilletid på et passende nivå.
Etter seriekampene var over har vi hatt mye fokus på storbanespill, da guttene skal ta steget over til
11er fotball på nyåret. Vi hadde b.la en treningskamp mot «rivalene våre» G13 2024, hvor vi vant 6‐1
på 11er. Vi har kun deltatt på 2 cuper denne sesongen. Norway Cup og Drammen cup. Flere av
spillerne som har etterlyst flere cuper, inkludert meg og Siem. Vår lagleder har vært en travel mann
gjennom sesongen med en rekke jobbreiser.
Sosiale tiltak: Gjennom sesongen har vi fått et utrolig bra kollektiv både på og utenfor banen. Når jeg
og Siem kom inn i gruppen i fjor høst, var det som å komme inn i en dyrehage. I starten var vi relativt
strenge med alle sammen, for å poengtere hvordan vi vil at standarden skal være på trening og i
kamp. Jeg føler at vi nå har skapt en relasjon mellom spillerne, og at vi vet når vi skal være seriøse og
ikke fullt så seriøse. For meg som trener er det viktig at alle ønsker å komme tilbake til neste økt. Det
at de har hatt det gøy i lag, men samtidig at de har lært noe nytt. Foreldre har arrangert overnatting
for alle guttene i hagen deres og vi har dratt på bowling og kino sammen. Etter turen hele klubben
hadde til Gøteborg følte jeg at kjemien ble veldig bra, så håper at dette kan bli en trend fremover.
Fair‐play tiltak: Jeg har ikke registrert at vi har hatt en fair play vert på kampene, men vi har trofaste
foreldre som alltid stiller og hjelper til med å flytte mål og henvise motstanderen vår til riktig bane.
Egentlig ikke så mye mer å tilføye her
Oppsummering og eventuelt: Sesongen sett under ett kunne i mine øyne ikke vært bedre.
Lagmoralen i gruppen er helt fantastisk, spillerne har vokst både fotballmessig men også som
mennesker. Når det harde arbeidet du legger inn som trener gir gjenklang ute på banen og i
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garderoben gir det også meg en stor motivasjon til å videreutvikle dette. Det at vi er så mange som
møter til trening sier også mye om hvordan Vålerenga som klubb er blant

J2006
Støtteapparat: Fred Marchesi (trener), Janne Lisesdatter Håkonsen (trener), Johan Mygland (bistår
litt som trener) og Line Myromslien (lagleder)
Spillerstall: Adele Johnsen, Agnes Ytre‐Arna, Anne Myromslien, Anni Poppe Mygland, Camilla Eriksen
Opland, Eira Børresen Ryste, Elida Marchesi, Elise Pettersen, Ella Haaland Prince, Ana Music, Frida
Babik‐Andreassen, Hana Benyahia, Kari Myrene Nørstebø, Lea Lysa Strangstad, Mari Garberg‐Eide,
Maria Stoczkowska, Melike Bagci, Regine Marthinsen, Shania Hansen, Signe Selvær, Somaya
Mahmoud, Tyra Håkonsen, Yanel Salinas
Aktiviteter Treninger: Laget har hatt to faste treninger i uken, lagtrening søndag og mandag, disse
dagene passer bra når sesongen er i gang i forhold til kampene som spilles på ukedagene.
Innetrening søndag kveld i Valhall etter jul fungerte rimelig bra. I tillegg hadde vi boksetrening en
gang i uken mellom jul og påske med godt oppmøte (ofte opp til 8 – 10 spillere) og etter
sommerferien har to av foreldrene invitert til kondisjonstrening en gang i uka, her har oppmøte vært
mye dårligere. Når sesongen er over er det litt uheldig med lagtrening to dager på rad og ikke noe
tilbud om fotballtrening resten av uka. Flere av jentene har etterspurt flere treningsdager og VFA
passer ikke i forhold til skole, vi håper å få til en dag til i løpet av høsten.
Seriespill: Vi meldte på et 7er og et 9er lag i serien i år i tillegg til OBOS cup. 7er laget hadde
opprinnelig 16 kamper, men to av lagene ble borte i løpet av sesongen slik at vi endte med å spille 14
kamper. Vi opplevde at lagene som stilte i 7er serien var av varierende nivåer, noen veldig gode,
noen mye dårligere. Vi klarte oss mye bedre mot slutten av sesongen, stort sett fordi vi begynte å
stille oftere med de mest ivrige spillere. 9er laget spilte totalt 18 kamper. 9er laget var meldt opp på
nivå 2 og klarte seg bra i starten av serien, men det ble tøffere etter hvert.Vi opplevde at andre lag
som begynte sesongen som Kjelsås 2 eller Kolbotn 2 når vi spilte mot dem for første gang ble
plutselig litt mer Kjelsås eller Kolbotn når vi spilte mot dem for andre gang. 9er laget endte til slutt
opp på 6 plass og i OBOS cup gikk vi ut i åttendelsfinalen.
Cuper: Laget har i år i tillegg deltatt på Norway cup (28‐30 juli) og Tjøme jente cup (12‐13. okt.).
Norway Cup var vanskelig fordi mange spillere var bortreist eller hadde ikke mulighet til å stille til alle
kampene. Vi klarte oss rimelig bra på Tjøme jente cup (7er), men det var igjen problematisk med litt
for få til to fungerende lag, men for mange påmeldte for ett lag. Vi var også med resten av Vålerenga
på treningsleir til Gøteborg (15‐17. mars), treningskamp på Fredrikstadstadion mot Fredrikstad J13
(5.mai) og treningskamp på Caltexløkka mot Lille‐Tøyen (15. juni) Flere av jentene har tatt
dommerkurs og har dømt en del kamper i løpet av året, både på egne cuper og seriekamper for
yngre lag.
Sosiale tiltak: Av andre sosiale aktiviteter har vi hatt sommeravslutning i Brakka med pizza og kake i
juni og hadde med hele laget ut på bowling og pizza nå i september da serien begynte å nærme seg
slutten. De aller fleste har meldt seg på trening med Damer A nå i oktober og klubbfesten i
begynnelsen av november.
Vi har gjennomført to dugnader med rydding av kjeller og loft på Etterstad og vært statister i en
episode av Okkupert. Dette har bidratt til at vi har fått litt inntekter til lagkassa i tillegg til å være
sosialt og styrke samholdet i laget.
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Besøk fra A‐laget til trening Vi fikk 14.mars, besøk av tre spillere fra A‐laget, som var med på en
trening. Jentene syntes dette var veldig bra, og vi deler ut en Sherida Spitse kort til dagens «Sherida»
etter de fleste treninger (Sherida Spitse var en av spillere som kom til vår trening, og hun gjorde et
veldig positivt inntrykk!), vi håper klubben skal fortsette med slik tiltak, og gleder oss til å få spillere
på besøk igjen.
Fair‐play tiltak: Det er litt færre foreldre som kommer på kamper nå som jentene har blitt endre så
det har stor sett vært lagleder som har tatt rollen som Fair Play‐vert på hjemmekamper. Vi har ved
flere anledninger snakket med jentene om fair play og tatt opp ulike situasjoner for at de skal være
mer bevisst i situasjoner knyttet til dette.
Oppsummering og eventuelt: Vi er omtrent like mange spillere nå som vi var på starten av året, og
har klart å rekruttere like mange som har sluttet. Vi har hatt en stabil trener‐ og lagledergruppe
gjennom hele året. Vi har hatt en del utfordringer i år knyttet til 7er og 9er spill. Det var åpenbart før
sesongstart at noen var ikke klar til 9er fotball, men var også lite motiverte til å trene og jobbe for å
bli bedre. I utgangspunktet var tanken at de nye og de som ikke var klare for 9er skulle spille 7er og
de mer erfarne spille 9er og OBOS cup. Dette skapte misnøye da alle i utgangspunktet ville spille 9er
og svært få 7er. Vi endte opp med at alle skulle spille litt av hvert, konsekvensen er at de som kunne
har hatt en bedre progresjon og større framgang har ikke fått den muligheten. Vi får lite støtte fra
noen foreldre når saken er tatt opp. På slutten av serien begynte vi å kalle inn til kamper basert på
oppmøte på trening, vilje og fokus. Dette førte til at det ofte var de samme som spilte både 7er og
9er.

U14 Elite
Støtteapparat: Samir Sabha – Assistenttrener, Jonas Munkvold – Spillerutvikler, Simen Haukås –
Fysisk trener, Gavin Clancy – Fysio, Torstein van der Iest Schutte‐ Trener
Spillerstall: Almas Ayman Samrat, Arbabibaf Mikail, Bendriss Ali, Brage Birkelund, Felix Eddison, Jones
El Abdellaoui, Markus Figuero, Firaha El Schaddai, Sigurd Giskegjerde Rørstad, Askil Henriksen
Stavem, Brooklyn Jenssen‐Sæther, Amez Mustafe, Tobias Mørch Andersen, Obiajulu, Micheal Clinton
Opeyemi, Daniel Pequeno Harbo, Eirik Pharo, Dino Sarotic, Shiyaam Sasiharan, William Silfver‐
Ramage, Harvir Singh, Martin Solli, Sam Svindt, Filip Thorvaldsen, Didrik Voga Berg
Aktiviteter/treninger: 4 treninger pr uke, 38s seriekamper, 7 cup’er (Brøndby + Polen + 4 Elitetiltak i
Norge + En treningsleir til Sverige)
Sosiale tiltak: Ja, vi hadde sesongavslutning på Veitvet Bowling, og mandagsmiddager i enkelte uker
Fair‐play tiltak: Ja, vi hadde det på stortsett alle kamper. Fint med hjelp når det gjelder organisering
av banen før kamp så fokuset kan være på det sportslige

G2005‐2
Støtteapparat: Samir Sabha – Hovedtrener, Sofian Hamad – Assistenttrener, Clement Sebazungu ‐
Assistenttrener
Spillerstall: Ismail Saine, Anton Flugsrud, Markus Fjeldstad, Manjot Singh, Abdullah Javed, Isaac
Larrain, Liiban Muhamad, Younes Benali, Ayaan Ahmad, Adam Barrar, Abeyjit Singh, Benjamin Laqi,
Daniele Catanzaro, Ali Akram, Shuja Mahamad, Enes Yesiltas, Rayan Al‐Khadra
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Aktiviteter/treninger: 3 treninger i uka. Tirsdag, Fredag, Søndag. Kamper på onsdager i sesong. Når vi
ikke hadde kamp trente vi onsdag også, hvis det var ledig bane. Alternative treninger noen lørdager.
Seriekamper spilt: 11 (to lag trakk seg) Treningskamper 3 stk Cuper deltatt. OBOS cup & Norway cup.
6 kamper i OBOS og 6 kamper i Norway cup
Sosiale tiltak: Hatt sommeravslutning med FIFA og pizza i brakka. Planlegger en juleavslutning også.

G2005‐3
Støtteapparat: Kevin Skjøthaug – Trener, Tony Veitsle Skarpsno – Trener, Hilde Opland – Lagleder,
Ingunn Opsahl Viereid – Lagleder fra oktober
Spillerstall: Ariand Shegani, AyanlehJibril Farah, Bastian Petter Ness‐Torgersen, Cajetan Suitner, Jacob
Ahmed, Joakim Finset Skjøthaug, Jonas Essaati, Jonas Kristiansen Riise, Julian Tendai Thom, Jørgen
Brekken Arnesen, Leon Pizarro Strand, Magnus Opsahl Viereid, Mahad Mohamud Ahmed, Nikolai
Walsøe Wøhni, Noah Johansson Ignacio, Salim Laachiri, Shahyan Mahmood, Filip Obradovic, Magnus
Eriksen Opland, Sansjuthan Suganthan, Emil Kucmaz.
Aktiviteter/treninger: Treninger: 3 treninger pr uke. Kamper: 14 seriekamper som endte med 12 seire
og 2 tap. Laget vant serien suverent med 36 poeng, 10 poeng mer enn andreplassen.
Treningskamper: 3 Treningsleir: Gøteborg i mars med resten av klubbens ungdomsavdeling. En super
tur som skapte et veldig godt samhold i spillergruppen. Cup: VIF vårcup, Norway Cup
Sosiale tiltak: G05‐3 var ballhentere på en Eliteseriekamp. Vi feiret serieseier med frukt og kaker som
foreldrene hadde fikset.
Fair‐play tiltak: Vi fordelte oppgaven som trivselsvakt på alle foreldrene rett før seriestart. Med
unntak av de som sluttet rett før sesongen så har alle stilt opp. Vesten til trivselsvakten ligger i bagen
til trenerne, slik at vi er uavhengig av om forrige trivselsvakt er til stede eller ikke. For vår del har
dette fungert veldig bra.

G2004‐2
Støtteapparat: Hovedtrener: Yrjan Johansen, Trener/Lagleder: Anders Nilsson, Lagleder: Rune
Broderstad, Lagleder: Ine C. Eliesen
Spillerstall: Adrian Swiboda, Alfred Garberg‐Eide, Antonis Tanakas, David Gloinson, Denis Arul, Emil
Selander Nilsson, Henrik Løken Bandgren, Herman Kristoffersen Børresen, Joan Sebastian, Vasques
Almario, Kalkithan Sivarajah, Kedaran Sirkanth, Kristoffer Bromark Helmundsen, Neo August
Broderstad, Oliver Sundvoll, Sander Sørlie Schaanning, Severin Viktor Teien og Sindre K.A Ødegaard. I
tillegg har følgende vært med laget hele eller deler av sesongen. Behoz Azad Azedin, Adam
Hjortland, Kevin Algunerhan, Daniele Catanzaro og Andres Felipe Pelaez Barrera.
Aktiviteter/treninger: Laget har i snitt hatt 4‐5 treninger i uken, samt egentrening. Spilte G15 1
divisjon 8 kamper i vårsesong og 6 kamper høstsesong. Plassering litt under forventning. Høst sesong
skulle vi vunnet serien, men litt for svak innsats mot de svakere lagene. Deltatt på OBOS cup, Adidas
cup og Forward cupen i Ørebro. Har også hatt en uke treningssamling i Karlstad før cup i Ørebro.
Treningssamling med hele Vålerenga i Gøteborg. Treningshelg sammen med flere inviterte lag på
Valle. Vi avslutter sesongen med futsal cup i Karlstad 22‐24 november. Så går vi inn mot jul og starter
med vinterserien.
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Oppsummering og eventuelt: Vi starter med sesongen med alt for få spillere (10stk), så får vi rikelig
med påfyll etter hvert. Gode treninger gjennom hele året, men vi er preget av at troppen har vært
liten når vi går inn i kampene. Ambisjonsnivået ved start var stort, så vi har ikke innfridd ihht.
Målene. Positivt at vi vinner finale i Forwardcupen etter en god treningsuke i Karlstad. Vi har slitt hele
sesongen med å score mål, men i denne cupen var vi det mest scorende laget. Det er klare
forbedringer som har skjedd siden i vår. Laget klarer seg veldig bra mot de beste lagene i
Osloregionen.

J2003‐2005
Støtteapparat: Trenere: Laurent Cornic, Bjørn Slåtta, Espen Bukholm. Lagledere: Espen Aarnæs og
Bente Bukholm
Spillerstall: 2003: Anette Lisbakken, Eline Vangen, Emina Pezerovic, Jasmin Brendholen, Nina
Wikstrøm, Nitasha Khan, Sara Brodahl, 2004: Andrea Huemer, Carmen Ingebretsen, Halldis
Tønnesen, Isha Haidar, Kaja Berg Eeg, Moa Reksten, Sigrid Engebakken Hammer, Stella Mehus,
Swaathy Sasiharan, Vilja Olsen Solberg, Wilde Skårberg, 2005: Agnes Beck, Eyvor Berger, Gerda
Bukholm, Ina Bleken‐Stølen, Kristin Hamilton Eliassen, Lina Vindenes, Maia Prince, Malin Johansen,
Nora Stokke, Pernille Walaker‐Nikolaisen, Rebekka Wien, Sara Sabeta, Aida Huru, Zahra Shah, Ida
Sahlin,
Aktiviteter/treninger: Før sesongen var det tre treninger i uka pluss boksetrening. I sesong har det
vært trening 2‐3 ganger pr uke litt tilpasset kampbelastning. Spillerstallen har hatt to lag i seriespill.
Ett J15 i 2. divisjon og ett J17 også i 2. divisjon. Mange av spillerne har betjent begge lagene. J15
hadde 18 kamper og J17 spilte 21 kamper. J15 startet årets sesong med å vinne Skeid Breddecup! I
Norway Cup kom laget til 8.delsfinalen i b‐sluttspillet. Deretter deltok vi på OBOS‐cup hvor de kom til
kvartfinalen. Hele spillergruppen var på Tjøme Jentecup hvor vi stilte lag i J14, J15 og J16. Samtlige av
lagene tok seg videre til a‐sluttspill. Dette var en overnattingscup som var veldig sosial for jentene i
tillegg til gode sportslige prestasjoner. Vi var også påmeldt med 3 lag på Lillestrøm Nattcup i
oktober. Et av J15‐lagene tok seg til a‐sluttspill, men dette er en sosial happening som vi har hatt for
vane å delta på.
Fair‐play tiltak: Begge lag har hatt kampverter på samtlige hjemmekamper.
Oppsummering og eventuelt: Jentene er nå i en alder hvor mange gir seg med idrett, og dette er
klubbens breddelag. Utfordringen med dette er at bredden i troppen blir relativt stor. Organiseringen
av årets J17‐serie i Oslo gjør at det har vært svært stor variasjon i 2. divisjon, og vi har tidvis møtt
svært god motstand. Laget har hatt svært god rekruttering og har i løpet av høsten fått flere nye
spillere. Disse kommer fra klubber som oppløses, men et par av jentene kommer også fordi de synes
det er bedre muligheter i en større klubb. J15 fikk spille årets siste hjemmekamp på Intility Arena og
dette var noe de satte veldig stor pris på. Flere av jentene dømmer kamper både i 13‐årsseriene og
barnefotballen samt interne cuper. De har vært svært populært og det var lange ventelister på å få
dømme.

U16 Elite
Støtteapparat: Enrique Paez – Head Coach, Jack Brazil – Assistant Coach, Kamil Rylka – Keeper Coach,
Sebastian Olafsen – 2nd Assistant Coach, Duy Huynh – Physio, Simen Haukås – Performance Coach
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Spillerstall: Storm Strand‐Kolbjørnsen, Morten Stakkeng Vang, Sebastian Andres Galvez Christiansen,
Mikkel Nordengen Knudsen, Øyvind Andreas Devold Offerdal, Christian Henrique Oliveira‐Jacobsen ,
David Stakkeng Vang , Aleksander Skogly Jensen, Berger Busara Kisaruko, Ousmane Diallo Toure,
Miran Kuci, Sander Freidheim Barbosa , Magnus Bech Riisnæs, Ayman Elhammichi, Oliver Johansen
Braude , Eskild Braathen Fredriksen, Jonathan Nordstrøm, Mathias Johnsrud Emilsen, Thomas
Knutsen, Yassin Osman Mohamud , Don August Tømte‐Mendonca , Daniel Granlund Strømdahl,
Andreas Stensrud, Shreeraam Sritharan, Saladin Tijmons Lekhal, Adrian Ramadani , Josias Furaha,
Matheo Hoang, Alex Nilsen, Victor BraateN, Oliver TommaseN, Philip Jorgensen
Aktiviteter/treninger: 4 trainings per week. ½ alternative trainings per week (i.e. Personal and
Cognitive Development Program), 81 games, 8 friendlies, Tournaments: Baltic Football Schools
Tournament (Latvia).
Sosiale tiltak: Dinner every other Thursday night, 4 social events outside VIF
Oppsummering og eventuelt: Unfortunately, no tournaments for 2003 players, and not enough
international references. Need to work on facilities in Valle to create a better environment for every
team in the club

G2002‐2
Støtteapparat: Trener: Luciano Arias, Hjelpetrener: Erling Lunde, Lagleder: Vidar Olsen
Spillerstall: Abdullahi Hussein, Adam Hjortland, Ahmed Kasem, Aleksander Berget Olsen, Ali
Abbaszadh, Andreas Gjengedal, Chris Barrera, Daniel Lopes, Diego Rojas, Eduard Navarro, Herve
Cherif, Husein Mohammed, Jørgen Andresen, Kasim Mohamud, Mustaf Faisal, Renato Andre,
Theodoros Patsilis, Younes el Hachmioui
Aktiviteter/treninger: Laget har hatt i snitt 4 treninger i uken + kamp. Det ble spilt 16 kamper i serien
og ca. 10 treningskamper.
Sosiale tiltak: Laget har hatt en samling med mat/drikke på våren 2019. Det er planlagt en
sesongavslutning for årets sesong.
Fair‐play tiltak: Vi har stort sett hatt Fair Play‐vert på våre hjemmekamper. Det har fungert bra. Vi har
ikke hatt noen episoder på våre arrangement. Kan ha noe med at vi har ikke for mange tilskuere på
kampene våre.
Oppsummering og eventuelt: Laget er spent på hva klubben kan tilby av trening og oppfølging av
spillere og lag.

J17 Elite
Støtteapparat: Hovedtrener: Darren O’ Sullivan, Assistenttrener Callum Sullivan, Alexander Kjeller
Haakonsen. Lagledere: Thorleif Stene, Olav Svendsrud.
Spillerstall: Amalie Vogt Sæbø, Anny Tysnes, Argjenta Emini, Ayda Nur Ceylan, Bina Ahmadi, Emina
Pezerovic, Hannah Soot, Iben Skog Erlandsen, Ida Walberg Larsen, Jenny Haaland, Julie Høiberg, Karin
Heramb‐Aamot, Sara Byman, Selma Saltvig Haga, Silje Djurhuus, Sofie Angen, Swaathy Sasiharan,
Thea Starheim Johansen, Tuva Haugen, Yousra Boukaddour, Åse Stefansen
Aktiviteter/treninger: Hele sesongen har det blitt gjennomført 4‐5 treninger per uke, litt variabelt i
forhold til kampprogram. Oppmøtet har gjennomgående vært ganske god. Assistenttrener Callum
Sullivan har gjennomført en del harde fysiske økter med laget, bla. bakkeløp. Noen av spillerne har
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måttet spille for J‐17 Regional‐laget, mens andre igjen har hjulpet J‐17 2.divisjonslaget. Fire av
jentene var også en del av laget som vant Norway Cup i J17 Elite‐klassen, samt at flere har spilt NM‐
kamper for J‐16. Mot slutten av sesongen har noen også spilt 4 divisjon senior.
2019‐utgaven av 1 divisjon J‐17 var en vits. Rett før seriestart trakk minst tre lag seg og meldte seg på
i 2.divisjon i stedet, noe som førte til at 1.divisjon besto av fire lag som møttes fire ganger, altså bare
12 seriekamper. Laget endte på 2.plass i serien og ble slått ut i semifinalen i OBOS‐cup. I
sesongoppkjøringen fikk vi dessverre alvorlige skader på et par spillere, og først i disse dager er disse
spillerne så smått i gang med opptrening igjen. Vi hadde også en spiller ute i månedsvis med
hjernerystelse, men vedkommende er nå på kretslaget så kanskje det var det som måtte til for å
våkne.
I vinterferien tok vi laget med ned til en treningsleir rett nord for Barcelona, og det var en fantastisk
oplegg. Ypperlige overnattingsforhold, kjempegod mat, knall vær og veldig gode treningsøkter.
Ettersom laget i stor grad består av spillere som kom til klubben etter forrige sesong, var dette en fin
måte å la jentene bli kjent med hverandre på. Laget deltok også på treningsleiren i Gøteborg i April
Sosiale tiltak: Jentene er vel ganske flinke til å finne på ting på egenhånd, men etter en treningskamp
i vår, vartet assistenttrener opp med hjemmelaget lasagne som ble spist i Brakka.
Oppsummering og eventuelt: Alt i alt et år med mye utvikling. Ferdighetsmessig har mange av
jentene tatt store steg, nå må det arbeides med fotballforståelsen framover. Til slutt et hjertesukk:
Klubben bør se på det som en viktig oppgave å holde garderobebygget i bedre stand neste sesong, og
implementere et regelverk for bruk av bygget. Brytes reglene må det få konsekvenser. Det er til tider
pinlig å ta imot gjestende lag i det som noen ganger ser ut som en blanding av søppeldynge og et
bygg under rivning.

J19 Elite/rekrutt
Støtteapparat: Kenneth Østerås, hovedtrener, Ole Veum, assistenttrener, Marte Vik Edvardsen,
assistenttrener, Karianne Stensen Gulliksen, lagleder, Aina Emaus, lagleder
Spillerstall: Caroline Larød, Elife Salihu, Eline Stensen Gulliksen, Ellen Wang, Emma Iversen, Henriette
Velten‐Simonsen, Ingrid Haug, Jenny Såre Slåtta, Julia Caroprese, Kine Myhrer Fløtre, Mari Ormholt
Hanssen, Marit Emaus Flaa, Martyna Busloxicz, Matilde Ravn, Mia Huse Rostad, Mina Mathiassen‐
Nymoen, Nadia Ryan Pinto, Pernille Velten Simonsen, Sanne Cornelia Torp‐Hansen, Sara Nilsen Kilen,
Selma Saastad, Sharon Hansen, Silje Fjeldstad, Sofie Lerstand Rez, Sofie Runhovde Brændshøi, Thale
Marie Bakken Thunem, Tine Celine England Karstensen, Rikke Fleiicher, Helena Ringheim, Anna Maria
Solskjær, Leah Haji Høiness.
Aktiviteter/treninger: Deltatt i serie spill: 2 div. kvinner 9 plass. J17 regional 6 plass. Gjennomført 131
treninger. Til sammen 68 kamper.
Cuper som laget har deltatt på:
Lillehammer cup januar 2019 J19: Gull
Norway Cup j17 elite: Gull
Gothia cup j18: Sølv.
NM J19: Sølv.
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Sosiale tiltak: Sommerfest med grilling og teamarbeid i juli. Feiring av gode resultater i Gothia og
Norway cup med bowling og pizza.
Fair‐play tiltak: Vi har hatt Fair Play‐vakter på alle hjemmekamper. Vi har laget en gruppe på 5
foresatte som rullerer på 2. divisjon og J17 kamper. Det har fungert ok.
Oppsummering og eventuelt: Dette er et utviklingslag som har klare ambisjoner om å utvikle
fotballspillere. Vi har hatt en stor treningsgruppe der over 30 spillere har bidratt i årets sesong. I
seriespillet er målsettingen å gi spillere i junioralder erfaring med senior fotball, og kjempe i toppen i
J17 regional. Laget selv hadde egen målsetting om å gjøre det best mulig i Gothia Cup, Telenor cup
J16 og Telenor cup J19 (NM). Vi kom til finale i Gothia der vi tapte 2‐0. I J16 gikk vi overaskende ut
tidlig, men i J19 NM gikk vi hele veien til finalen der det dessverre ble tap for et meget godt Klepp lag.
Vi deltok nok en gang i Norway Cup Elite‐turnering J17. Det endte med seier i turneringen. Dette er
da tredje året på rad for klubben, og mange av jentene.
Viktigst av alt denne sesongen er at mange av jentene har tatt nye steg som fotballspillere. Både på
høyeste nivå og de som kommer under der igjen. Alle som er gamle nok har også fått kjenne på
seniorfotball gjennom året. Både i 2 divisjon og 3 divisjon.
Representasjon:
Klubben har hatt 5 spillere som har representert på ulike aldersbestemte landslag, J19, J17, J16 og
J15.
I tillegg har 9 av våre spillere representert på kretslag.

Senior 3
Støtteapparat: Trener: Peder Cihiluka‐Brevik. Kaptein: Arve Revdal. Keepertrener: Kim Andre
Syvertsen. Fysioterapauter: Morten og Arve Hembre
Spillerstall: Alexander William Beadle, Anders Johre, Anders Nitteberg Lie, Andreas Bjelle, Andreas
Finneide, Arve Revdal, David Daja Andersen, Eirik Christiansen, Espen Johre, Hans Kristian Lyngstaad,
Heine Bratli Lossius, Joakim Nordøy, Johan Lennart Heinonen, Kim Andre Syvertsen, Morten Hembre,
Morten Huseby Lie, Ole Christian Kvernerud, Philip Johansen, Stefano Lino Tozzi, Stian Monsen,
Torvald Ormestad, Peder Cihiluka‐Brevik
Aktiviteter/treninger: 1 trening i uka, pluss kamp. 11 seire, 4 uavgjort, 2 tap i serien. Fattige 3 poeng
fra opprykk. Treningskamper på Abildsø, i Askim, på Intility Arena mot vennskapsklubben Linderud.
Sosiale tiltak: Avslutningsfest på Øst og Brakka.
Fair‐play tiltak: Årets fair‐play pris til årets snilleste spiller.
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Oppsummering og eventuelt: Med bare to tap i løpet av en full sesong er nok dette tidenes sesong
levert av Vålerenga Senior 3. Med coaching i verdensklasse, og en meget hardtarbeidende spillerstall
er det utrolig at laget skal spille en ny sesong i 6.divisjon. Neste års mål, blir som årene før: Opprykk!

Damer 3
Støtteapparat: Thorleif Stene – trener, Olav Svendsrud – trener, Camilla Østevold ‐ lagleder, Julie
Gjengstø Johansen – lagleder
Spillerstall: Camilla Østevold, Hanne Finstad, Ida Dahlsveen Alnes, Ine Geitung, Julie Gjengstø
Johansen, Kaja Renolen Haugen, Karoline Svensen Braanaas, Kristin Torsgård , Lena Minde Stålsett,
Linnea Oppedal , Mari Solstad, Maria Reinholdt Jensen, Marie Rabben Alstad, Marita Lund, Marlen
Nilsen , Marte Madland Størdal, Moa Terjesdotter Eriksson, Nora Robøle Svendsrud, Sara Benali,
Sigrid Normann, Silje Iren Knarud, Stine Lise Halvorsen Axelsen, Tonje Norheim, Tonje Pedersen
Aktiviteter/treninger: Ei trening i uka. En seriekamp i uka. Ingen treningskamper. Ingen cup’er
Sosiale tiltak: En lagfest
Oppsummering og eventuelt: Vi er et ferskt lag og vi er i en læreprosess som individer og som lag. Vi
har en av toppscorerne i divisjonen, Nora Svendsrud med delt andreplass. I løpet av sesongen har vi
fått tid til å bli bedre kjent med hverandre og hverandres spillestil – noe som har vist seg i lagets spill
de siste kampene. Vi trives med å spille på lag og de aller fleste har samme ambisjonsnivå. På
treningene, som ledes av Thorleif og Olav, har vi hatt ulike øvelsen som fokuserer på å forbedre
grunnferdighetene og å terpe på de elementene vi som lag sliter med. Aktivitetene treffer
ferdighetsnivået til alle på laget. Vi har hatt en del skader i løpet av sesongen. Tre røket korsbånd,
ulike slagskader, betennelse m.m. Dette er uheldig, men vi har fortsatt klart å holde positiviteten
oppe og heiet hverandre frem. Ved de anledningene hvor vår spillerstall ikke strakk til, har vi fått
hjelp fra spillere fra J19 og J17 og andre Vålerengaspillere. Alt i alt en god sesong og vi gleder oss til
kommende sesong.

Damer 7’er
Støtteapparat Hanne Mellingsæter, lagleder
Spillerstall: Stine Myhr, Ida Kristoffersen, Karen Werner Kamsvåg, Kaia Fjeldstad, Anna Ellingsen, Else
Vassbø, Celine K. Pettersen, Ida Nordby Sætre, Annike Løkås, Hanne Mellingsæter, Marte Vik
Edvardsen, Maren Vik Edvardsen, Linda Stadsøy Grjotheim, Kathrine Andresen, Tine Grødahl,
Christine Vangbo Jæger
Aktiviteter/treninger: Trener ikke. Antall seriekamper – 18. 1.plass i 1.divisjon
Sosiale tiltak: Et par fester

Oldboys M40
Støtteapparat: Per Arne Bertheussen, lagleder
Spillerstall: Yassin Akara, Abelkader Zariuh, Racid Azagagh , Trond Thomsen,Per Arne Bertheussen,
Knut Trondsen, Thomas , Terje Bye, Leo You, Espen Arnes Mikalsen,Ronny Stenberg
Aktiviteter/treninger: Kamp hver Torsdag
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Oppsummering og eventuelt: Greit år, flere som skulle vært med og meldt seg inn som ble skadet før
sesongstart og i sommer på trening Valle. 2‐3 nye klar til neste sesong.

Oldboys M48
Støtteapparat:Per Arne Bertheussen, lagleder
Spillerstall: Richardur Snorrison, Mikael Dalsgard l,Øystein Bakken ( sluttet ) Per Arne Bertheussen
Terje Bye, Knut Trondsen, Yassine Akkara, Trond Thomson, Espen Arnes Mikaelsen
Aktiviteter/treninger: Kamp hver Mandag, ingen trening, bare i ferien på Valle

Oldboys Senior 7’er
Støtteapparat: Michael Vik
Spillerstall: Tommy Stiansen, Morten Didriksen, Johan Tjessem, Trond Thomson, Eyvind Hveberg,
Erlend Bugge Holm, Omar Tashakori, Ronny Daleng, Minator Ibrahimaj. Som tidligere nevnt så har vi
hatt få spillere og har måttet låne spillere fra andre lag, da gjerne fra de andre old boys lagene.

Futsal Herrer
Støtteapparat: Lars Erik Hempkins
Spillerstall: Hamza Aslam, Lars Erik Hempkins, Thomas Espevik, Arben Fetishi, Christopher Okazaki
Hansen, Kjetil Neple, Jørgen Iversen, Erlend Karlsen, Arne Johan Ohr, Bjørn Andersson Røe, Petter
Emil Schiøtz, Nils Olav Smestad, Amund Haaland Aano, Zakaria Elhatri, Mikdad Cedra, Fadel Karbon,
Philip Arthur Nessa Sæther, Per Håkon Wergeland, Emil Johannsson, Thomas Tesfai, Espen Øverås,
Kjetil Elverum, Martin Bach Johnsen, Mats Theie Bretvik, Hasan Navruz, Trond Remi Otterstad, Yassin
el Ouaali, Diego Veloso
Aktiviteter/treninger: To ganger i uka i Teglverkshallen. Antall seriekamper‐ VIF 18 kamper i 1.
divisjon. Kom på 5. plass av 10 lag. VIF2 14 kamper i 3. divisjon. Kom på 2. plass av 8 lag. Rykket opp
til 2. divisjon.
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Glade og rause – målretta og stolte
Da høsten var som klarest – en september ettermiddag
strødde skjebnen ut små gnister på Vålerenga.
Bud gikk ut over byen – til kvinne og til mann
om at kjerka opp i parken sto i brann.
Det var mange som tok veien – som følte de måtte dra
opp til småhus og stille gater – mellom Galgeberg og Etterstad.
Flammene dansa i kvelden – lyste mot åsen bak
da Vålerenga kjerke – fikk himmel`n sjøl til tak.
Så mange minner – og tanker – lever i en menneskekropp
knytter oss til steder der vi vokste opp.
Kjærlighet til ei gate – til et hus og til en gård
der vi brukte våre aller beste år.
Og mange som stod der i parken – var døpt i kjerka en gang
og hadde spasert over gulvet – mens bryllupsklokka klang.
Flammene dansa i kvelden – lyste mot åsen bak
da Vålerenga kjerke – fikk himmel`n sjøl til tak.
I parken – stod det menn – som hadde spelt fotball siden dem var små
og siden ble helter for Klanen på Store Stå.
Der sto unge, menn og kvinner – som hadde flytta inn i seinere år
for å gi nytt liv til en del av byen vår.
Og orgelet spilte aleine – jeg sverger på at det er sant
og kjerkeklokka ringte – da taket til slutt forsvant.
Naken, grå og øde – som en skygge mot åsen bak
sto Vålerenga kjerke – med himmel`n sjøl til tak
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