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ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL
ONSDAG 9. mars 2022 KL 18.00 ‐ Intility Arena

Saksliste
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.
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Konstituering av møte
1. Godkjenne stemmeberettigete
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.

2. Forslag til dirigent
Halvor Fasting

3. Forslag til protokollfører
Hilde Eriksen Opland

4. Forslag til medlemmer som underskriver protokollen
5. Godkjenne innkallingen
Innkalling til årsmøte ble sendt ut per epost til alle medlemmer, samt lagt ut på klubbens
hjemmeside https://klubb.valerenga‐fotball.no/ den 04.02.2022.
Årsberetning og spesifisert saksliste ble tilgjengeliggjort den 2, mars 2022, noe som er innenfor
fristen på 1 ‐en‐ uke før årsmøtet.

6. Saksliste
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 – to ‐uker før årsmøtet.
Det har kommet inn ett forslag til behandling på årsmøtet – et lovendringsforslag fra styret som ble
gjort kjent for medlemmene sammen med innkallingen til møtet.

7. 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
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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.
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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Styreleder har ordet – «En viktig rolle»
Også 2021 ble et år preget av pandemien. På samme måte som i samfunnet ellers har små og store i
Vålerenga Fotball jobbet sammen for å holde aktivitetene i gang. Gjennom denne vanskelige tiden
vet vi at fotballaktivitet har vært ekstra viktig for barn og unge. For mange har dette vært én av få
muligheter til sosial omgang og aktivitet med jevnaldrende. I Vålerenga Fotball har hundrevis av
dedikerte frivilligtrenere og lagledere satt seg inn i stadig skiftende smittevernprotokoller og holdt
treningene i gang gjennom hele pandemien. Om vi ikke visste det fra før har de siste to årene vist
hvor viktig organisert idrett kan være for barn og unge – og hvilken formidabel kraft som ligger i
frivilligheten.
Over de neste tiårene vil befolkningstallet rundt Valle Hovin vokse enormt. For Vålerenga Fotball –
som klubb og samfunnsaktør ønsker vi å bidra til at alle barn og unge i dette nye, store nærmiljøet
skal oppleve en trygg og god oppvekst. Vi kan bidra gjennom å gi barn en arena for vennskap, og
livslæring og tilgang til voksenpersoner som bryr seg. Skal vi klare dette må vi som klubb bli enda
bedre på verdi‐ og bærekrafts arbeidet. Hos oss må alle – barn, frivillige og foreldre – oppleve at de
blir sett og er velkomne uansett bakgrunn – og særlig må barna oppleve dette på feltet, hver eneste
dag. Det krever nok voksne på feltet, god planlegging og gode systemer, rutiner for alt fra utstyr til
det å fange opp uheldige episoder. Kort sagt må alle i og rundt klubben jobbe sammen for å få det
til; vi må snakke sammen, si fra når ting ikke fungere og ha tro på at vi løser ting i fellesskap.
Styret ønsker å fokusere på dette i årene som kommer – samtidig som vi fortsetter satsningen på
Toppserielaget vårt – og på utviklingsavdelingene for jenter og gutter. På herresiden har et langsiktig
arbeid begynt å gi betydelig resultater. Gutter fra Oslo øst og nord får muligheten til å realisere en
fotballdrøm ute i Europa. Jentene fortjener samme mulighet – og det vil vi være med å gi dem.

Rune Hansen
Styreleder
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8. Styrets beretning
Pandemien har, som i 2020, satt sitt preg på året som har gått, selv om barn og unge i stor grad har
kunnet trene som normalt. Administrasjonen har gjennom store deler av året hold hjemmekontor
(helt eller delvis) og møtevirksomhet både internt og ekstern har i stor grad vært gjennomført digital.
Et hovedfokus gjennom 2021 var å sikre mest mulig aktivitet for barn og unge innenfor rammene av
godt smittevern, samt drifte A‐laget kvinner innenfor gjeldene regler for toppfotballen. I tillegg
jobbet vi mye med ny treårsstrategi for perioden 2022‐2024. Prosessen har involvert styret,
administrasjonen, samt referansegrupper bestående av foreldre, trenere, lagledere og spillere.
Markedsarbeidet hadde fortsatt høy prioritet og den gode utviklingen vi har sett de siste årene
fortsatte gjennom 2021, ikke minst er vi svært fornøyd med den nye kles‐ og utstyrsavtalen med
Adidas og Intersport.

Barn og ungdom
Barn og unge har stort sett kunnet trene og avvikle kamper som normalt gjennom 2021. Seriene kom
i gang noen uker for sent, men har blitt gjennomført som planlagt. Det har, under store deler av året,
ikke vært mulig å avholde sosiale aktiviteter eller møter for spillere. Det har heller ikke vært mulig å
samle trenere, lagleder eller foreldre til fysiske treff. Smittevernreglene har videre satt en stopper for
arrangementer på tvers av faste treningsgrupper, noe som har vanskeliggjort normal avvikling av
rekrutteringstiltak, fotballskoler og cuper.
Det har vært et mål for klubben å strekke seg langt for å gjennomføre aktiviteter for barn og unge.
Dette har krevd en god del ekstra‐innsats, med omlegging av treningstider og organisering av
treninger og kamper for å sikre inndeling i kohorter og andre smitteverntiltak. Ansatte og frivillige
trenere og lagleder, samt spillere har gjort en stor innsats for å sette seg inn i, og overholde raskt
skiftene smittevernprotokoller, og holde aktiviteter i gang. Det er gledelig å registrere at Vålerenga
Fotball har opprettholdt og til og med økt antall aktive barn gjennom pandemien (se mer nedenfor)
Vi vet likevel at tallene skjuler en del frafall, særlig i ungdomsfotballen, hvor vi også har hatt noe tilsig
fra klubber som har hatt utfordringer med å opprettholde aktivitet.

Akademiet
Akademiet (VFA) – Vålerenga Fotballs etter‐skoletidstilbud for barn mellom 8 og 13 holdt åpen
gjennom hele. Deltakelsen lå mellom 75‐90 barn per uke sammenlignet med 2019, da vi noen
måneder hadde opp mot 120 deltagende barn. For å sikre godt smittevern har det vært nødvendig å
ha ekstra trenerressurser på plass gjennom hele året.

Fotballskoler
4 av 6 planlagte fotballskoler kunne gjennomføres som planlagt, men smittevernreglene har satt
begrensninger for antall barn som kunne delta. Også her har vi brukt flere trenerresurser enn
normalt for å sikre en forsvarlig avvikling av aktivitetene.

Cuper, arrangementer, dugnader og andre aktiviteter
Med lettelsene i slutten på 2020 håpet vi på en normal cup‐sesong i 2021, men oppblomstringen av
smittetilfeller førte til at vi kun fikk gjennomført to cuper, DNB‐cup i august og Intility Cup i september.
Begge cupene måtte gjennomføres med betydelige redusert antall.
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Veien videre
Når det nå ser ut til at vi kan begynne å operere mer normalt er vi oppmerksomme på at slitasje på
spillere og frivillige kan komme tydeligere til uttrykk, og at enkelte lag vil trenge ekstra støtte for å
kunne opprettholde aktivitet. Vi har også fokus på at en del lag, særlig i de yngre årskullene, ikke har
kunnet danne så sterke foreldre‐fellesskap som før pandemien og at dette kan bidra til at de er mer
sårbare.
Vålerenga Fotball har de siste årene økt antallet aktive barn og unge og hevet kvaliteten på treninger,
særlig gjennom økt kompetanse på trenersiden. Vi ser at økningen i volum og aktivitet krever mer
systematikk for å sikre at klubbens verdier og prinsipper når ut til alle, samt skape dialog og god
informasjonsflyt på kryss og tvers i klubben. Med økt tilflytting til området er det viktig at vi legger et
godt grunnlag for å kunne ta imot enda flere aktive.
Til tross for at antallet jenter som spiller fotball i Vålerenga har vokst de siste årene er jentekullene
fremdeles små sammenlignet med guttesiden. Derfor ønsker vi å forsterke arbeidet ytterligere på
dette feltet.
I løpet av den neste tre års perioden vil vi derfor ha fokus på følgende områder:




Styrke verdiforankringen og klubbkultur blant trenere, lagledere og spillere
Styrke oppfølging av trenere og lagledere
Økt jenterekruttering

Seniorfotballen
Seniorfotballen har vært underlagt strenge begrensninger og har ikke kunnet gjennomføre treninger
eller spille kamper i det hele tatt. Unntaket har vært toppfotballen som har vært underlagt egne
smittevernprotokoller. Bortsett fra i starten av året kunne lagene som falt inn under
toppfotballprotokollen trene og gjennomføre kamper, men også i toppfotballen har det vært sterke
begrensninger på muligheter for å samle spillere utover treningsfeltet – og spillerne har vært
underlagt et strengt smittevernregime også privat.

Kvinner A
Kvinner A endte på fjerde plass i serien, men hentet – for andre år på rad – hjem
Norgesmesterskapet til Valle Hovin. Sesongen viste at laget har etablert seg i toppen av norsk
kvinnefotball, men laget mangler fremdeles stabilitet nok til å være sikret en topp‐to plassering i
Toppserien, noe som også gir Champions League‐kvalifisering.
Uten at det skal være noen unnskyldning for et litt skuffende serieresultat, ble lagets aktivitet i 2021
preget av utfordringer knyttet til koronasituasjonen. På grunn av utsatte kamper i serien og
Champions League fikk spillerne svært kort sommerferie, i tillegg til at pausen mellom sesongen 2020
og 2021 ble redusert. Oppkjøringen til sesongen ble preget av nedstengelse og i en kortere periode
var det kun mulig med individuell trening. Over en lang tidsperiode våren og sommeren 2021 førte
innreisebestemmelsene til at hovedtrener, som var bosatt i Sverige, ikke kunne være til stede så mye
som ønskelig.
Kampavvikling på Intility Arena har som tidligere, blitt avviklet med et stort bidrag av frivillige. I år
som i fjor har arrangementspersonale både sikret en god opplevelse for publikum (når det har vært
tillatt) og ivaretakelse av godt smittevern både for egne spillere, gjestende lag, dommere og
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supportere. Vålerenga Fotball levere vi et kvalitetsprodukt på arrangementstiden. Ikke minst legger
vi godt til rette for god TV‐dekning/streaming av kamper, noe som er viktig for Toppserien som
produkt.

Veien videre
De siste årene har statusen og interessen rundt kvinnefotballen økt betydelig både internasjonalt og i
Norge. Klubbene på kvinnesiden har helt andre muligheter for å tiltrekke seg markedsinntekter og
profesjonalisere virksomheten enn tidligere. Dermed øker også konkurransen om å henge med i det
øverste sjiktet når det gjelder sponsorer, spillere og trenerne. Risikoen ved å ikke levere sportslige
resultater er høyere enn før og manglende evne til å henge med i kampen om markedsinntekter og
premiepenger kan fort få store konsekvenser.
I løpet av de siste årene har Vålerenga Fotball fått på plass en hel‐profesjonell A‐lagstropp og et godt
bemannet trener‐ og støtteapparat i norsk målestokk. Med forsterkningene vi gjorde ved inngang til
2022 sesongen ligger vi ikke langt bak/på linje med neste nivå i Europa. Vi har også svært gode kamp‐
og treningsfasiliteter på Intility Arena. Et langsiktig ambisjonsnivå om å konkurrere i Europa vil kreve
en betydelig økning i budsjettene. Et hovedmål i perioden som kommer er derfor å derfor øke
inntektene og utvide inntektsgrunnlaget for å redusere risiko. Økt profesjonalisering innebærer også
økt fokus på bedre metodikk, verktøy og arbeidsprosesser i treningshverdagen, i arbeidet med
spillerlogistikk og i arbeidet med å innhente referanser fra hvordan de som ligger på neste
utviklingsnivå jobber.

Særlig om utviklingsavdelingene for gutter og jenter
Utviklingsavdelingene består av følgende lag: U12, U14, U16 og U19‐lag på guttesiden, og et U19 lag
på jentesiden.
Utviklingsløpet på guttesiden er et samarbeidsprosjekt mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga
Fotball. I 2021 har avdelingen ferdigstilt et større arbeid med å revidere spilleplanen. Pensumet har
blitt spisset. Fra 16 år og oppover har spill‐planen blitt mer lik A‐lagets modell, mens pensumet for
12‐16 er bredere for å sikre at d yngre spillerne har et bredt nok fundament til å møte morgendagens
spill. I 2022 vil fokuset være å implementere spillplanen, ikke minst gjennom nasjonal og
internasjonal matching.
På jentesiden har Vålerenga Fotball jobbet mye med å innføre verktøy, metodikk og arbeidsprosesser
rundt treningsprosessen og oppføling av spillere på J19/rekrutt. Vi har også kommet godt i gang med
å knytte tiI oss samarbeidsklubber. Ved inngangen til 2022 fikk vi også styrket trenerapparatet rundt
laget.
Gjennom strategiprosessen har Vålerenga Fotball bekreftet at vi har en ambisjon om å tilby et
fullverdig utviklingsløp for jenter som ønsker å bli profesjonelle fotballspillere på høyeste nasjonale
og internasjonale nivå. Selv om vi har hatt en fin utvikling i antallet jenter som spiller fotball i egen
klubb er det fremdeles for få jentespillere i de ynge årskullene til å opprette satsningslag. I perioden
2022 til 2024 blir det derfor viktig å styrke rekruttering av jenter til barnefotballen og fortsette å øke
kvaliteten i treningstilbudet.
Skal vi klare å realisere målet om å bygge et fullverdig utviklingsløp for jentene er vi også nødt til å få
på plass mer midler. Til tross for målrettet innsats har det nemlig vist seg vanskelig å sikre større
investor/markedsinntekter til utviklingsavdelingen. Denne erfaringen har vi også fra guttesiden, men
på guttesiden gir den sentrale medieavtalen et bedre fundament å jobbe ut fra.
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Medlems‐ og spillerutvikling
Fakta i tall – 2021
 Grunn til at det i statistikken ser ut som en kraftig oppgang i 2020 og nedgang i 2021 er at Vålerenga
brukte støttefondet til å innvilge alle gjenstående betalinger i Coronaåret 2020. Antallet betalende
medlemmer 2021 har økt om man ser tallene fra 2019.
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2021 – Betalende aktive medlemmer fordelt på barn, ungdom og voksne
Betalende medlemmer i hele klubben
M 0-5
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Betalende medlemmer i Fotball

Betalende medlemmer i Futsal

Til sammenligning – 2020
Betalende medlemmer i hele klubben
M 0-5

M 6-12
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Total
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Betalende medlemmer i Fotball

Betalende medlemmer i Futsal

Baner og anlegg
Intility Arena
Vålerenga Fotball har sine kontorer på Intility Arena som eies av Vålerenga Kultur og Idrettspark, et
heleid datterselskap av Vålerenga Fotball. Arenaen er også kamp‐ og treningsarena for Vålerengas
toppfotballag på herre‐ og kvinnesiden. Tidligere har Gatelaget hatt noen av sine treninger her og
barne‐ og ungdomslag har fått anledning til å trene på stadion en gang i løpet av året, men dette har
ikke vært mulig under pandemien.
I desember 2021 startet det arbeid med å utvide garderobefasilitetene for A‐laget kvinner som har
manglet nødvendige arealer for å drifte helprofesjonelt. Byggearbeidet ble ferdigstilt i februar 2022.

Vallefeltet
Vallefeltet eies og driftes i samarbeid med Oslo kommune. Det ble gjennomført en del større
oppgraderinger av anlegget i 2021:





Flere 5’er‐mål ble kjøpt inn og det ble reparert nett på ødelagte mål
Analyseverktøyet Spiideo ble installert på kunstgressbane (KGB) 2
Graffitikunstner Øystein Rosenlund har bidratt rundt Vallefeltet for å skape mere Vålerenga‐
tilhørighet, noe som det blir mer av i 2022.
Det ble satt opp en pantebod hvor de som bruker feltet kan levere tomme flasker. Her fikk vi
også hjelp fra Øystein Rosenlund til utsmykking av boden.
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Vinterdrift Vallefeltet
Vålerenga Fotball holder to kunstgressbaner åpne i vintersesongen, som går fra 1. januar til 30. mars.
KGB2 er oppvarmet og KGB1 holdes isfri med hjelp av kjemikalier. Banene var i tillegg åpne for
trening nesten helt fram til jul, noe som mange lag valgte å benytte seg av. Kostnader for
undervarme ble middels/høy for vinteren 2021. Samtidig mistet vi en del leieinntekter under
vintersesongen da vi pleier å ha eksterne voksenfotballag som leier treningstid, noe de ikke hadde lov
til grunnet smittevernrestriksjoner i perioden.

Brakka og klubbhus
I 2021 startet jobben med at skifte ut det gamle låssystemet i Brakka og Klubbhus og erstatte det
med et system hvor trenere og lagledere får tilgang via app på telefonen. Det nye systemet gjør det
enklere gi tilgang til lokalene og bedre kontroll og oversikt over hvem som bruker fasilitetene. Det ble
også satt opp dører mellom garderobene og dusjrommet. Det gjør at to lag nå samtidig kan bruke
garderobene som er plassert ved siden av hverandre selv om de deler dusjrommet.

Veien videre
Vi opplever allerede at det kan være trangt om plassen på Valle‐feltet og økt vekst i antall aktive vil
kreve større banekapasitet. Den store boligutbyggingen tilsier også at området som helhet vil trenge
flere baner. I løpet av den kommende treårsperioden vil Vålerenga Fotball jobbe bredt for å sikre
bedre banekapasitet i hele området. Vi vil også fortsette arbeidet med å videreutvikle og ruste opp
Valle‐feltet.

Markedsarbeid
Vi har over de siste årene sett en fin utvikling i markeds‐ og sponsorinntekter. Interessen for
kvinnefotball, men også for partnerskap knyttet til ulike bærekrafts prosjekter har økt betydelig. Vi
gleder oss til å fortsette å videreutvikle denne type partnerskap med i årene som kommer. Vi vil rette
en stor takk til alle våre investorer og samarbeidspartnere i næringslivet økonomiske bidrag og
engasjement. Deres støtte gjør det mulig for oss å utvikle tilbudet til barn‐ og unge og realisere
ambisjonene til A‐laget kvinner.

Samfunnsansvar og bærekraft
For Vålerenga Fotball er det viktig at samfunnsansvar og bærekraftarbeidet er integrert i det daglige
arbeidet. Bærekraftstrategien vår med fokus på like muligheter uansett kjønn, etnisk tilhørighet,
seksuell legning eller lommebok er integrert i årlige handlingsplaner. Fokus for 2022 er å øke antallet
jentespillere og kvinnelige trenere, samt like muligheter uansett seksuell legning. I desember 2021
ble det gjennomført en spørreundersøkelse på tvers av fotballfamilien for å kartlegge holdninger og
spørsmål rundt diskriminering på grunn av seksuell legning. Spørreundersøkelsen vil legge grunnlag
for videre arbeid på dette feltet.
I forbindelse med diskusjonen rundt boikott av Fotball VM i Qatar vedtok Vålerenga Fotball en
uttalelse til støtte for boikott på sitt årsmøte i 2021. Uttalelsen ble fulgt opp av våre representanter
på det ekstraordinære fotballtinget som behandlet spørsmålet i mai 2021.
Vålerenga Fotball samarbeider videre med Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn om ulike
samfunnsprosjekter.

12

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn er en selvstendig organisasjon. Stiftelsen jobber med
integrering, inkludering, helse, fair play og arbeidstrening. Det er fire 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 og Inkluderingsprosjektet.
Styret i stiftelsen i har 2021 bestått av:
Tom Krøning (styreleder), Elin Horn, Per Ravn Omdal (nestleder), Hanne Mellingsæter, Yassin Arakia
og Svein Mollekleiv
Daglig leder: Jannicke Aas.
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.

Besøk av Hans Majestet Kong Harald
Den 6. september 2021 fikk fotballfamilien storfint besøkt da Hans Majestet Kong Harald besøkte
Intility Arena. Kongen ble tatt imot av barn fra Valle Hovin Idrettsbarnehage, Gatelaget og klubbens
barne‐ og ungdomsspillere. Kongen møtte også æresmedlem, Terje Hellerud, og fikk høre mer om
profflivet i Vålerenga gjennom møte med representanter fra Elite‐ og Toppserielagene våre. Trenere
og spillere fra ungdomsfotballen delte sine erfaringer om fotballhverdagen under pandemien og
Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn fortalte om prosjektet Jobbsjansen. Besøket ble avsluttet med
at Kong Harald fikk overrakt Vålerenga‐drakt med "HaraldR" og draktnummer V ute på gressmatta på
Intility.
Det var stor stas med kongelig besøk, og vi setter stor pris på at Kongen på denne måten satte fokus
på klubbens arbeid for integrering og like muligheter, samt den store innsatsen som har blitt lagt ned
fra frivillige og spillere å holde aktiviteten i gang under pandemien.

Besøk av Ordfører og Byrådsleder
I september fikk Vålerenga Fotball besøk av ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond
Johansen. Ordføreren og byrådslederen kom for å hedre A‐laget kvinner som vant seriemesterskapet
i 2020. På grunn av pandemien var det ikke mulig å gjennomføre besøket tidligere. Klubben vil rette
en stor takk til Oslo kommune for denne hyggelige oppmerksomheten og takke for godt samarbeid
runde ulike prosjekter og møter gjennom mange år.

Klanen
Klanen fortsatte sitt sterke engasjement for klubben og vi takker for støtten dere viser lagene våre,
både i Toppserien og i barne‐ og ungdomsfotballen. Det betyr mye å ha Norges beste supportere på
lag.

13

Styrearbeidet
Følgende styret ble valgt på årsmøtet i mars 2021








Styreleder Karin Yrvin
Nestleder Rune Hansen
Styremedlem Jimmy Munkvold
Styremedlem Runar Kvernen
Styremedlem Gro Anita Midtgaard
Varamedlem Jon Egil Strand
Varamedlem Hilde Eriksen Opland

I slutten av mars meddelte Karin Yrvin at hun, av personlige årsaker, ønsket å gå av som styreleder og
tre ut av styret. Rune Hansen rykket dermed opp som styreleder og Jon Egil Strand kom inn som fast
representant i styret.
Styret avviklet i 2021 12 styremøter og ett styreseminar, de fleste på Teams. Klubbens styre
behandlet 71 saker.

Representasjon
Styremedlemmer og administrasjonen har deltatt på representasjonsoppgaver i løpet av året, bl.a. i
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Norges Fotballforbunds ordinære og ekstraordinære forbundsting.
Kretsting Norges Fotballforbund Oslo
Styret i Idrettens Samarbeidsutvalg i Bydel Gamle Oslo
Styret i Vålerenga Idrettsforening
Årsmøte og medlemsmøter Toppfotball Kvinner
Styret i VKIP AS og Vålerenga Stadion AS

I tillegg har klubben vært representert i ledermøter og daglig leder‐møter i regi av Oslo Fotballkrets og
Oslo Idrettskrets, både fra styret og administrasjonen.

Andre grupper og representasjon
Cuputvalget har bestått av:
Fra administrasjon: Karen W Kamsvåg
Utpekte medlemmer: Gro Anita Midtgaard, Line Myromslien, Vidar Olsen, Camilla Lysa Fredlund, Siv
Haugenes og Hilde E Opland.
Cuputvalget anbefaler antall cuper på ulike alderstrinn, setter opp datoer og rammer. I tillegg bistår
cuputvalget med å finne medlemmer i de ulike cupstyrene. Som konsekvens av avlyste cuper, har
aktiviteten vært lav.
Fair Play‐utvalget har bestått av:
Fra administrasjon: Tine Grødahl
Utpekte medlemmer: Camilla Lysa Fredlund, Bjørn Slåtta og Christine Rakckwitz
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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 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.
På grunn av pandemien har aktiviteten i utvalgene vært lav i 2021.

Datterselskaper: Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS
Styret i Vålerenga Fotball beslutter sammensetningen av styrene i datterselskapene Vålerenga kultur‐
og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS i generalforsamlingen.
Begge datterselskapenes styrer har i 2021 bestått av:
Åge Petter Christiansen (leder), Jimmy Munkvold, Anette Lona, Henriette Hillestad Thune og Jon Egil
Strand. Daglig leder er Stig‐Ove Sandnes.

Årsregnskap 2021
Konsernregnskapet for Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS for år 2021 viser
et positivt årsresultat på kr. 5.123.610,‐ mens tilsvarende årsresultat i 2020 var på kr. 4.171.963,‐ (i
2019 var årsresultatet på kr. 3.251.044,‐ i 2019).
Egenkapitalen for konsernet Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS er per
31.12.2021 på kr. 62.558.158,‐ mens tilsvarende egenkapital i 2020 var på kr. 57.419.235,‐ (i 2019 var
egenkapitalen på kr. 53.314.852,‐).
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS hadde et negativt årsresultat i 2021 på kr. 579.400,‐ (tilsvarende
negativt årsresultat på kr. 1.464.130,‐ i 2020). Vålerenga stadion AS hadde et positivt årsresultat i
2021 på kr. 5.703.009,‐ før skatt og kr. 4.448.347,‐ etter skatt. I 2020 var årsresultat på kr. 5.636.094,‐
før skatt og kr. 4.396.154,‐ etter skatt. Det er ingen betalbar skatt for 2021.
Utviklingen regnskapsmessig er i tråd med forutsetningene og langtidsbudsjettet som er utarbeidet.

Byggeprosjekt – ferdigattest
Totalentreprenør Hent har søkt Plan‐ og bygningsetaten om ferdigattest. Alle avvik og tilsyn er lukket
overfor Plan‐ og bygningsetaten. Det siste formelle som gjenstår er å få ferdigattesten.

Opsjonstomt
Styret i Vålerenga Fotball og styret i Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS konkluderte i 2020 med at
det ikke er mulig å kunne kreve opsjonstomta overført fra Oslo kommune, kort og godt fordi Oslo
kommune meldte dette formelt for seint inn til ESA. Det ble gitt en orientering om dette til årsmøtet i
Vålerenga Fotball i 2021. Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS meldte formelt til Eiendoms‐ og
byfornyelsesetaten i september 2021 at vi sier fra oss opsjonen.

Refinansiering
Vålerenga stadion AS er gjeldfri.
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Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS fikk i april 2021 innvilget en refinansiering i Danske Bank på 400
millioner kroner. På samme tidspunkt ble det kortsiktige lånet på 50 millioner kroner hos Pareto Bank
innfridd. Per 31.12.2021 hadde VKIP rest på lånet på kr. 393.335.000,‐. Styret i VKIP vurderer at
prosjektet fortsatt er godt bærekraftig økonomisk etter refinansieringen.

Refusjon av infrastruktur
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS fremmet i 2015 et krav om refusjon av infrastruktur til Plan‐ og
bygningsetaten. VKIP har gjennom sitt prosjekt bygget ny infrastruktur og gjort oppgradering av
eksisterende infrastruktur i området. Det er lovhjemlet at i slike saker kan utbygger (VKIP) kreve
refusjon av infrastruktur fra naboer som har utviklingspotensial på sin tomt og som skal bygge i
framtida. Plan‐ og bygningsetaten har så langt ikke gjort noe vedtak om refusjon, og VKIP klaget også
inn denne saken i 2019 til Sivilombudsmannen. Plan‐ og bygningsetaten har bekreftet at de skal gjøre
et refusjonsvedtak. De fleste av naboene som har utviklingspotensial har gjort opp for seg, men
unntak av Oslo kommune og Valle Hovin skøytestadion og Scandic Helsfyr hotell. Det er dialog
mellom VKIP og PBE, og VKIP mener at vi har et legalt krav mot naboer på rundt 20 mill. kr.

Covid‐19
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS har som gårdeiere naturligvis merket
konsekvensene av covid‐19. Alle leietakerne våre har i 2020/21 vært enten helt eller delvis nedstengt
i perioder av året.. Så lenge leietakerne får dekket faste kostnader fra Staten, har Vålerenga kultur‐
og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS hatt som prinsipp at alle leietakerne skal betale sin husleie.

VKIP Drift AS
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS har etablert VKIP Drift AS som et driftsselskap. VKIP har avtale
med Newsec Basale om drifts‐ og eiendomsforvaltning. VKIP Drift AS krever inn felleskostnader fra
leietakerne, og Newsec Basale fører et eget regnskap for dette. I 2021 endte VKIP Drift AS med å
kreve inn totalt kr. 10.145.588,‐ i felleskostnader (tilsvarende kr. 8.259.014,‐ i 2020). Økte
kraftkostnader, strøm og fjernvarme, er bakgrunnen for den store kostnadsøkningen fra 2020 til
2021.

Framtidsutsikter
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS har utleid alle sine arealer.
Leieinntektene fra Aimo Park AS (Vålerenga P‐hus) er omsetningsbasert og dermed variable. Øvrige
leieinntekter i langtidsbudsjettene er lagt inn kun med grunnleie. Det kan derfor være en oppside i
avtalen med Vålerenga Fotball AS når det gjelder NM‐kamper og E‐cup, samt for Vålerenga P‐hus.
Eierkostnadene for Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS ligger samlet på
rundt 3 mill. kr. i året. Et 30‐års vedlikeholdsbudsjett er utarbeidet og viser et framtidig behov for
oppgradering av tekniske anlegg fram til 2047 på i størrelsesorden 180 mill. kr.
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS har et budsjett for 2022 som viser overskudd for første gang.
Vålerenga stadion AS vil gå i pluss hvert år i størrelsesorden 4‐5 mill. kr. eller mer, avhengig av de
variable inntektene fra Vålerenga Fotball AS og Aimo Park AS.
Vålerenga kultur‐ og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS sine viktigste oppgaver er med andre ord
tredelt; 1) betale de løpende eierkostnadene hvert år, 2) betale renter og avdrag til Danske Bank og
3) spare penger til behov for framtidige oppgraderinger av tekniske anlegg.

Likestilling og diskriminering
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Det var totalt 74 ansatte i klubb, totalt 37,5 årsverk i 2021: 30 kvinner (22 heltid, 8 deltid) og 38
menn (12 heltid, 26 deltid).








Styret
o Styreleder; og et styremedlem var kvinner. Styreleder trakk seg i løpet av perioden.
o Styrets nestleder og to styremedlemmer var menn. Nestleder tok over som
styreleder I løpet av 2021.
o Styret har også to fast møtende vararepresentanter; ett av hvert kjønn
o I underutvalg, er fordeling slik: Kvinner 60% og menn 40%.
Administrasjon
o Daglig leder/Klubbdirektør: Kvinne (100% stilling)
o Øvrige administrative funksjoner: 3 menn og 2 kvinner (100% stilling)
Sport – Barn og ungdom
o Sportssjef barn og ungdom: Mann (100% stilling)
o Utviklingsleder jenter: Kvinne (100% stilling)
o Bane‐ og anlegg: 1 Mann (50% stilling)
o Trenere: 29 menn, 1 kvinner (10‐100% stilling)
Damer A
o Sportslig leder Kvinner A: Kvinne (50% stilling)
o Administrativt ansvarlig: Mann (100% stilling)
o Hovedtrenere og assistenter: 4 menn og 2 kvinner (10‐100% stilling)
o Spillere med profesjonell kontrakt: 26 kvinner (20‐100% stilling)

Rekruttering av spillere
Klubben ønsker at alle spillerne tilknyttet Kvinner A skal ha fotball som eneste inntektskilde. I noen
grad kombinerer spillere fotballjobben med studier, eventuelt mindre bijobber som lar seg
kombinere med profesjonell fotballvirksomhet. For at klubben skal oppnå dette, har det vært
gjennomført en gradvis opptrapping og utjevning av lønnsvilkårene
Klubben legger til rette for videreutdanning innenfor relevante fagområder.

Foreldrepermisjon og sykefravær
Antall uker foreldrepermisjon for kvinner: 24 uker
Antall uker foreldrepermisjon for menn: 0 uker
Sykefraværet i 2021 lå totalt på 2,66%
Sykefraværet grunnet syke barn har vært lavt, og det er ikke registrert forskjeller i fravær basert på
kjønn.

Arbeid med likestilling og mot diskriminering
I Vålerenga Fotball vil vi at alle barn og unge som ønsker skal ha mulighet til å spille for klubben,
uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, hudfarge, familiens inntekt eller seksuell legning. I 2021 har vi
fortsatt arbeidet med «På lag med alle barn. Vi har støttet ca. 100 barn og unge med treningsavgifter,
samtidig som vi også tilbyr dugnadsordninger for å få redusert avgifter for de som ønsker det. Totalt
har det blitt dekket treningsavgifter for over 250.000 kr i 2021.
Vi er stolte over et fremgangsrikt damelag og at vi ser en økende andel jenter i våre barn og
ungdomslag. Vi har også begge kjønn representert i styret, administrasjonen samt støtteapparatet
rundt damelaget. Vi har økt litt i antall jenter/kvinner blant våre ungdomstrenere, men her har vi
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fortsatt en jobb å gjøre og fortsetter arbeidet med å knytte til oss og få flere jenter/kvinner i ulike
trenerroller.
Det finnes en beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep og seksuell
trakassering mot barn publisert på hjemmesiden. Det er vanskelige, men viktige temaer vi som klubb
må holde oss oppdaterte rundt.

Helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsmiljøet i Vålerenga Fotball vurderes å være godt. Toppidrett betyr naturlig litt høyere risiko for
skader og derved sykemelding blant spillere. Ellers må sykefraværet ses som lavt i klubben, med en
liten økning i 2021 sett mot tidligere år. Det har i 2021 ikke vært noen arbeidsplassulykker som har
medført person‐ eller materielle skader, utover skader som er påført spillere i kamp/trening.
Totalt sykefravær 2,66% % for morselskapet (Vålerenga Fotball)

Påvirkning av 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 og kommer bli enda strengere i årene som kommer. I 2022 har vi
fortsatt dispensasjon og granulat fanges opp via fiberduker rundt vinteråpne baner, og gjenbrukes
om mulig. Der dette ikke er mulig, sendes granulatene til spesialdestruksjon. Fra 2023 vil det bli et
krav at snø som inneholder granulat plasseres på fast underlag, for eksempel asfalt eller kunstgress.
Kostnader for det har blitt lagt inn i budsjettet for 2022. Det pågår også mange forskingsprosjekter i
Norge og Europa for å finne erstatning til bilgummigranulat. Her er det flere interessante muligheter,
men prosjektene har ikke konkludert med anbefalinger.
Klubben har i økende grad satt miljø og bærekraft på dagsorden, noe som vil synliggjøres gjennom
konkrete planer og aktiviteter, som iverksette løpende.

Styrets økonomiske beretning
Noen hovedpunkter:
Klubbens inntekter fra egne arrangement ble fortsatt kraftig påvirket av koronasituasjonen i 2021.
Akademiet gikk med redusert antall deltakere gjennom store deler av året, en av fire fotballskoler ble
avlyst, men det store inntektsbortfallet skyldes avlysning av cuper, hvor kun to stykker ble
gjennomført og selv de i veldig lite format. Resultatet viser at vi har hatt litt mer aktivitet i 2020 på
etablerte arrangement, samtidig at klubben fra 2021 tatt over ansvar for kioskdrift på
Eliteseriekamper samt Postnord‐ligaen.
Avansement i Women’s Champions League, samt at vår søsterklubb Vålerenga Fotball Elite solgte to
spillere som vært innom akademiet vårt gav samlet ekstraordinære inntekter i 2021 på cirka 6.1
millioner kroner.
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Medlems‐ og aktivitetsavgifter
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I 2020 ble kostnaden for drift av stadion veldig lav og vi kom godt under budsjett grunnet enn mild
vinter og derved lave strømkostnader. Strømkostnader er en stor del for å drifte et stadion både
undervarme på banen samt kontor‐, garderobe og øvrige arealer. I 2021 var vi ikke like heldige i
begynnelsen av året samt de høye strømprisene i andre halvår har påvirket driftskostnadene kraftig.

Bane og anleggskostnader egne anlegg
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Datterselskapene
Styret i VKIP AS og Vålerenga Stadion AS har oversendt årsregnskap.
Det er fra styret i datterselskapene bekreftet at de økonomiske utsiktene, både med hensyn til
likviditet og resultater, er innenfor forsvarlige rammer.
I regnskapsrapporteringen vil klubbens eget regnskap for 2021, datterselskapenes regnskaper og det
konsoliderte regnskapet framgå.

Forskning og utvikling
Klubben og øvrige konsernselskaper har i løpet av 2021 ikke hatt kostnader til forskning og utvikling.
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Markedsrisiko
Til tross for at vi ikke fått jobbet som planlagt det siste årene med rekruttering av nye medlemmer,
ser vi en positiv trend på innmeldinger i klubben på barn og ungdomssiden og vi har flere lag enn
tidligere år. Voksenfotballen er litt mer usikker da det var veldig redusert aktivitet i 2020 som
fortsatte inn i 2021. I voksenseriene er det meldt på et lag færre enn tidligere år, og noen færre
spillere, men vi tror at de fort kan være tilbake på samme nivåer igjen hvis vi får fortsette holde
åpent.
Damelaget hadde ikke samme framgang i seriespillet i 2021 og klarte dessverre ikke komme hele
veien til Champions League‐gruppespillet men fikk avslutte sesongen med et cupgull. Damelaget sin
markedsposisjon ser vi fortsatt som nasjonalt sterk. Der ser vi ikke minst på utviklingen på
sponsorinntekter de siste årene. Klubben vil fortsette arbeide hardt for å opprettholde denne
posisjonen.

Reklame‐/sponsorinntekter
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
‐
2017

2018

2019

2020

2021

Også vår talentutvikling på guttesiden viser på en bra markedsposisjon, hvor flere unge talenter fått
sjansen og leverer bra prestasjoner i vår søsterklubb Vålerenga Fotball Elite. I 2021 har det også
resultert i fint økonomisk tilskudd via spillersalg med videresalgsklausuler samt
utdanningskompensasjon og solidaritetsmidler.

Kredittrisiko
I 2021 og koronasituasjonen er det fortsatt en liten nedgang i betalingsgrad blant våre medlemmer,
sett til tidligere år. Men vi har siden mange år en inkluderingsfond, med ekstra avsatte midler i 2020,
som hjelper medlemmer som sliter økonomisk og veier opp forhåpentligvis kortsiktig nedgang i
betalingsgrad.
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 i klubb og på konsernnivå er på et ganske stabilt nivå i 2021, og vurderes som
tilstrekkelig for fortsatt drift.

20

Forslag til vedtak
Årsmøtet godkjenner styrets beretning (årsrapporten) for 2021.

Oslo, den ____________________

____________________
Rune Hansen
Styreleder

___________________
Jon Egil Strand
Styremedlem

___________________
Gro Anita Midtgaard
Styremedlem

____________________
Jimmy Agnar Munkvold
Styremedlem

___________________
Runar Kvernen
Styremedlem

___________________
Harriet Rudd
Klubbdirektør
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9. Klubben årsregnskap
Konsernregnskapet oversendes til informasjon, og besluttes ikke av årsmøtet.
Vålerenga Fotball
Det skjer en stor økning i omsetningen i Vålerenga Fotball som ender på MNOK 46,5 mot MNOK 34,4
i 2020.
Det resulterer også i et stort driftsresultat på kr. 5.439.903 som er en økning fra 830.551 i 2020
Årsoverskudd ble kr. 5.506.804 som er økning fra kr. 875.563 i 2020
Klubbens egenkapital er positiv.
Det er foretatt normale avskrivninger for perioden.
Likviditeten i klubben er tilfredsstillende. Likviditetsbeholdningen var MNOK 6,7 pr 31.12.2021 som
er litt ned fra 2020, men da klart høyere fordringer hvor mye er innbetalt i begynnelsen av 2022.
Innbetalinger fra de ekstraordinære inntektene, overgangssummene, er fordelt over flere år hvor en
stor andel kommer i 2022.
Vålerenga Fotball Konsern
Omsetningen i konsernet ble MNOK 94,7 som er en økning fra MNOK 80,8 fra 2020.
Årsoverskudd etter skatt ble MNOK 10,6 som er opp fra MNOK 5 i 2020.
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.

Årsresultat og disponeringer
Vålerenga Fotball
Styret anbefaler følgende disponering av årsresultatet i Vålerenga Fotball:
Årsoverskudd
Overføringer:
Bane‐ og anleggsfond
Overføring til annen egenkapital
Sum overføringer

5.506.804
500.000
5.006.804
5.506.804

Klubbens egenkapital pr 31.12.2021 er:
Innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Bane‐ og anleggsfond
Sum egenkapital

0
0
81.821.681
1.000.000
82.821.681
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Vålerenga Fotball Konsern
Årsoverskudd
Overføringer:
Bane‐ og anleggsfond
Overføring til annen egenkapital
Sum overføringer

10.633.199
500.000
10.133.199
10.633.199

Konsernets egenkapital pr 31.12.2021 er:
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

0
0
0
78.433.690
1.000.000
79.433.690

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 for 2022 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 31.12.2021, er satt til 15.03.2022. Klubben skal levere denne
Finansielle Lisens Dokumentasjonen (FLD‐rapporten) til NFFs Klubblisensnemnd. Klubben har siste to
ganger rapportert slik at klubben er i grønn sone hvilket betyr høyeste nivå.

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteens rapport kommer i eget vedlegg og presenteres på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak
Årsmøtet godkjenner beretningen for 2021, og beslutter at fra overskuddet for klubben på kr
5.506.804, overføres kr 5.006.804 til fri egenkapital, samt kr 500.000 overføres til fond for bane‐ og
anlegg. Se ellers fondenes retningslinjer.
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Resultatregnskap
Vålerenga Fotball

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Reklame-/sponsorinntekter
Kampbillettinntekter
Medie- og ligasponsorinntekter
Gevinst ved salg av spillerrettigheter
Medlems- og aktivitetsavgifter
Andre salgsinntekter
Leieinntekter
Andre inntekter
Andre kamps- og arrangementsinntekter
Sum driftsinntekter

13
2

2

Variable kamp og treningskostnader inkl arr.kost
Lønnskostnad
Avskriving forøvrig
Nedskrivinger forøvrig
Administrasjonskostnader
Leie av faste trenings- og kampfasiliteter
Bane og anleggskostnader egne anlegg
Kosntader reklame og sponsor
Andre driftskostnader
Salgskostnader
Direkte kostnader ved kjøp av spillerrettigheter
Sum driftskostnader

2
2, 3, 4, 13
5, 6
6

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

2, 7
2

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Årsresultat

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

12

Vålerenga Fotball

2021

2020

5 584 924
289 050
5 291 152
196 441
7 437 471
8 236 907
244 275
19 122 884
94 997
46 498 100

4 388 039
240 553
2 462 500
0
6 034 219
2 336 536
298 658
18 563 288
72 185
34 395 977

7 725 427
22 313 790
341 960
0
4 204 605
417 858
4 855 061
288 331
208 471
104 094
598 600
41 058 197

4 589 846
18 911 290
572 989
801 237
3 336 960
723 035
3 787 960
280 151
154 008
24 950
383 001
33 565 426

5 439 903

830 551

76 485
9 584
66 901

63 177
18 164
45 013

5 506 804

875 563

0

0

5 506 804

875 563

5 506 804
5 506 804

875 563
875 563

Side 1
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Balanse
Vålerenga Fotball

Eiendeler

Note

2021

2020

Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Spillerrettigheter
Sum finansielle anleggsmidler

5

650 000
650 000

0
0

Varige driftsmidler
Bane og anlegg
Sum varige driftsmidler

6

3 961 508
3 961 508

3 865 825
3 865 825

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

7
7
7

66 023 178
3 345 344
16 000
69 384 522

66 023 178
3 345 344
16 000
69 384 522

73 996 030

73 250 347

144 776
144 776

57 868
57 868

8
9

2 812 465
4 944 623
7 757 088

345 911
3 229 023
3 574 934

11

6 709 588
6 709 588

7 419 913
7 419 913

Sum omløpsmidler

14 611 451

11 052 715

Sum eiendeler

88 607 481

84 303 061

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Varer
Lager av varer og annen beholdning
Sum varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum bankinnskudd, kontanter o.l

Vålerenga Fotball

Side 2
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Balanse
Vålerenga Fotball

Egenkapital og gjeld

Note

2021

2020

82 821 680
82 821 680

77 314 876
77 314 876

82 821 680

77 314 876

1 146 564
1 303 581
3 335 656
5 785 801

1 620 998
1 491 403
3 875 785
6 988 186

5 785 801

6 988 186

88 607 481

84 303 061

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Egenkapital og bane/anleggsfond
Sum opptjent egenkapital

12

Sum egenkapital

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

9
10

Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
Oslo, den ____________________
Styret i Vålerenga Fotball

Rune Hansen
styreleder

Gro Anita Midtgaard
styremedlem

Jimmy Agnar Munkvold
styremedlem

Runar Kvernen
styremedlem

Harriet Rudd
daglig leder

Jon Egil Strand
styremedlem

Vålerenga Fotball

Side 3
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Vålerenga Fotball
Note 1

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak.
Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.
Inntekter resultatføres basert på underliggende prosjektregnskap og lignende. Postene inntektsføres
i samme periode som aktivitetene postene er knyttet til utøves, dvs. uavhengig av når
inntektene faktureres og/eller betales
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre
eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen
ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og
langsiktig gjeld, er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Kontraktssummen ved kjøp av spillere og andr eutbetalinger relatert tl spillerrettigheter blir aktivert i regnskapet til
kostpris. Kostnadsføringen skjer lineært over kontraktsperioden. Ved reforhandling av kontraktsperioden blir
bokført verdi på reforhandlingstidspunktet kostnadsført lineært over den gjenværende kontraktsperioden. Er virkelig
verdi av spillerrettigheter lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke ventes å være forbigående, er spillerrettighetene
nedskrevet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når
verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris.
Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene
og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering.
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap og andre selskaper.
Tilførsel og bruk av egenkapital med restriksjoner føres som resultatdisponering
i årsoppgjørsdisposisjonene og vises enkeltvis i egen note fordelt på
restriksjonsklasse. Bruk av egenkapital med restriksjoner foretas som kostnadsføring
via driftskostnader i resultatregnskapet på det tidspunkt kostnadene påløper. Ved
årsslutt foretas en overføring fra de aktuelle egenkapitalkontoer, under resultatdisponeringer, for dekning av årets totale kostnader
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter,
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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Vålerenga Fotball
Note 2

Noter 2021

Sammenslåtte poster

Medlems- og aktivitetsavgifter består av
Medlems- og treningsavgifter
Cuper og arrangement
Akademi og fotballskoler
Dugnad, egenandeler og øvrig

Andre inntekter består av:
Grasrotmidler
Mva-kompensasjon
Krisepakke
Øvrig støtte og tilskudd

2021

2020

4 397 168
1 664 778
1 025 438
350 087
7 437 471

4 177 712
123 300
1 499 084
234 123
6 034 219

2021

2020

3 584 372
1 912 988
1 483 806
12 141 718
19 122 884

3 578 146
1 741 095
2 755 490
10 488 557
18 563 288

Klubens omsetning fra egne arrangementer ble fortsatt preget av koronapandemien i 2021.
Klubben har hatt akademiet i gang største delen av året, gjennomført to cuper og tre fotballskoler.
Det er en god del under det klubben hadde håp om å få gjennomført ved budsjettprosessen før sesongen.
Det samme gjelder for damelaget, og billettinntekter samt kioskinntekter fra Toppserien og Campions League.
Klubben har søkt støtte via stimleringspakken og har fått innvilget totalt kr 1.483.806,-.

Variable kamp og treningskostnader består av
Påmeldingsavgifter, liseser mm
Drakt og utstyr
Utdanning trenere
Reise, bespisning og opphold
Vare og innkjøpskostnader
Dommerkostnader
Øvrig kamp og treningsrelatert kostnad
Dugnader og øvrig fremmedtjeneste

Finansposter består av
Renteinntekt
Valutagevinst
Rentekostnader
Gebyrer
Valutatap
Sum

Personalkostnader består av:
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum personalkostnader

2021

2020

319 279
1 175 634
192 200
4 156 432
873 610
370 048
93 091
545 133
7 725 427

592 358
1 279 948
216 149
1 503 521
98 816
270 409
178 318
450 325
4 589 844

2020
68 266
8 219
0
0
9 584
66 901

2019
62 939
237
0
0
18 164
45 012

2020
16 520 484
2 404 356
393 155
2 995 795
22 313 790

2019
13 657 260
1 937 224
230 571
3 086 235
18 911 290

2021
74

2020
60

Det har ikke vært ansatte som har vært permitterte i 2021
Note 3
Antall ansatte
Gjennomsnittlig antall ansatte
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Vålerenga Fotball
Note 4

Noter 2021

Ytelser til ledende personer, revisor mv

Daglig leder:
Det er i 2021 utbetalt kr 618.172,- i lønn til daglig leder, samt kr 4.392,- i annen godtgjørelse.
Styremedlemmer:
Det er i 2021 ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse
til styreleder eller styremedlemmer.
Revisjonshonorar
Kostnadsført honorar til revisor for 2021:
Revisjon
Utarbeidelse av årsoppgjør
Andre attestasjonsoppdrag
Alle beløp uten mva

85 900
31 000
30 350

Note 5
Aktiverte spillerkontrakter
Spillerkontrakter (overgangssum) knyttet til spillere er aktivert
og blir avskrevet over kontraktsperiodens lengde. I tillegg blir det foretatt
nedskrivning der virkelig verdi (mulig salgsverdi) er lavere enn balanseført verdi.
Pr 31.12.2021 er aktivert beløp kr 650.000.
Note 6

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1.2021
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.2021
Årest nedskrivinger
Årets avskrivninger
Akk avskrivninger 31.12.2021
Balanseført verdi pr. 31.12.2021
Økonomisk levetid

Inventar/
utstyr
525 950
562 672
0
1 088 622
(125 038)
(650 988)
437 634

Bomhus
57 556
0
0
57 556
(57 556)
0

Maskiner
9 667
0
0
9 667
(9 667)
0

3-10 år

3-10 år

10 år
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Underlag
Ballbinge /
kunstgressbane kunstgressbane
2 557 635
5 078 507
0
0
0
0
2 557 635
5 078 507
(133 827)
(208 133)
(282 570)
(3 829 708)
2 275 065
1 248 799
10 år

10 år

SUM
8 229 315
562 672
0
8 791 987
(466 998)
(4 830 489)
3 961 508

Vålerenga Fotball
Note 7

Noter 2021

Finansielle driftsmidler

Investeringer i aksjer og andeler
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak.
Det utarbeides eget konsernregnskap.
Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.

Vålerengahuset AS
Vålerenga Kultur- og Idrettspark AS
Vålerenga Stadion AS
Vålerenga Sport AS

andeler
15 %
100 %
100 %
4,2 %

pr. 31.12.2016
15 000
64 227 251
1 795 927
1 000

Balanseført
15 000
64 227 251
1 795 927
1 000

Resultat
-1 052 619
-579 440
4 448 347
7 000

Egenkaptial
158 736
60 861 285
1 754 672
3 048 000

66 039 178

66 039 178

2 823 288

65 822 693

Sum investeringer i aksjer og andeler

For Våleregnahuset AS og Våleregna Sport AS er tall fra 2020 oppgitt da 2021 ikke er ferdig revidert.
For Vålerenge Kultur- og idrettspart AS og Vålerenga Stadion AS er tall for 2021 benyttet.

Lån til selskaper og stiftelser
Lån består av:
Ansvarlig lån Vålerengahuset
Vålerenga kultur- og idrettspark AS
Vålerenga Stadion AS

25 000
0
3 320 344

Sum lån

3 345 344

Note 8
Kundefordringer
Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning for mulige tap.
Pr. 31.12.21 er det avsatt kr 0,- for dekning av mulige tap.
Note 9

Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringer består av:
Fordring ansatte
Depositum husleie
Fordringer andre Vålerengaenheter
Fordring ifm stadion
Periodisert inntekt
Andre poster

2021
182 258
349 600
0
0
4 391 892
20 873

2020
136 829
385 900
0
0
2 387 488
318 806

Sum andre fordringer

4 944 623

3 229 023

Skattetrekk og andre offentlige avgifter
Skattetrekk og andre offentlige avgifter består av:
Skyldig skattetrekk
Arbeidsgiveravgift
Andre trekk
Sum skattetrekk og andre offentlig avgifter

2021
559 598
742 739
1 244
1 303 581
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2020
732 468
757 691
1 244
1 491 403

Vålerenga Fotball
Note 10

Noter 2021

Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av:
Feriepen ger
Mellomre gning Vålerenga - selskaper
G jeld ifm lagskasser
Kortsiktig lån
Andre periodiseringer og avsetninger
Periodisert kostnad

2021
1 678 200
0
408 370
0
1 249 085
0

2020
1 393 188
0
260 033
0
1 885 064
337 500

Sum annen kortsiktig gjeld

3 335 656

3 875 785

Note 11
Bankinnskudd, kontanter o.l
I summen inngår bundne bankinnskudd vedrørende forskuddstrekk med kr 576.873,-.
Note 12

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Egenkapital med restriksjoner
Fond bane/anlegg
Sum egenkapital med restriksjoner
Sum egenkapital

Note 13

31.12.20
76 814 876
76 814 876

Resultat 2021
5 006 804
5 006 804

31.12.21
81 821 680
81 821 680

500 000
500 000

500 000
500 000

1 000 000
1 000 000

77 314 876

5 506 804

82 821 680

Pensjonsordning

Klubben har plikt til å ha tjenestepensjonordning etter lov om tjenestepensjon. Klubben
har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter denne loven.
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Vålerenga Fotball Noter til konsernregnskap 2021
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Konsolidering
Konsernregnskapet inkluderer Vålerenga Fotball og selskaper som Vålerenga Fotball har
bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer
enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet.
Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og mellomværende mellom
selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved
at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.
Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er
kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og
inntil kontroll opphører.
Konsernet består av følgende datterselskap
Vålerenga Stadion AS - eies 100 %
Vålerenga Kultur- og Idrettspark eies 100 %
VKIP Drift AS eies 100 % av Vålerenga Kultur- og Idrettspark

Salgsinntekter
Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og
avkastning er overført.
Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets
fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles
som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres
pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir
identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli
resultatført i sin helhet.

Skatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet
på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt
er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved
utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at
denne kan bli utnyttet.
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene
relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen.
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Til BDO AS ved Arve Garberg

Uttalelse fra styret og forretningsfører
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Vålerenga Fotball for året
som ble avsluttet den 31. desember 2021, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt
regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling, resultatene
av driften og kontantstrømmene i samsvar med 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 13. februar 2019, og regnskapet gir et rettvisende bilde i
samsvar med 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 virksomheten. 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 styret 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 virksomhetens 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 virksomheten, og som involverer
styret, 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, protokoll fra
årsmøte mv.
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. Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
b. Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;
c. Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.
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10. Metode, de viktigste forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelse av
regnskapsestimatene og tilhørende tilleggsopplysninger, er hensiktsmessige og i samsvar
med det/de gjeldene rammeverk(et/ene).
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. Virksomheten 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 virksomhetens evne til fortsatt drift, herunder våre
vurderinger av effekten av pågående smitteverntiltak som følge av korona-utbruddet.
19. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av virksomhetens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
20. Vi kjenner ikke til at forvaltningen av virksomheten er foretatt i strid med lov eller
virksomhetens formål eller at eventuelle utdelinger er foretatt i strid med vedtektene
herunder formålet
21. 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 virksomhetens
årsregnskap/årsrapport, og
c. ubegrenset tilgang til personer i virksomheten som det etter revisors vurdering er
nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.
Oslo, den ………… 2022

________________________
Rune Hansen
Styrets leder

________________________
Harriet Rudd
Daglig leder
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10. Innkomne forslag og saker
10.1 Lovendringsforslag innsendt av styret i Vålerenga Fotball – forslag til tillegg til §1 Formål
Eksisterende tekst
§ 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.
Forslag til ny tekst
§ 1 Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske
komité (NIF).
(2) Idrettslaget skal gjennom sin aktivitet søke å bidra til gode oppvekstmiljø for barn og unge, samt
jobbe for å redusere ulikhet i Oslo by.
(3) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Begrunnelse: Styret ønsker å skape tydeligere sammenheng mellom klubbens formål og visjonen vår:
Oslos stolthet. Vi gjør Oslo til en bedre by å bo i.

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Styrets forslag til vedtak: Det anbefales ingen økning av medlemskontingent for 2022.
Styret får i mandat å fastsette treningsavgiften for 2022 og 2023.
Styrets begrunnelse: Kontingenten ble sist økt på årsmøtet i 2020. Styret vurderer at det ikke er
ønskelig å øke kontingenten ytterligere. Det er heller ikke gjennomført noen økning av
treningsavgiften 2022.

12. Vedta idrettslagets budsjett
Utkastet til budsjett viser et underskudd for året på 4 millioner kroner. Budsjettutkastet har tatt
utgangspunkt i at det er fornuftig at store overskudd i enkelte regnskapsår investeres i utvikling og
aktivitet i påfølgende år, samtidig som vi styrker egenkapital/fond. Forslaget innebærer at vi bruker
overskuddet fra spillersalg i 2021 over fire år (se oversikt nedenfor) og at Champions League
overskuddet «overføres» 2022, i tillegg til ytterlige investeringer, brukes på å opprettholde aktivitet
og profesjonalitet med sikte på å målet om gruppespill i Champions League for Kvinner A.
Budsjettet for 2022 inkludere dermed investeringer i tråd med satsningsområder som har blitt
identifisert i strategiarbeidet:
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Kultur‐ og verdiarbeid på tvers av klubben (introduksjonsprogram for nye foreldre, trenere og spiller i
klubben, styrke organisasjons‐ og informasjonsarbeidet rettet mot trenere/lagledere, foreldre og
spillere)





Utsmykning/utvikling av Vallefeltet
Rekruttering av jenter
Utviklingsavdelingen jenter
Videre satsning mot Europa for klubben A‐lag kvinner

Overskuddet fra spillersalg i 2021 foreslås fordelt over fire år:
30%, 1 500 000 til utvikling jenter ‐ 375 000 per år
30%, 1 500 000 til utvikling gutter ‐ 375 000 per år
20%, 1 000 000 til barn og ungdom ‐ 250 000 per år
10%, 500 000 til bane og anlegg
10%, 500 000 til styrking av egenkapitalen
2022 er også første år med ny utstyrsleverandør. Dette kommer til uttrykk gjennom høye barter‐
inntekter og kostnader. Vi viderefører satsningen på kommunikasjon med en innholdsprodusent i
80% stilling og på fagmiljø gjennom en liten økning i trenerlønn for ungdom. Det er også lagt inn
mindre en mindre økning i lønninger i administrasjonen. På inntektssiden har er det budsjettert med
en forsiktig økning i treningsavgifter, fotballskoler og akademi, samt en god økning i sponsorinntekter
i tråd med strategien.
Likviditet
Klubben har en ganske stabil likviditet per 31.12.21, og innbetalinger fra overgangssummene i 2021
er avtalt i 2022 og åren fremover. Et underskudd som budsjettert på 4 millioner kroner vil gjøre at vi i
2022 har en likviditet i slutten på året på cirka 5‐6 millioner kroner hvilket ses som tilfredsstillende.
Kostnadsnivå ut over 2022
Et investeringsnivå på Kvinner A på linje med det som er foreslått for 2022 er ikke bærekraftig i 2023
med mindre det tilføres økte inntekter gjennom prispenger og/eller sponsor/investormidler og
arbeidet med å øke inntektssiden er igangsatt.
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2022.
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Konto
Reklame‐/sponsorinntekter
Kampbillettinntekter
Andre kampdagsinntekter
Medie‐ og ligasponsoratinntekter
Medlems‐ og aktivitetsinntekter
Andre salgsinntekter
Leieinntekter
Andre inntekter
Finansaktiviteter

2022
Inntekt
7 701 300,00
500 000,00
292 000,00
3 255 000,00
13 049 782,00
2 831 487,00
543 220,00
16 385 500,00
‐

2021
Inntekt
4 755 000,00
400 000,00
307 000,00
2 510 000,00
8 643 015,00
2 455 233,00
539 300,00
18 204 410,00
‐

Inntekter

44 558 289,00

37 813 958,00

Konto
Variable kamp og treningskostnader, inkl arr.kost
Personalkostn
Avskrivning spillerkontrakter
Nedskrivning spillerkontrakter
Avskrivninger for øvrig
Nedskrivninger for øvrig
Administrasjonskostnader
Leie av faste trenings‐ og kampfasiliteter
Bane og anleggskostnader egne anlegg
Kostnader reklame/sponsor
Salgskostnader
Andre driftskostnader

Kostnad
12 573 607,50
25 862 254,00
325 000,00
‐
342 500,00
‐
2 571 200,00
932 550,00
5 143 150,00
432 500,00
17 000,00
475 233,75

Kostnad
7 348 187,50
21 586 974,00
‐
‐
365 000,00
‐
2 285 685,00
954 000,00
3 780 500,00
725 000,00
421 000,00
60 000,00

Kostnader

48 674 995,25

37 526 346,50

4 116 706,25

287 611,50

Resultat

‐
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13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Idrettslagets formål er nedfelt i klubbens lover. Årsmøtet beslutter Vålerenga Fotballs verdier, visjon
og overordnede mål, vedtar budsjettet og godkjenner klubbens regnskap.
Styrets ansvar er å jobbe strategisk for at klubbens oppnår sine mål, påse at klubbens midler brukes
og forvaltes på en forsvarlig måte og at klubben driftes på en god og effektiv måte. Styret
representerer videre klubben ved Fotballtinget, Kretsting og lignende.
Styret i Vålerenga Fotball utgjør generalforsamlingen i klubbens datterselskaper. Videre velger Styret
i Vålerenga Fotball styret i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn.
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.
Administrativt ledes klubben av klubbdirektør i heltidsstilling. Klubbdirektør rapporterer til styret og
er ansvarlig for å initiere og koordinere strategiske prosesser, gjennomføre politiske beslutninger og
organisere klubbens daglige arbeid på en effektiv og måte. Styret kan delegere representasjons‐ og
talspersonsoppgaver til klubbdirektør.
Barne‐ og ungdomsfotballen er i stor grad foreldredrevet. Barnelagene drives av frivillige
foreldretrenere og lagledere, mens det i ungdomsfotballen stort sett er betalte trenerressurser og
frivillige foreldrelagledere.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner organisasjonsplanen for Vålerenga Fotball.
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14. Valgkomiteens innstilling
Innstilling til styret og utvalg i Vålerenga Fotball kommer i eget vedlegg og presenteres på årsmøtet.

15. Vedta engasjement av revisor
Styret foreslår å engasjere BDO som revisor for 2022
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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.
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.
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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.
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.
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(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.

(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
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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
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
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(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.
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.
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§ 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 til stede, 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.

§ 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.
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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.]
§ 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.

§ 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.
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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.
b)
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.
c)
Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d)
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.
e)
[Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

§ 22

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.
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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.

(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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Rapporter fra lagene
Årsrapport 2021: Vålerenga Toppfotball Damer
Trenerteam/Støtteapparat:
Hovedtrener:
Ass. Trener:
Spillerutvikler:
Keeper trener:
Sportssjef:
Lege:

Jack Majgaard Jensen
Raymond Mikkelsen
Tommy Berntsen
Ken Eilif Nilsen
Eli Landsem
Bahman Mehdinia

Fysisk trener:
Mental trener:
Fysio:
Material forv.:
Sportslig Adm. Leder:
Klubb direktør:

Luciano Arias
Marianne Pettersen
Helene D. Moa
Henning Aamodt
Egil Ødegaard
Harriet Rudd

Vakter/frivillige/balljenter: Jenteavdelingen ‐ foreldre, spillere, trenere og lagledere +
enkeltpersoner.
Spillerstall:
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Statistikk:
Toppserien

Norgesmesterskapet
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Resultater Damer A:
Toppserien:
Nr. 4
Norgesmesterskapet: Gull

Representasjon på landslag 2021 sesongen:

Årsrapport 2021: Vålerenga United
Støtteapparat: Lars (Lasse) Ljøgodt Leder, Hanna Mari Anttila Kvaale regnskap
Spillerstall: Kim Andre Moen, Esben Selgård, Johannes Martti Anttila Kvåle, Jamil Wadud, Musa
Janlo, Syed Faisal Hussain Shah, Guido Marstrand Lindstrøm, Jakob Ljøgodt von Hanno, Kjell Ove
Johannesson, Marius Haugen, Natol Reshid Yusuf, Kristian Hårstad Trana, Babak Pastaki
Meshikanzare, Abdeqani Hassan Nageeye, Henning Brøgger Pedersen, Omid Yazdani Karimi, Patrick
Niranjan, Fernando Hanseth, Daniel Nikolai Berger, Karim Aichi Ouaroa, Wilhelm Hadland Blair,
Mosab Abdifatah Hassan

Aktiviteter/treninger: Corona år, svært begrenset med trening (vanligvis hver tirsdag)
Seriespill: Stjerneserien. Alle andre turneringer avlyst.
Sosiale tiltak: Alt avlyst
Oppsummering og eventuelt: Et tungt år for laget. Smitteverntiltakene har vært svært
ødeleggende for vår gruppe spillere.

Årsrapport 2021: Vålerenga Futsal Herrer 1 og 2
Støtteapparat: Amund Haaland Aano – trener og lagleder,Erlend Karlsen ‐ trener
Spillerstall: Amund Haaland Aano, Anbjørn Dyngeland, Arturo Maestro, Christopher Okazaki Hansen,
Diego Veloso, Erlend Karlsen, Erlend Storseth, Felix Rebollo de Sandoval, Hamza Aslam, Justus
Thiedemann, Kjetil Neple, Nathaniel Ayeh, Nils Olav Smestad, Petter Emil Schiøtz, Samrawi Berhane
Abraham, Sander Mulelid, Sanjey Surendiran, Sondre Bergem Sørheim, Thomas Espevik, Tor Martin
Olsen, Youssef Belhadjin, Zakaria Elhatri, Yassin el Ouaali
Aktiviteter/treninger: Etter en altfor lang pause fra seriespill pga. corona har vi endelig fått starte
opp igjen! Sesongen vår er fra oktober til mars så vi har per nå spilt 6 av 18 kamper. Vi har to lag i
henholdsvis første og andre divisjon avdeling Oslo. Til tross for to lag har vi en treningsgruppe og
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kjører felles treninger for alle spillerne. Vi trener to ganger i uka – tirsdager og onsdager. Kampene
spilles i helgene, hvor det da er to og to kamper per kampdag.
Sosiale tiltak: Kampdagene blir ofte sosiale hvor man bruker hele dager i Bjørnholthallen før, under,
mellom og gjerne etter kamper. Ellers har vi latt vente på sosiale tiltak, men skal ta det opp på
nyåret!
Oppsummering og eventuelt: Det har skjedd en del utskiftninger i Vålerenga Futsal de siste årene og
vi er nå en stor og god stamme på begge lagene. Mange nye spillere har kommet til den siste tiden,
så det blir spennende å se hvor gode vi blir når disse blir spilt inn og samspillet sitter bedre. En
spennende sesong ligger foran oss!

Årsrapport 2021: Damer rekrutt
Støtteapparat: Hovedtrener: Kenneth Østerås. Trener: Darren O`sullivan. Trener: Ole Veum.
Keepertrener: Henrik Grendsen. Fysisk Trener: Luchiano Arias. Kasserer/lagleder: Stian Stenseth og
Kari Skiaker Klech
Spillerstall: Ingrid Haug, Ida Walberg Larsen, Ele Woxholt, Matilde Ravn, Rikke Stoltenberg, Eline
Stensen Gulliksen, Marit Emaus Flaa, Anniken Haagenrud, Pernille Strand, Sanne Cornelia Torp‐
Hansen, Henriette Velten‐Simonsen, Johanne Haug, Alva Ler Christensen, Jenny Såre Slåtta, Kaisa
Haga, Pernille Velten‐Simonsen, Mari Nyhagen, Monica Broberg, Kari Schæffer, Tyra Linea Ingela
Bengtsson‐Stenseth, Selmta Saltvik Hagen, Sara Bahtijaragic, Mathini Arumaichandralingam, Karin
Heramb‐Aamot, Silje Djurhuus, Lina Birgitte Skiaker Kletch, Madelen Dahlstrøm.
Aktiviteter/treninger: Vi har i gjennomsnitt hatt 5 aktiviteter i uken og totalt 190 treninger januar –
desember 2021. Vi har samla spilt 31 kamper. Vi deltok i 2 div senior, J19 1 div, Nm J19 telenorcup og
Obos cup J19 i Oslo
Sosiale tiltak: Korona har gjort at det ikke har vært mange sosiale tiltak.Vi hadde en
sesongavslutning med Pizza og diverse aktiviteter på slutten av November.
Fair‐play tiltak: Lagledelsen tatt seg av fair‐play tiltak i forbindelse med kamper. Vi har fått et bra
system med sms‐info til motstander, være til stede når motstander kommer og oppgaver ifm kamp.
Oppsummering og eventuelt: Spesiell sesong med coronapandemien, men vi føler vi kom bra ut av
det. VI fikk heldigvis spilt en hel 2 div senior sesong og fikk også deltatt i NM J19.J19 1 div med Oslo
krets var også en fin sesong som gav oss mange fine kamper.
Det har vært utfordrende å drive en utviklingsgruppe når det har vært stengt mellom A‐lag og
rekrutt. Det å kunne gå imellom og kjenne på nivået for de som trenger det har vi mistet.
Utviklingsmessig har det vært en bra sesong der flere spillere har tatt steg og noen har kommet med
på A‐lag og landslag. Vi endt på en ok 4 plass i 2 div senior, og kunne også kommet høyere, tiltros for
at vi måtte spille de fleste kampene med unge juniorspillere. I J19 serien endte vi på 2. plass bak
Kolbotn noe vi er godt fornøyd med. Vi har fått brukt hele troppen og alle har fått masse spilletid.
NMJ19 endte med kvartfinale tap mot Stabæk, her skulle vi ønske vi kom lengre, men det er gode lag
og tette kamper. Vi var ikke gode nok i denne kampen. Hadde ikke fått øvd nok sammen mot gode
lag.
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Obos cup J19 i Oslo ble da noe vi ville prøve å få best mulig resultat i, og vi vant finalen 6‐0 mot
Kolbotn. Det sammen med kvartfinalen mot Stabæk i NM J19 gav oss et svar på hvordan vi ligger an
mot de beste J19 lagene i Norge.

Årsrapport 2021: Damer 3
Støtteapparat: Olav Svensrud (trener), Thorleif Stene (trener), Camilla Østevold (lagleder).
Spillerstall: Agne Rauba, Camilla Østevold, Marte Hoff, Silje Iren Knarud, Charlotta Hedlund, Hanne
Finstad, Inga‐Malene Huse, Kamilla Haugen, Kristin Torsgård, Linn Mari Flatås, Linnea Oppedal,
Marita lund, Maria Hausken Grøtterud (skadet), Serine Vollstad Linge, Tina Wentzel, Tonje Pedersen,
Yohanna Arias, Tone Sannerholt, Monica Renee Steinheim (skadet)
Aktiviteter/treninger (beskriv antall treninger pr uke, treninger, seriespill, og evt turneringer som
har vært i 2021. Vi er ikke opptatt av resultater i barnefotballen!): 1 trening per uke i de perioder
hvor det har vært tillatt. Treninger foregikk uten spill i de deler av første halvdel 2021 hvor vi kunne
trene. 5 kamper spilt i høstsesong: 3 seire, 1 uavgjort og 1 tap. Delt 2. plass (/3. plass pga
målforskjell).
Sosiale tiltak: Fest ved sesongstart og ‐slutt (august og november).
Oppsummering og eventuelt: Det er stadig problematisk at vi ikke får ønske banetider før alt annet
er satt opp. Folk er i arbeid og er dermed lite fleksible, og når vi ikke har trening til samme tid hver
uke opplever vi at rekruttering er utfordrende.
Får høre av nye spillere at de har prøvespilt for flere andre lag før oss, men at det var kun hos oss at
de følte seg godt tatt imot og umiddelbart som en del av laget.

Årsrapport 2021: G19 rekrutt
Støtteapparat: Hovedtrener: Joakim Wanderås, Medtrener: Marius Kvinge Kolseth, Keepertrener:
Henrik Jakobsen Grendsen, Lagleder: Rune Broderstad, Lagleder: Tom Tveråen
Spillerstall:Adam Walton, Adrian Swiboda, Antonis Tanakas, Besart Kaloshi, Cahit Tetik, Christopher
Barrera, David Gloinson, Emil Buhaug, Emil Nilsson, Emir Huric, Henrik Bandgren, Herman Børresen,
Hicham Bamou, Kristoffer Helmundsen, Mahid Babar, Neo Broderstad, Sander Schaanning, Sadri
Gashi, Severin Teien, Mika Migliorini.
Aktiviteter/treninger: Før sesongstart så hadde vi 4/5 aktiviteter hver uke. Det var 3/4 økter med
ball og en fysisk økt når det ikke var mer kapasitet på baneplass. Når sesongen kom i gang så har vi
hatt 3/4 treninger og 1 kamp i uka, Noen uker ble det også 2 kamper grunnet seriespill og cupspill
som kom samtidig grunnet sammenklemt sesong.
‐Seriespillet har laget deltatt i 2.div G19 og 2 cuper, Adidas cup og Obos cup.
Sosiale tiltak: Sosiale tiltak som er gjort er rammene for hvordan vi har hatt det på trening, hva vi
ønsker av hverandre og hvordan vi ønsker å møtes sammen. Det kan være ved at man alltid hilser på
alle spillere og trenere før og etter trening, Underveis i treninger så er alle pauser samlet der
spillerne selv må ta styring på diskusjoner eller samtaler rundt prestasjon og bidra for hverandres
utvikling.
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Når det kommer til sosiale arrangementer har vi ikke hatt noe møter annet enn spillermøter eller
spillersamtaler. Det har vært noen av disse, men ikke funnet mulighet innenfor rammene som har
vært rundt Covid til å kunne møtes, vi skal nå når det har åpnet litt mer ha en felles avslutning for
året med laget og felles spillermøte.

Årsrapport 2021: G17 (2004)
Støtteapparat: Rune Strand og Abdullahi Ilias.
Spillerstall: Erolin Terholli, Leo Alexander Dale Holm, Musab Alsaeid, Benjamin Djulkic, Markus
Fjeldstad, Ali Lama Kromah, Vullnet Zenuni, Badri Soudani, Simon Nuguse, Mohammed Alshartah,
Enes Yilmaz, Denis Arul, Noah Ignacio, Henni Abdul‐Hafiz, Martin Svendsen Løseth, Jonas Bru, Ilyas
Arab, Giovani Rodriguez, Besim Fera, Cristopher Barrera, Jonas Essaati, Jørgen Arnesen, Shahyan
Mahmood, Joakim Skjøthaug, Magnus Opsahl Viereid, Henrik Bandgren, Nicolas Dikov, Nikolai
Wøhni, Julian Thom, Abdullah Javed, Vi har også hadd en god del prøvespillere hos oss i løpet av
sesongen.
Aktiviteter/treninger: Vi har holdt oss på tre økter i uken, både i før‐sesongen og i sesong. Vi deltok
også i OBOS cupen.
Sosiale tiltak: Hver søndag kl. 08:45 hadde vi økt. Etter økta hadde felles lunsj, der det bestod som
oftest/ alltid i brødmat med ost eller Nugatti, til drikke var det appelsin juice. Vi kjørte også en
«toppspillerdag» før obos cup finalen, med frokost før kamp, videoanalyse inn mot motstander, før
kampstart.
Oppsummering og eventuelt: Utviklingen til laget har vært merkbar, hvor alle har tatt steg i riktig
retning og legger et godt grunnlag for neste sesong, som blir for de fleste første året i junior serien!
Vi i trenerteamet er imponert over treningsviljen til alle på laget, som har møtt opp i varmt og kaldt, i
restriksjonsperioder og ikke. All respekt til de som har møtt opp og hjulpet hverandre med å holde
koken!
Takk – Mvh Trenerteamet

Årsrapport 2021: G16 Rekrutt (2005)
Støtteapparat: Kevin Skjøthaug – trener, Abullahi Ilias – trener, Ingunn Viereid ‐ lagleder
Spillerstall: Joakim Skjøthaug, Magnus Viereid, Abdirahman Ibrahim, Bastian Ness‐Torgersen, Felix
Iversen Lien, Jonas Esatti, Filip Obradovic, Jonas Riise, Julian Thom, Jørgen Arnesen, Leon Strand,
Manischal Adhikari, Nicolas Dikov, Nikolai Wøhni, Shayan Mahmood
Aktiviteter/treninger: 3‐4 treninger i uka, (3 i perioder med seriespill)
Vi har spilt 9 seriekamper, og kom på en fin 3. plass på tabellen, noe som var over det vi hadde
forventet før sesongen. Ble slått ut av OBOS cup i første runde.
Sosiale tiltak: Vi har hatt et par spillermøter i Brakka, før og etter kampsesongen, samt ballgutter på
Vålerenga stadion 4‐5 ganger.
Oppsummering og eventuelt: Varierende oppmøte på treningene, en del fravær pga covid Positiv
sesong, men vi har vært avhengie av å låne spillere til så og si alle kampene våre. Da har vi lånt 05'
spillere fra G17, samt 06' og 07' spillere fra G15 og G14
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Årsrapport 2021: J15 (2006)
Støtteapparat: Hovedtrener: Irtaza Arshad, Trener: John Katambayi, Trener: Fred Marchesi, Trener:
Abdullahi Hussein Hassan (begynte på skole i England i sept), Lagleder: Line Myromslien
Spillerstall: Vi er per midten av november 13 aktive spillere: Anne Myromslien, Astrid Greve, Aurora
Vidal Aguilera, Camilla Eriksen Opland, Eira Børresen Ryste, Elida Marchesi, Erle Elvsveen Moe, Hana
Beny, Komal Kaur, Lea Lysa Strangestad, Maria Anna Stoczkowska, Marie Garman‐Vik, Sofia Tesfai.
Sluttet i løpet av 2021: Agnes Ytre‐Arna, Alina Aslam (ny i okt 20), Dina Abba (ny i sept 20), Eva
Thorvaldsen (ny i aug 20), Kamile Leonaviciute (ny i okt 20), Kari Myrene Nørstebø, Lina Quardi (ny i
sept 20) Manar Yassin (ny i sept 20), Nati Emberland‐Lauritsen (ny i aug 20), Nimra Ahmed (ny i okt
20), Somaya Mahmoud, Tyra Håkonsen og Warda Houari (ny i sept 20)
Aktiviteter/treninger: Vi har hatt tre treninger i uka gjennom hele året, bortsett fra den perioden da
alt var stengt ned. Vi fikk også organisert tre treningskamper før sommerferien, vi spilte da mot
Høybråten/Stovner, Lille‐Tøyen og Hasle‐Løren. Siste uka i sommerferien gjennomførte vi en
treningsleir med to treningsøkter daglig med en teoridel mellom. Rett før sesongstart fikk vi til to
treningskamper til. Vi spilte da mot Høybråten/Stovner og Rælingen.
Sosiale tiltak: Av sosiale aktiviteter har det jo heller ikke i år ikke blitt så mye siden det har vært mye
restriksjoner. Vi hadde en koselig sommeravslutning på Huk med grilling, volleyball og basket rett før
ferien. For de av jentene som deltok på uken med treningsleir fikk vi tilbakemeldinger på at dette var
et supert tiltak. Uken ble avsluttet med pizza i brakka. Vi har i tillegg hatt spillersamtaler på Teams og
et foreldremøte. Vi har invitert til damekamp på Intility og noen har vært ballhentere på noen
kamper.
Vi har gjennomført en dugnad med rydding av kjeller og loft på Etterstad sammen med
foreldregruppen til J09. Denne uken har vi hatt sesongavslutning med cageball og pizza i Nydalen.
Halvparten av jentene er også påmeldt til Inspirasjonsdag i regi av NFF Oslo nå i slutten av november.
Vi har også invitert til trening og sosial samling på Intility 4 desember der planen for 2022 skal legges
frem. Vi skulle også fått besøk fra Damer A i høst, men de dukket aldri opp.
Oppsummering og eventuelt: En krevende 2021 sesong er nå over. Vi var opprinnelig påmeldt J15
7er, 11er og OBOS cup i tillegg til J16 OBOS sammen med 2005. Vi ble nødt til å trekke 7er og J16
laget fra OBOS cup da vi ikke hadde nok spillere. Det er veldig mange som har sluttet i løpet av året
og det har vært krevende å stille lag til kamper. Vi har lånt spillere både av J07 og J08 til våre
seriekamper, samtidig som vi har forsøkt å låne opp til J17.
Vi ble nok hardere rammet av corona i år enn i fjor, da det var flere som forsvant i løpet av våren.
Blant annet to spillere fra Lørenskog som ikke fikk trene med oss på tre måneder. Vi var opprinnelig
påmeldt en vinterserie i Manglerudhallen men denne ble avlyst. Det var også uheldig at
seriekampene ikke startet før i midten av august. Summen av dette gjorde nok sitt til at mange
sluttet å spille fotball. Av de 13 som i løpet av året har sluttet, vet vi bare om en som fortsatt spiller
fotball.
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Årsrapport 2021: G15 Rekrutt (2006)
Støtteapparat: Nick Rios Haugen (hovedtrener), Noah Broderstad (assistenttrener), Trude Andersen
(lagleder), Jorge Orrego (materialforvalter), Clayt La Motte (fotograf).
Spillerstall: Boran Ucler, Anthony Ghali, Marco Kolijic, Nejir Jugo, Mohamed Aamer, Alvin Carlstrøm,
Muhamed Usman Shahid, Ilija Boyadziev, Matias La Motte, Mohammed Abas Jatta, Denai
Muslimovic, Daniel Luu Andersen, Mateo Sæter‐Orrego, Tobias Solberg, Lucas Kingston Eide Henry,
Marc Valiyev, Marcus Isaiah Jackson, Askil Henriksen Stavem, Martin Renolen.
Aktiviteter/treninger: I utgangspunktet skulle guttene ha 3 treninger pr uke med trener og en dag
med egentrening. Nedstengning av baner medførte redusert antall treninger i vårhalvåret, etter
hvert litt trening med nærkontakt. Vi var påmeldt seriespill, OBOS cup og Adidas cup, og siden serien
først startet opp i midten av august ble det det en hektisk høst. Guttene kom på 2. plass i serien i sin
gruppe, 2. plass i finalen i OBOS cup og til ¼ finalen i Adidas cup. En flott bragd av guttene som
startet året med en «slank» spillertropp.
Sosiale tiltak: Grunnet Covid har det vært svært begrenset med sosiale tiltak i 2021.
Vi spiste pizza etter en trening i juni og guttene hadde sosial samling med pizza hos treneren i
forbindelse med hans flytting i august. Det var veldig lærerikt, guttene måtte samarbeide for å finne
letteste måte å frakte esker fra A til B. Etter litt famling, fant de et godt system: Fint for trener og
lærerikt for guttene. I Adidas cup spilte vi mot Førde. Kampen ble spilt på Gol og vi leide Vålerenga
bussen og foreldrene fikk også tilbud om å bli med. Guttene hadde det morsomt på bussen og det
var spesielt gøy i Gol der mange vinket og hilste. Vålerenga har nok mange supportere der.
I november samlet vi utøvere og foreldre til pizza på Gamlebrakka.
Oppsummering og eventuelt: Grunnet Covid har det vært svært begrenset med sosiale tiltak i 2021.
Vi spiste pizza etter en trening i juni og guttene hadde sosial samling med pizza hos treneren i
forbindelse med hans flytting i august. Det var veldig lærerikt, guttene måtte samarbeide for å finne
letteste måte å frakte esker fra A til B. Etter litt famling, fant de et godt system: Fint for trener og
lærerikt for guttene. I Adidas cup spilte vi mot Førde. Kampen ble spilt på Gol og vi leide Vålerenga
bussen og foreldrene fikk også tilbud om å bli med. Guttene hadde det morsomt på bussen og det
var spesielt gøy i Gol der mange vinket og hilste. Vålerenga har nok mange supportere der.
Oppsummering og eventuelt: Vi mistet 11 spillere etter sesongslutt i 2020 og gikk fra å ha 21 spillere
til å ha 10. To av trenerne sluttet også i forbindelse med at sønnene skiftet klubb. Hovedgrunnen til
dette var at vi ikke rykket opp i 1. divisjon og de fleste som forsvant ville spille på øverste nivå.
Spillergruppa var redusert gjennom vinteren, men i løpet av våren og sommeren fikk vi tilskudd slik
at spillergruppa nå har 19 spillere.
Covid fortsatte også denne vinteren med stengte baner, spillere i karantene og trening uten
nærkontakt. Seriespillet i Oslo startet 15.8. og i løpet av høsten skulle vi spille serie, OBOS cup og
Adidas cup. Smitten hadde tatt seg opp igjen, så det ble mye omberamminger p.g.a.
smitte/karantene både hos motstandere og oss. Etter hvert ble også 15 åringer vaksinert, ting roet
seg noe, men kampprogrammet har vært veldig tett. G15 Rekrutt er en talentfull og fin gruppe som
har det bra sammen, og de nye har «smeltet» godt inn i gruppen.
Mvh Nick Rios Haugen og Trude Andersen
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Årsrapport 2021: G15 Base (2006)
Støtteapparat: Siem Fitwi Fissuh (hovedtrener), Dawid Krakowiak (trener), Henrik Ra (trener),
Michael Seiz (trener), Siv Anneli Frederiksen Haugenes (lagleder), Gro Anita Midtgaard (lagleder).
Spillerstall: Adnan Abdi, Ahmed Burhan, Ali Kanaan, Altan Robin Kankaya, Allan Seiz, Altan, Carlo
Bjørnstad, Charley Eliassen, Elias Yimer, Eshan Gulfam Raja, Faais Mustafa Abdi, Faruk Hindic, Gulled
Shire, Gurdas Virk Singh, Hashim Mouhmed, Herman Skau, Hussein Mohumed, Joshua Debrah, Kevin
Prasopsuk Svenskerud, Kjell Alejandro Martinsen‐Altuve, Lavdrim Latifi, Leon Damjanic‐Fistrek, Lukas
Dowling Kveinen, Mats Fredrik Nordby Thorbjørnsen, Melvin Hertzberg, Mikael Riaz Shakoor,
Mustafe Deria, Ola Raknes, Rasmus Berg Samuelsen, Sebastian Hommersand, Shakib Saaid, Sondre
Lyslid Larsen, Theodor Kessel Engan, Tim Frederik Haugenes, Victor Tobiassen, Yol Adhar Ayuel, Yunis
Isse
Aktiviteter/treninger: Vi holdte 3 treninger per uke med god intensitet og progresjon. Laget deltok
seriespill i G15 3.divisjon og 4.divisjon. Ingen turneringer
Sosiale tiltak: Sommer avslutning og lagsmøte med pizza og sosiale aktiviteter. Sesong avslutting,
Paintball.
Oppsummering og eventuelt: Det har vært en knallbra sesong for laget der vi gjennomsnittlig har hat
mellom 25 ‐ 30 motiverte spillere på treninger. Sesongen begynte med koronavennlig treningsøkter,
noe vi brukte til å fokusere/utvikling på enkelt spillere (teknikk/teori) og balansere nivået i laget. I
årets sesong hadde gruppa et klart mål om å "Slippe lite mål som mulig! Score så mange mål som
mulig!" og vinne begge ligaene. Selv om det ikke ble seier i 4.div er vi fornøyd med
resultat/utviklingen spillerne har vist gjennom sesongen. Vi hang med i toppen av. 4.divisjon og vant
vår avdeling i 3.divisjon ubeseiret med 60‐15 i målforskjell.

Årsrapport 2021: U14 Elite
Støtteapparat: Jack Brazil (Hovedtrener), Refik Kallaba (Assistenttrener/Hovedtrener), Arnt‐Kristian
Finstad (Assistenttrener/hovedtrener), Thomas Støa (Assistenttrener/lagleder), Morten Wenaas
(Fysisk trener), Jakob Lillestjerna (Assistenttrener), Elias Vrangen (Assistenttrener)
Spillerstall: Gustav Abrahamsen, Mohamed el Fezani, Bleon Hasani, Mirza Hindic, Jonas Mowafak,
Abdoulie Jatta, Adrian Flatjord Johansen, Trym Lavik, Justus Lindemann, Luca Machesi, Fredrik
Naustvik, Fredrik Nilsen, Sebastian Nordli, Alex Ordal, Hamsa Said, Leon Shala, David Mattiasson
Skjelland, Kaua Svenningsen, Emil Vold, Peder Kummen, Håkon Myhre Eidsvåg, Aleksander Støa,
Joakim Bakke, Elias el‐Bastrioui, Elias Mowafak, Mateo Fisher, Misgun Fitwi, Lorik Mazhiqi, Emin
Pajic, Haniel Samson, Ulrik Strøm, Taha Usman, Ivar Winje, Madikey Diallo, Bobby Morrow
Aktiviteter/treninger: Vi har gjennom sesongen hatt 5 aktiviteter i uken (5 treninger/4 treninger +
kamp) for begge aldersgruppene. U13 har spilt G14 2.div og gjort det bra her etter en treg start. U14
har spilt Nasjonal serie. Begge lagene har deltatt på Nasjonale Tiltak og prestert noe under pari der,
men har fått verdifull erfaring mot de beste på eget alderstrinn.
Sosiale tiltak: Gjennom året har vi arrangert flere nettbaserte matlagingskurs, quizkvelder,
pizzakvelder og vi har dratt sammen for å se A‐laget spille kamper.
Oppsummering og eventuelt: Året i år har vært ganske unormalt slik som det foregående året. Vi har
hatt lengre runder med avstandstrening og har til og med hatt spillere som ikke har fått trene
sammen med resten av laget på grunn av bosted i Viken. Hovedtrener Jack Brazil har i denne
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perioden vært veldig flink til å sørge for at vi møtes hver uke over Teams hvor det har blitt arrangert
matlagingskurs og quizkvelder noe som har hjulpet mye for moralen i laget.
Til sommeren flyttet Jack til Nederland for å starte et nytt eventyr i PSV og etter dette har Refik og
Arnt‐Kristian tatt over hovedansvaret. Høsten var preget av mange tøffe resultater, spesielt for U14‐
laget, mens U13 fikk med seg noen gode resultater ett år opp. Vi er mange erfaringer rikere og har
sett hva som kreves på topp nasjonalt nivå og er veldig klar for å fortsette utviklingen i året som
kommer.

Årsrapport 2021: J14 (2007)
Støtteapparat: Hovedtrener J14‐1: Agron Baftiari. Trener: Lars Lillehagen. Trener: Per‐Christian Fribø.
Ass.trener: Daniel Gracia. Hovedtrener J14‐2: Morten Wickstrøm (til 01.11.21). Trener J14‐2: Markos
Pizzaro (fra 01.11.21). Fysisk trener: Isabell Singer. Lagleder: Åsil Rønning.
Spillerstall: Alexandra Nilsen, Amanda Sikela, Amina Humayun, Amino Ali‐Rashid, Amira Ahmed
Arale, Andrea Gracia, Anine Frilles, Aniso Ahmed, Bidhya Cchetri, Eina Cevro, Elida Næss Sætre,
Elisabeth Odumegwu, Ella Haaland Prince, Esperanca Johannesson‐Francisco, Felicia Lindstrøm
Moura, Hanna Baftiari, Hedda Hoggen‐Wold, Jenna Lillehagen, Josefine Klokk‐Egeland, Julieta Galan
Fernandez, Line Truong, Lisa Rønning Dreyer, Lucia Nessjøen, Luna Pizzaro Strand, Mariam El
Hakkouni, Mia Hoem, Mina Aldaser, Miriam Stamnæs‐Røising, Molly Rønneberg Monteith, Raghed
Salama, Sara El Atiaoui, Sara Hansen, Siham Elgattasi, Sofia Haugsrud Fribø, Sofia Jahrmann, Sumayo
Mohamud, Synne Røssaak Aanensen, Tara Singer Djahromi, Violetta Hauan‐Zamora, Ariam
(etternavn?), Lama (etternavn?), Maral (etternavn?)
Aktiviteter/treninger: Trening mandag, tirsdag og søndag. Lagene har trent på samme bane, med litt
felles og litt differensierte øvelser. Seriespill: J14‐1 vant sin avdeling i 2. div. J14‐2 (nytt lag i 2021) fikk
1 poeng og kom nederst i sin serie, 3. div.
Cuper: J14‐1 kom til ¼‐finalen i Obos‐cup på walkover. Tapte denne kampen.
J14‐1 og J14‐2 deltok på Haslum Cup i oktober.
Sosiale tiltak: Sesongavslutningsfest med foreldre 2. nov. 21. Salg av paella, kaker og lodd til inntekt
for lagkassa. Monica og Stefan var innom.
Oppsummering og eventuelt: Vi hadde mål om å vinne serien med J14‐1 og rykke opp til 1. div. Det
klarte vi. Vi har økt fra 18 spillere høsten 2020 til ca. 40 spillere høsten 2021.

Årsrapport 2021: G14 Rekrutt (2007)
Støtteapparat: Jakob Mamush Lillestjerna (hovedtrener), Dag Larsen (trener/lagleder).
Spillerstall: Abdek Barkat Igueh, Benjamin Dzanovic, Brage Hvidsten Høyem, Dominic Salimpour
Vålbekk, Falk Løvik‐Thue, Gibril Leon Wågbø Ndiaye, Ibukun Ayomide Opesanmi, Leon Haugen,
Magnus Suawai‐Hansen, Martinius Yusupha Johansen, Mohamed Izz Alshartah, Muaz Maweed, Noa
Valentin Edom‐Thofte, Noah Steine Jakobsen, Patryk Elias Zelazo, Peru Arizkorreta Tome, Steffen
Phachara Vangen, Theo Gulliksen, Thomas Gjengedal, Victor Simon Orrego, Yusef Essam Ibrahim.
Aktiviteter: Laget trener 4 ganger i uka + en fysisk økt. Laget har deltatt i seriespill, laget har spilt ca.
18 treningskamper i 2021 og laget har deltatt i to turneringer.
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Sosiale tiltak: Laget har hatt grilling, pizza og Premier League og deltagelse som objekter i UEFA C og
UEFA B.
Oppsummering/Event: I sesongen 2020 spiller dette laget 1.div og ender på 18 poeng. 08 elite spiller
også 1.div. og ender på 4 poeng. Det nye seriesystemet i NFF Oslo gjør nå at 08 elite rykker ned til
2.div fordi de har prioritert plass og dette laget blir plassert i 3.div. Rekrutt vinner 3.div med 96‐3 i
målforskjell, elite klarer ikke å rykke opp fra 2.div, noe som betyr at rekrutt blir straffet og må spille
seg gjennom 2.div i 2022 mens elite belønnes med plass i nasjonal liga??? Spillerne forstår ikke
hvorfor 08 elite ikke bare kunne spilt 1.div egen alder i 2021 sånn at rekrutt hadde vært et 1.div lag
nå. Elite ville uansett spilt nasjonal liga i 2022. Spillerne føler seg nedprioritert av Vålerenga da de
gjennom treningskamper viser at de er på høyde med topp 5 1.div og de lurer på hvorfor. Det har
vært et ekstremt tøft år for guttene og noen velger å forlate laget. Alle fotballfaglige verdier i 14 års
klassen er skjøvet til side rundt dette laget. Vær så snill å ikke la andre lag måtte gå igjennom det
samme, for det dreper spilleglede og utvikling. At elitelag skal skyve ekstremt gode rekruttlag til side
er ganske enkelt dritkjipt i hodet på en 14 åring.

Årsrapport 2021: G14 Base (2007)
Støtteapparat: Sofian Gdakowicz Hamad – hovedtrener, Clement Sebazungu – trener, Mikael
Dalsgard – trener, Hans Petter Egesund – trener, Johnny Myklebust – lagleder, Tone Bosheim ‐
lagleder
Spillerstall: Elias Bahta, Ahmed Abdulkadir Hassan, Emil Salinas Odegard, Linus Alexander Dalsgard,
Benjamin Bodahl Otnes, David Myklebust, Gregers Clausen, Samuel Snekvik‐Kroken, Armand Hauk
Velle, Conrad Clausen, Marius Jørgensen, Kristoffer Nikolai Kjølberg, Mohamedamiin Said Abdi, Said
Johan Adnan‐Pedersen, Hanad Ahmed, Ayan Durrani, Snorre Grønlien Egesund, Håkon Eidsvåg
Myhre, Akram El Ouasdi, Abdullahi Mohamed, Jibril Mohamed, Noah Myklebust, Anker Rike Treimo,
Ahmed Hassan Sheikahmed, Olav Vindenes, Alieu Wadda, Rayen Ben Amor, Mateo Pierre Vik‐Buet,
Abdirahman Ahmed Abdirahman, Mohamed Hussein Ali, Franko Nikolic
Aktiviteter/treninger: Vi har gjennom hele året hatt tre treninger pr uke.
Laget har hatt to lag påmeldt i G14 4. divisjon og G15 4. divisjon hvor laget vant Gutter 14 år 4. div.
Avd. 02 og ble nr. 2 i Gutter 15 år 4. div. Avd. 02. Laget har grunnet endringer i seriestrukturen måtte
spille på et lavere nivå enn ønsket, og har til stor del hatt lite utfordringer i seriespillet. Laget har
vært med på to cuper i høst – Liungen cup, hvor vi ble slått ut i gruppespillet – og Holmencup, hvor
laget vant.
Sosiale tiltak: Pga. rådende situasjon så har det dessverre blitt begrenset med sosialt tiltak. Det var
planer om noen cuper, bla. overnattingscup i Porsgrunn, men det ble dessverre mange avlysninger
slik at det endte med kun de to ovenfornevnte cupene. I sommer kjørte vi en treningssamling på
Valle over en uke, som var populær. Som avslutning hadde vi en hyggelig samling i Brakka i slutten av
november, som nesten alle kom på. Det var også siste gang vi offisielt hadde Clement og Sofian som
trenere, trist!
Oppsummering og eventuelt: Alt i alt en positiv sesong med bra oppmøte på treninger, gode
resultater i serie og cuper og bra fremgang for en stor del av spillerne. Vi har hatt to trenere som har
tatt gruppa godt og vært veldig på i å holde interessante treninger. Selv med en så stor gruppe så har
spillerne gått bra sammen.
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Årsrapport 2021: J13 (2008)
Støtteapparat: Marius Kvinge Kolseth – trener fra VIF – ekstremt viktig for laget, Tore Vinje Brustad –
trener, Line Erichsen Fjeldstad – lagleder, Thorstein Horne – fungert som hovedtrener etter
sommeren, Martine Solås ‐ deltok en periode som hjelpetrener
Vi er lovet fulltidstrener fra nyttår, men ønsker ikke å miste Marius. Han er viktig for laget.
Spillerstall: Ea Elise Erichsen Fjeldstad, Erle Hustoft, Freja Brochmann, Holly Bothner‐By, Iben Emilie
Walsøe Wøhni, Lerke Danielsen Brustad, Malaika Mungai, Martha Keyte, Natasha Giertsen, Sidra
Negash, Aurora Horne, Tena Fabijanovic, Sofie Deressa Vaagland
Vi mistet dessverre flere spillere på slutten av Corona‐tiden.
Laget trenger flere spillere.
Aktiviteter/treninger: Lagtreningen mandager og torsdager har godt oppmøte, her møter stort sett
alle jentene. Fellestrening med J15 på søndager møter det 2‐3 stk på. Ekstratrening/ivrigtrening har
ikke vært tilbudt fra VIF for J2008. Seriespill med mye tap. Dessverre lite tilbud til jentene på laget
for å prøve seg i seriekamper for J2007
Cuper: Mesteparten har vært avlyst. Laget deltok på gran cup med overnatting i oktober der de kom
på 3. plass. God avslutning på sesongen. Laget ønsker å vurdere muligheten for å delta på en litt
større sommercup i 2020/2021.
Sosiale tiltak: Sommerfest for spillerne med pizza og brus på Øst.
Oppsummering og eventuelt: Det skal avholdes en større dugnad som bidrar til kroner i lagkassen. I
tillegg jobber foreldrene på stadion to vakter per spiller.
Stor usikkerhet knyttet til trenger fra VIF. Lager er redd for å miste Marius som jentene trives veldig
godt med.

Årsrapport 2012: G13 Rekrutt (2008)
Støtteapparat: Hovedtrener: Elias Vrangen, Hjelpetrenere: Frode Frøyland, Jan Richard Kallasten,
Lagleder: Jakob Berg
Spillere per dags dato: Mate Kavelashvili, Semi Esrefi, Daniel Ismathi, William Øyen, Emil Kallasten
Søbak, Ashvin Balakumar, Iver Frøyland, Vilmer Berg Samuelsen, Betim Zenuni, Kofi Paintsil, Simen
Stenvall, Jonathan Lubanza, Hamza Belgic,
Aktiviteter: Fra januar/februar til juli har vi hatt 5 treninger i uka. Fra august og frem til nå har vi hatt
30 treninger og vi har spilt 28 kamper (inkludert cuper og seriespill), Obos cup, Stjernecup, Adidas
Cup.
Vi har fått satt opp 3 treninger i uka + en kamp. Så fire aktiviteter i uka. Men det har blitt annerledes
grunnet alle turneringene vi deltatt på.
Sosiale tiltak: Stjernecup på Hamar og Adidas cup på Gjøvik med tilhørende hotellopphold og bading
har vært bra og viktig. Har også vært sammen på Intility og sett VIF‐kamp.
Oppsummering og eventuelt: Alt i alt en god sesong.
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Årsrapport 2021: G13 Gutta Base (2008)
Støtteapparat: Eirik Raknes, hovedtrener.Thomas Engebretsen, assistent trener
Lars Christian Finstad, lagleder
Spillerstall: Herman Hoshang Ramzy Dizaye, Muhammad Ayaan Gondal, Mahdi Sadaq Yusuf,
Markus Finstad Skeie, Abtin Ziaie, Emil Smørvik, Maximilian Dahl, Ola S. Aasland Sebastian Rossby
Berg, Baar Metcalfe Lindgren, Marcus Trydal Evjen, Yahya Abdullahi Mohamud, Aleksa Milinkovic,
Mio Waitz Trippestad, Elias Guldbrandsen Hertzberg, Ander Reyes‐Quezada, Marius Wiik Aram,
Tobias Emblem Nysted, Jonas Bratteli Thom, Johannes Blom Sand, Pelle Hansgaard
Aktiviteter/treninger: Tre treninger i uka. Treningskamper internt. Seriespill, Futsalserie
Sosiale tiltak: Ingen, men vi planlegger årsavslutning i brakka med spillere og sannsynligvis
foreldremøte
Oppsummering og eventuelt: God stemning i spillergruppa. Bra oppmøte på treninger. Jobbet med
holdninger og Fair play. Ønsker å styrke økonomi og delta på flere cuper i 2022

Årsrapport 2021: G13 Blå Base (2008)
Støtteapparat: Abdulkadir Farah (Hovedtrener), Balakumar Ganeshalingam (hjelpetrener), Dusko
Barac (hjelpetrener).
Spillerstall: Abdul Ali, Ahmed Mohammed, Enej Talsaman, Eren Celik, Karthiyan Satrubarajah, Luka
Barac, Mohamedamin Abdi, Nabil Abdi, Nikolas Chlebowski, Pourya Ostadian, Tor Hauger, Younis
Abdikadir, Fredrik Nilsson.
Aktiviteter/treninger: Vi trente 3 ganger i uka. Spilte serie og deltatt en turnering (Frigg cup).
Sosiale tiltak: Ha litt sosiale kvelder når korona roer seg ned f.eks. Spise sammen og spille FIFA
(turneringer).
Oppsummering og eventuelt: Vi hadde ganske få spillere med tanke på seriekampene så det har
vært ganske krevende for meg så trener og spillerne. Jeg håper vi kan ha større stall den kommende
sesongen.

Årsrapport 2021: VIF J2009
Støtteapparat: Kim Rustad (Trener), Rune Myromslien (Trener), Thorleif Stene (Trener), Olav
Svendsrud (Trener), Silje Knarud (Keepertrener), Sara Byman (Trener).
Spillerstall: Hafsa Bendriss, Zoha Fatima Bashir, Åse Amundsen Lægreid, Linnea Lundby Bjørnvoll,
Raiza Jade Rondal, Tiril Anneli Haugenes, Ada Svartveit, Maja Blystad, Hedda Brox Enstad, Nora
Bøyland Myromslien, Athena Hartmann Tang, Freyja Tevik, Julie Malén Adolfsen, Hedda Amundsen
Bould, Lina Baftiari, Aurora Jusnes Vang, Edel Tuvia Aartun, Wilma Kihle Eberholst, Sara Agic, Eva
Bratvedt Allern, Ajla Elezi
Aktiviteter/treninger: 3 treninger per uke (+keepertrening for de som har ønsket det). Vi har hatt et
7‐er‐lag og et 9‐er‐lag. Raskt oppsummert fra Rune i hans årsrapport etter vår pizzafest i går.
Vi har gjennomført 82 treninger, spilt 18 seriekamper, vunnet 9 av dem, tre endte uavgjort, og vi
tapte 6. Vi skåra 65 mål, og henta ut 53 av eget nett. Vi hadde noen svært tøffe nierkamper, men
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lærte mye, og det er de samme jentene, men et helt annet lag som avslutter sesongen enn det som
begynte.
Vi er i tillegg en del av futsal‐serien nå gjennom vinteren, og har meldt oss på vinterserien på
Fjellhamar (januar‐mars)
Sosiale tiltak: Med det som har vært av begrensninger har vi først nå på slutten av sesongen fått
gjennomført pizzafest for laget. 19 av 20 jenter deltok og alle de fire (hovedtrenerne) deltok og fikk
mer enn velfortjent belønning for strevet gjennom året
Oppsummering og eventuelt:
Jeg må igjen påpeke hvor imponerende jobben som trenerne gjør er, og jeg vet at det settes
ekstremt stor pris på denne jobben fra samtlige foresatte. Bare for å vise hvor gjennomført og
gjennomtenkt trenerjobben som gjøres er så vil jeg avslutte med oppsummeringen Rune satt
sammen etter gårsdagens sesongavslutning (i motsetning til alle proffklubber får ikke/trenger ikke
jentene våre noen sesongpause, så den nye sesongen er allerede i gang).

Årsrapport 2021: G2009 Warriors
Støtteapparat: Kristoffer Helmundsen (Trener). Kamran Durrani (ass. Trener). Mohamed Hammich
(lagleder)
Spillerstall: Ayub Hashi, Biyan Sindi, Elias Hammich, Evan Mugizi, Fabricio Nikolic, Igor, Krakowiak,
Inti, Lamadrid, Jibril H. Rashid, Leonis Mazhiqi, Lorent Kiqina, Nicolas A.G. Christiansen, Ron Johan
Rondal og Talha Baftiri.
Aktiviteter/treninger: 2 treninger per uke, søndag og torsdag. Seriespill i «gutter 12 år 9er 1,
divisjon» (første kamp fra 2. juni grunnet Covid‐nedstenging tidligere på våren).
Turneringer; DNB Cup, Lyn Cup. Intility Cup (avlyst)
Sosiale tiltak: Felles sesongavslutning med spillere og foreldre på Brakka, 28.11.2021
Oppsummering og eventuelt: Sesongen kan oppsummeres med mange avlysninger av kamper og
treninger, grunnet Covid‐smitte både i laget vårt og hos motstandere. I perioder ødela dette
kontinuiteten i laget. Men guttene har vært positive og vist treningsvilje og motivasjon. Flere av
spillerne har stått på ekstra, og blitt belønnet med en plass i neste sesongs U13 rekruttlag.

Årsrapport 2021: G2009 Ørn – Spark
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. Tone Bosheim,
Mikael Dalsgard, Runar Jørgensen
Spillerstall: Laget har hatt endel endringer i spillerstall i 2019. Fra årsskiftet fikk laget spillere fra
G2007 Titans som ble oppløst. To spillere, Said og Martinius, byttet til G2007 Blå på våren. I august
ble G2007 Berre+Titans slått sammen med G2007 Rød.
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Laget hatt fått spillere fra venteliste. Flere spillere har trent korte perioder med laget.
Laget er ved årslutt som vist i nedenfor.
Abdullahi Abdi, Abdullahi Ali Mohammed, Anker Rike Treimo, David Myklebust, Emanuel Nielsen,
Hammad Mustada, Jacob Raber Skjørshammer Kirkeby, Josef Sahli Yassin, Kristoffer Kjølberg, Laith
Alkaoud, Linus Alexander Dalsgard, Luqman Ahmed Mahammud, Marius Jørgensen, Matheo
Nordstrøm, Mohamed Hussein, Mohamedmiin Abdi Muaz Maweed, Noa Tofte, Noah Myklebus, Olav
Vindenes, Pa Moudo Madikey Diallo, Samuel Snekvik‐Kroken, Shanti Lazari, Taha Sale Shahzad
Aktiviteter/treninger: Laget trener ca. 1t 30min tre ganger i uken. Fra ca. mai har det vært varig
treningssamarbeid mellom Berre+Titans og Rød (forut for sammenslåing).
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).
Deltagelse i G12 1. div. ga svært lite kamper. Til sammen 7 kamper fra april til oktober. Bortekamp
mot Grorud gjenstår som uspilt, da Grorud ikke har arrangert.
Deltagelse i Gutter 12 år avd. 19 ga tilsammen 15 kamper (en bortekamp ble strøket da hjemmelaget
ikke kunne stille). Det viste seg at mange lag i denne gruppa nok fint kunne spilt på høyeste nivå.
Cuper: (laget spiller tre kamper per cup): Ungdomscup på Valle, OBS Cup, Gjelleråsen cup, Kiwi Skrim
Cup, Eat Motve Sleep Cup Flint, Frigg cup..
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.

Årsrapport 2021: G2010 Rød
Støtteapparat: Trener: Steffen Kristoffersen, Trener: Stein Olav Bø, Lagleder: Leila Erdis
Spillerstall: Adam Elnæs, Ayman Ouzitane, Akilles Michael Pisaiyavong, Khalid Kanyare, Ludvig
Høstmark, Ola Elias Olufsen, Olav Dalen Bø, Olav Høye Rustad, Oskar Chevalier Kristoffersen, Sivert
Sommer Barmen, Teodor Mino Wold, Aniruddha Sathyanarayanan, Raphael Silva, Varon Singh
Kamboz, William Nyård With, David Fjeldstad, Samrad Amiripor, Abdulahi Ahmed.
Aktiviteter/treninger: Laget trener 2 ganger i uka. Vi har deltatt i seriespill og enkelte cuper. Vi har
veldig godt oppmøte på aktivitetene og en stabil spillergruppe.
Sosiale tiltak: Laget er en veldig positiv og sammensveiset gjeng, og vi fokuserer på at fotball skal
være en morsom aktivitet som vi gjør sammen.
Oppsummering og eventuelt: Året sett under ett har vært bra. Laget har fått 4 nye spillere og 2 har
sluttet. Vi har deltatt på få cuper i år, og heller fokusert på treninger og seriespill. Samtlige spillere
har hatt en veldig god utvikling i løpet av året.
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Årsrapport 2021: G2010 Sotagutta
Støtteapparat: Hovedtrener: Christian Korrell, Falk Fjellstad (til mai 2021), Marcus Alexander Cannon
(fra juni 2021) Assistenttrener: Jacob Thomassen, Husein Awadnur Lagleder: Tilo Pfleger
Spillerstall: Hektor Øgrim Pedersen, Ibrahim Awadnur, Lasse Habrecht, Shahzar Ali, Sondre Korrell,
Ali Al‐Attar, Jonas Berg Thomassen, Sivert Berge, Mads Rhodén‐Lissner, Rafael Silva, Tian Dale
Nordahl
Gått ut av laget i 2021: Melker Syrstad, Kevin Caspian Amponsah Yahaya, Ville Rønneberg, Storm
Pizarro Kleppe, Varon Singh Kamboz
Aktiviteter/treninger:
Sotagutta har hatt to treninger i uka, første halvåret på søndager og mandager, andre halvåret på
mandager og torsdager.
Seriespill 2021, nivå 2, 7er fotball
Det var en god blanding mellom seier, uavgjort og tapte kamper i år.
Turneringer 2021
14.08. DNB Cup
25.09. Gjelleråsen Høstcup
23.10. Jessheimen Storsenter Cup
Treningskamper 9er fotball
20.11.

Sotagutta ‐ Grei A Blå

05.12.

Nordstrand IF 2 ‐ Sotagutta

Sosiale tiltak: 13.06. Sommerfest på Lille Herbern med bading og grilling. 19.09. Besøk av
hjemmekamp Vålerenga‐Molde
Oppsummering og eventuelt: 2021 var et vanskelig år for Sotagutta. Spillersituasjonen har endret
seg stadig og flere gutter har gått ut av laget. Samtidig har vi innlemmet flere nye spillere for å ha 12
til 13 aktive spillere i laget. Trenersituasjonen var også alt annet en konstant og det var vanskelig for
noen av guttene å forholde seg til medgående forandringer.
Allikevel er det svært imponerende å se at guttegjengen er svært godt sammensveist. Guttene møter
opp med et smil, ha det gøy i treninger og er ikke sjalu på medspiller i kamper eller lignende. Det er
rett og slett en bra gjeng!
Sportslig var sesongen igjen svært preget av korona pandemien. Det var stadige forandringer i
treningsopplegg, seriespill startet med lang forsinkelse og flere kamper ble avlyst i løpet av sesongen
pga. smittesituasjon i de enkelte lag. Flere planlagte høydepunkter som første gangs deltagelse i
Norway Cup eller julebord med bowling kunne ikke gjennomføres på grunn av pandemien.
Tusen takk for hederlig frivillig innsats og engasjement av alle trenere som har stilt opp for laget!
Heia Sotagutta!
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Årsrapport 2021: G2010 Tornados
Støtteapparat: Adel Boughanjayan, hovedtrener, Pål Harstad, trener, Anders Borchgrevink, lagleder
Spillerstall: Nåværende stall (pr 31.12.21). Adrian Masso‐Aarø, Alexander Stepniak, August Smári
Nielsen, Emir Memija, Ermal Muharremi, Iver Wennemo, Jakob Voreland Hamad, Jonas
Boughanjayan, Josef Elabdellaoui, Lionel Caspian Jakobsen Sandberg, Melvin Jahrmann, Neil David
Baldwin Cagampang Eliassen, Noah Sethi, Oliver Harstad, Oliver Høberg Skarheim, Óskar Hildarson,
Raynor Shrestha, Simon Rankovic, William Nagel Ulstein. Spillere som spilte i 2021, men som ikke
spiller lenger. Erik Johannessen, Mads Lissner (NB! spiller nå på Sotagutta 2010).
Aktiviteter/treninger: 2 treninger i uka, ca 1 kamp i uka i sesongen (i perioden samfunnet var
«åpent»). 2 ‐ 3 cuper i løpte av året. Generelt god utvikling i gruppa gjennom året.
Sosiale tiltak: Hyggelig kinotur med de fleste på laget i juni, ellers få sosiale tiltak grunnet korona.

Årsrapport 2021: J2011
Støtteapparat: Lars Erik Pedersen ‐ Lagleder og trener. Kjetil Larsen – Hovedtrener. Bjarne Dyrøy ‐
Trener
Spillerstall: Pia Bakken‐Pedersen, Thyra Bjugan, Vibe Danielsen Brustad, Ella Dyrøy‐Jansen, Stella Eie‐
Revheim, Yolanda Online Furevik, Tiva Regine Haugenes, Maria Zangani Jaer, Ella Kristina Korsvold
Kvalø, Sanna Evelyn Larsen, Kristina Ingjeringen Löffler, Ebba Mathisen, Stella Stenvall, Iben Sætre‐
Davidsen, Ines Sætre‐Davidsen, Olivia Berntsen Torsteinson, Nora Kristine Trengereid, Ella Østhus
Alvheim, Selina Fejzulai, Melina Idrizi, Manuella Adjovi Anoumou, Lykke Dorothea Eriksen, Mira Bang,
Alma Rushidov‐Amundsen, Ida Batlak, Adelina Huianu, Asiyah Ali, Remzije, Maya Ude Strand, Tilla
Nordthug.
Aktiviteter/treninger: Treninger fast tirsdager 18.00‐19.30. Treninger fast søndager 15.00‐16.30
Gjennom sesongen har vi spilt kamper 2‐3 ganger pr uke. Vi har hatt 3 lag på Nivå 2 i aktuell serie.
Vi har hatt god hjelp av Cecilie Berg‐Hansen ved flere anledninger. Hovedsakelig har vi fått hjelp på
tirsdagstreninger gjennom høsten, med unntak av treninger der vi på grunn av seriekamper har hatt
svært få jenter til stede.
Andre hendelser gjennom sesongen
DNB VUL‐cup i Asker 28.08.21
‐Endelig en cup igjen!
Besøk av kongen på Intility 06.09.21
‐Spennende å se kongen.
COOP Aktivitetsdag med damelaget 29.09.21
‐Flere jenter var også med på dette
DNB‐Cup 15.08.21
‐ Stilte med 2 lag på hjemmebane
Trening med besøk fra a‐laget 12.10.21
‐Jentene syns dette var veldig stas.
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Mini‐Cup i samarbeid med Kjelsås 17.10.21
‐Vi kjørte en cup for at flere av de nyeste jentene skulle få spille flere kamper mot andre lag som var i
samme situasjon
Jessheim Storsenter Cup 24.10.21
‐Bra cup med kamper mot lag vi møter sjeldent
Damelaget!
‐Vi har vært å sett flere damekamper i høst der flere av jentene har valgt å bli med. En eller flere av
trenerne har vært med og sørget for en matbit og tips om hvordan vi kan lage god tribunestemning.
Flere ganger har vi fått til gode heiarop og «samsang» med Klanen. Høydepunktet var selvfølgelig når
Vålerenga damer hentet hjem pokalen i cupen på en fantastisk fin dag på Ullevål. Vi har også vært på
VIF‐LSK, VIF‐Stabæk, VIF‐Avaldsnes og VIF‐Lyn (flere?)
Avslutning 06.11.21
‐Vi kjørte avslutning med pizza, quiz, musikk og fotballkamp på Skøyenåsen Skole
MS cup 20.11.21
‐Årets siste cup
Oppsummering og eventuelt: Vi har hatt noe frafall av jenter i løpet av året, men har også fått nye
jenter som har begynt og ender sesongen med omtrent det samme antallet vi startet med. De som
har sluttet har oppgitt grunner som flytting og prioritering av andre interesser som grunner. Vi mener
at vi har en spillergruppe som har et godt samhold og som liker å spille fotball. Vi trenere gjør det vi
kan for å skape gode rammer for sosiale treninger med utviklingsfokus for alle nivå; nybegynner, øvet
og godt øvet.

Årsrapport 2021: G2011 Gulldragene
Støtteapparat: Trener: Christopher Sæter Larsen og Stig Christensen. Lagleder: Christer Wiik Aram
Spillerstall: William Sæter Larsen, Ulrik Leinan, Simon Wiik Aram, Nils Nikolaysen, Sayal Shrestha,
Amir Kanaan, Abdirahman Hassan, Aadhigesh Rajamohan, Karam Mahmoud, Benjamin Contreras
Aktiviteter/treninger: En trening pr uke og deltakelse i serien

Årsrapport 2021: G2011 Heltene
Støtteapparat: Lagleder: Asmir Biscevic. Trener: Juan Pablo Valenzuela Herrera. Ass. trener: Eirik
Førde. Ass. trener: Håkon Matre Aasarød
Spillerstall: Aaron Daas, Adam Maghnouj, Ahmad Musharraf, August Bjørkum Aasarød, Benjamin
Biscevic, Edin Bitanga, Einar Førde Innerdal, Isak Løkka Saroea
Juan Emilio Simensen Valenzuela, Kristian Raknes Eikeland, Ludvig Polliani, Mattis Flaatten Hunter,
Mikkel Haslie‐Prøitz, Muhammed Amin El Harouni, Nicolai Mai, Nicolai Alexander Damcevski
Johansen, Niri Bræck‐Romsloe, Noah Ibrahim Kamal, Oliver Tverseth, Omar El Hakkouni, Tiago
Martinez‐Håndlykken
Aktiviteter/treninger: 3 treninger pr uke: tirsdager, torsdager og søndager
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2 lag meldt i seriespill: Heltene og Superheltene. Siden 31. mai i år (2021) har Heltene spilt 9, og
Superheltene 13 seriekamper. Ingen har faste plasser på noen av lagene, så de fleste har spilt kamper
både for Heltene og Superheltene.
Spilt Manglerud cup så langt og meldt på Vålerenga Julecup.
Sosiale tiltak: Dårlig med sosiale tiltak frem til nå, men ifm jul og juleavslutning er det tenkt å finne
på noe.

Årsrapport 2021: G2011 Kongeblå
Støtteapparat: Rune Ilseng (trener), Jan Christer Uthus (trener), Vidar Jusnes Vang (lagleder)
Spillerstall: Edvard Jusnes Vang, Ask Hannestad, Danyal Ghanem, Jakob Uthus, Kevin Ilseng, Mats
Isaksen‐Ulle, Oscar Kasa Woldmo, Sander Dommersnes, Theo Ness‐Torgersen, Theodor Trandum
Terjesen, Vemund Marsdal Falkum, Ali Albuhmedee
Aktiviteter/treninger:
Treninger torsdager og søndager
Seriespill i Øvet avdeling.
Deltatt på egne cuper, samt cup på Løren (august) og Løvenstad (oktober)

Årsrapport 2021: G2012 Sort
Støtteapparat: Muharem Dulkic (trener), Tony Milinkovic (Trener), Camilla W. Sørensen (lagleder).
Spillerstall: Abdelhai M Abdelhai, Ajdin Dulkic, Alexander Grønnerud, Edvard Rosen, Elias Ng, Elias
Zaim, Jakob Milinkovic, Mateusz Pielach, Mikael Larsen, Olav Helleland Engh, Sebastian Senka,Teodor
WintherThoen, Younes Atifi.
Aktiviteter: Vi har hatt to treningen uken. Vi har deltatt i seriespill. Det har vært lite muligheter for
turneringer grunnet pandemien. Vi har arrangert treningskamper mot Hasle Løren, Abildsø, MS, Lille
Tøyen og andre VIF‐lag.
Sosiale tiltak: Vi har hatt sommeravslutning med vennskapskamp mot Lille Tøyen og grilling. Vi har
hatt juleavslutning på Nydalen Cageball med cageball‐turnering og pizza.
Oppsummering og eventuelt: Vi har på tross av pandemi hatt en fin sesong. Vi har jevnt høyt
oppmøte på trening. Spillerne er veldig ivrige og har hatt en flott utvikling i år. Mange av spillerne
deltar på Akademiet en eller flere ganger i uka. Mange spillere har deltatt på ivrigtrening og vi har
satt veldig stor pris på dette tilbudet.
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Årsrapport 2021: J2013
Støtteapparat: Haidar Shareef: Trener. Kujtim Elezi: Trener. Ingebjørg Haugen: Lagleder. Stein Olav
Bø: Trener
Spillerstall: Aliya Farhan Warsame, Amalia Lamadrid, Amrit Kaur, Eylem Olivia Delgado, Isabella
Hagen, Isabella Johanna Caroprese, Jenny Fatima Shareef, Julia Synøve Heggedal, Julie Warming‐
Guttorm, Liv Dalen Bø, Liv Haugen Renaudin, Maida Liban Ahmed, Roana Elezi, Sarah Rameen Kamal,
Soliana Meseret Taye, Zoey Marchini, Symre Brustad, Leah Sandvold
Aktiviteter/treninger: Laget trener 2 ganger i uka. Vi har deltatt i seriespill med 2 lag deltatt på
enkelte cuper. Vi har veldig godt oppmøte på aktivitetene og en stabil spillergruppe.
Sosiale tiltak: Laget er en veldig positiv og sammensveiset gjeng, og vi fokuserer på at fotball skal
være en morsom aktivitet som vi gjør sammen.
Oppsummering og eventuelt: Året har vært bra. Laget har fått 4 nye spillere og 2 har sluttet. Vi har
deltatt på få cuper i år, og heller fokusert på treninger og seriespill. Samtlige spillere har hatt en
veldig god utvikling i løpet av året.

Årsrapport 2021: G2013 Tigers
Støtteapparat: Kjell Edvin Gustad (hovedtrener), Fisnik Haxhimehmedi (trener), Håvard Fagervold
(trener), Daniel Strandberg(trener), Tor‐Erik Gjertsen(trener),Trond Anders Wold (trener), Ingeborg
Mork‐Knutsen(lagleder), Ole Morten Myhrer (lagleder),Tine Ertvåg Grødahl (lagleder)
Spillerstall: Abbe Evald Hult‐Karlson,Aksel Thorstensen, Arhur Alexanjans, Ammar Abdelrahim
(sluttet juni 2021), Benjamin Gredvig Nielsen (ny juni 2021) , Edin Memija, Erling Andreas Mork‐
Knutsen , Filip Fagervold,Georg Alexandersen, Ivo Erdis Wold,Jesper Pakkanen Ellingson (ny august
2021), Johannes Barclay Grindheim (ny august 2021), Johannes Bjørlykke Wennesland, Jon
Haxhimehmedi, Jonathan Domingo D Hernandez Lanfranco (ny november 2021), Josef
Boughanjayan, Josef Bougroug (ny november 2021), Leo Lennart Kjell Myhrer, Liam Nilsen‐Qui (ny
november 2021), Maldini Strandberg, Marie Gustad Grødahl, Nesta Strandberg, Rafail Menti (sluttet
november 2021), Sander Dahl‐Hansen, Theo Gjertsen, Vincent Tobias Anderson
Aktiviteter/treninger: Vi har gjennomført treninger søndag 1030‐1200 og torsdager 1630 gjennom
hele sesongen, med ekstra ivrigtrening for de som har villet det på noen mandager i høst. 14.oktober
fikk vi besøk av 3 A‐lagspillere fra damelaget som hadde trening med laget, og barna fikk lære mye og
fine premier i form av VIF‐hettegensere og drikkeflasker med Toppserien‐logo.
G2013 har deltatt på følgende arrangementer:
Corona cup 20.juni, DNB cup 15.august, Intility cup 05.september, Frigg høstcup 16.oktober,
Jessheim storsenter cup 23.oktober, Linderud cup 27.november. Seriekamper august – november
2021 mot en rekke ulike lag i kretsen vår. Futsal sesongen totalt 8 runder høsten 2021.
Sosiale tiltak: Det ble arrangert Cupfinalen damer 31.oktober. Sesongavslutning med pizza og
medaljeutdeling på Egon på Storo, tradisjonen tro. I tillegg hadde vi sommeravslutning med grillfest i
tilknytning til Corona Cup. Dette var et suksessrikt arrangement for hele 2013 kullet på Vallefeltet
20.juni, med internturnering og konkurranser mellom lagene G2013 Tigers, G2013 Starfish, J2013 og
G2013 Rød i ulike fotball‐leker

90

Oppsummering og eventuelt: Sesongen 2021 har gitt mange glade barn og mye idrettsglede til tross
for ulike tiltak og begrensninger gjennom nok et år med pandemi. G2013 har hatt noen utskiftninger
av spillere i år, men stort sett vært en gruppe på ca 20 spillere gjennom hele sesongen, og vi er 24
spillere nå. G2013 Tigers har gjennomført ulike dugnadsaktiviteter for å skaffe midler til lagkassen
som i 2021 har vært quizsalg i juni og kioskvakter på hjemmekamper.

Årsrapport 2021: G2013 Starfish
Støtteapparat: Dag Larsen (hovedtrener/lagleder), Kjetil Nord‐Varhaug (trener/lagleder), Bo Refsnes
(trener/lagleder), John Syvertsen (trener/lagleder), Erik Hovde (trener/lagleder), Adam Larsen
Kwarasey (trener/lagleder), Lene Olsen (lagleder), Petra Lundberg Olsson(lagleder).
Spillerstall: Abdalla Mohammed Abdelhai , Adrian Beshkoufeh, Ahyan Iqbal Kal, Alvin Ajvazi, Ayoub
Ahnin, Casper Noah Voje Heieren, Eik Kretschmer Larsen, Elijah Kwarasey, Evan Tassone, Filip Nord‐
Varhaug, Herman Stette Hovde, Hjalmar Landberg‐Westrum, Håkon Kornelius Hansen, Ilja
Kretschmer Larsen, Jaden Luong Lewis, Kasper Dokka Braar, Konrad Kirknes, Leonel Strandberg,
Marius Lindeberg Slemdal, Marlon Gomez, Matheo Olsen Refsnes, Mathias Dalby Syvertsen, Michael‐
Leandro Smith, Mikael Sillah, Mikkel Åleskjær, Noah Kamaldin Ali, Oskar Mossige Holt, Rehan Thahiir,
Viktor Leinan‐Rønes, Zakaria Mohamed‐Amin.
Aktiviteter: Laget har hatt tre treninger i uka i 2021, laget har deltatt med tre lag i 5'er serien best
øvet, Laget har deltatt med tre 5'er lag i futsalserien, laget har hatt flere treninggskamper og laget
har deltatt i flere turneringer i 2021.
Sosiale tiltak: Laget arrangerte sommeravslutning og Corona‐cup for alle gutta og jentelag i VIF 2013
med mye spill, fotballkonkurranser, grilling og premie til alle. Laget har faste bursdagsrutiner med
sang og godteri og laget har faste sommer og juleavslutninger. Hadde egen Halloween‐trening og er
jevnt over sosialt oppegående. Har deltatt som objekter i flere UEFA‐C runder og har vært med å
arrangere fotballskole.
Oppsummering/Event: Laget viser enorm lærevilje og utvikling.

Årsrapport 2021: G2013 Rød
Støtteapparat: Pierre Snooky Obam (Lagleder), Azrar Ahmed (Hovedtrener), Selver Tosic (Trener),
Andreas Stokstad (Trener)
Spillerstall: Kevin Obam, Hassan Ahmed, Imad Tosic, Ludvig Stokstad, Adam Abdulkadir, Armin Deari,
Dan Van Lam, Darin Zana Salih, Eduardo Monteiro Gomes, Eirik Forsell, Gia Uy Pham, Hanad Adan,
Herman Vinger, Izaan Umer, Magnus Westersund Åslund, Mathias Ilseng Ruud, Nali Alan
Mohammed, Nils Komperød Nesheim, Rio Martinez‐Håndlykken, Sultan Bahadur, Zain Ali Alavi.
Aktiviteter/treninger: Antall trening/uke: 3 Total treninger (05.11.21): 92. Antall seriespill: 1 (24
kamper). Antall Cup: 5 (Intility Cup, DNB‐cup, Vålerenga cup, USBL cup, Vålerenga avslutningscup)
Sosiale tiltak: Flere foreldremøter. Bedre kommunikasjon mellom trenere og foresatte.
Oppsummering og eventuelt: Vi startet i høst med 20 barn, 2 trener (Azrar og Andreas). Vi fikk etter
hvert en ny trener (Selver) og en til lagleder. Laglederen som kom, ga seg etter 2 uker. Etter hvert
som vi fikk etablert et trenerteam ble det også flere barn som ville spille fotball med oss. Med tanke
på et treningsoppmøte på 8 barn i gjennomsnitt på alle treninger det halve året, kunne vi gjerne vært
flere, men med to lag på 5‐fotball er vi mange nok. Trenere påpeker en maksgrense på 6 barn per
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trener. På sen høsten telte vi 24 spillere og vi booket oss inn på seriespill, Intility cup, DNB cup og
Vålerenga cup. Her stilte vi med 2 lag, og alle lag fikk erfare seier og nederlag. Men mest av alt et lag
følelse. Trener teamet hadde fått avklart sin hovedtrener, lagleder og hjelpere, og nå fikk vi etter
hvert disse små til å være stille, stå på rekke og ha det moro på trening. Foresatte på G2013 har stilt
opp på kioskdugnad. Vi fikk da penger i lagkassa for å delta på forskjellige cuper og turneringer. Vi
spiller nå Futsalturnering frem til mars/april 2022 på ammerudhallen. I mellomtid blir USBL cup og
Vålerenga avslutnings cup i romjula. Vi i G2013 rød gleder oss til hver trening og ser oss om etter nye
pokaler og medaljer å erobre. Per nå har laget stort sett det utstyret de trenger, men det er ikke til å
legge skjul på at anskaffelse av utstyr er en prosess som er gjenstand for frustrasjon. Vi ønsker oss
kjørbar vogn, 2 små aluminiummål, ringer, fløyter, hekker og flere 4’ere baller (10 stykker) for
trening.

Årsrapport 2021: G2014 Enga
Støtteapparat: Bjørnar Herstad (Trener), Tina Thon Johansen (Trener), Vebi Fejzulai (Trener), Gunvor
Håverstad (Lagleder), Dan Christian Fosse (Lagleder)
Spillerstall: Abraham Tesfay, Arhaan Sheikh, Ayoub Benmoussa, Benjamin Røskeland‐Løvdal, Liam de
Mailly, Liam Berdal, Mathello Viking Danielsen‐Birkeland, Matin Fejzulai, Noah Håverstad Rahman,
Noah Trawally, Senai Moses, Tariel Thon Herstad, Tobias Fosse Sandbekk
Aktiviteter/treninger: Treninger: 2 treninger per uke. 3 treningskamper:
Cuper: 15.08.2021 ‐ DNB cup – Valle 05.09.2021 ‐ Intility cup – Valle 18.09.2021 ‐ Grüner cup –
Dælenenga. 30.10.2021 ‐ Nordstrand cup – Nordstrand. 31.10.2021 ‐ Bøler cup – Vallhall
Sosiale tiltak: 13.06.2021 – Felles sommeravslutning på Valle. 03.10.2021 – Eliteseriekamp Vålerenga
– Strømsgodset på Intility Arena

Årsrapport 2021: G2014 The Wolves
Støtteapparat: Jøran Alexander Jensen SOLBAKKEN (trener). Dag Henrik SØRENSEN (trener – siste
dag 31.12.21). Connie LIU (lagleder)

Spillerstall: Jibril Abukar ALI, Olve Verlo ASKE, Tomas Nyberg BEURLING, Kissera CAMARA, Onur
HADZALIC, Aulon JAHIRI, Oland JAHIRI, Julian JENSEN JACOBSEN, Arne Marinius KARLSEN,
Theepcharan MANIKANDAN, Dennis NG, Luka PAVLOVIC, Adam Mohannad SHAWQI, Herman
Borgersen SØRENSEN, Orson Warnock WAAGE.

Aktiviteter/treninger: 2 treninger i uken. Vært med på Intility cup og Vålerenga DNB cup.
Sosiale tiltak: Sommeravslutning og førjulsavslutning

Årsrapport 2021: G2014 Blå
Støtteapparat: Trener: Torbjørn Richardsen. Trener: Stian Granli. Trener: Mikael Jansson
Spillerstall: Caspian Matheo Richardsen, Lucas Granli, Devin Halvorsrud Jansson, Jonas Tranøy,
Fredrik Linder Bergli, Iiro Da Silva, Ervin Moss, Ailo‐Emilian Hornkjøl, Isaac Aqyemang, Lian Mehmeti,
Levi Øiesvold Pride, Zakaria Igueh, Olaf Bersvendsen Homb, Evert Bratberg
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Aktiviteter/treninger: Har hatt 2 treninger pr uke (søndager og torsdager) Turneringer: Vålerenga
DnB cup 3v3. Vålerenge Intility cup 3v3. Hasle‐Løren cup 3v3. Øvrevoll Hosle Eat Move Sleep cup 3v3.
Kiwi Grüner cup 5v5. Bøler cup 5v5. Santander Haslum cup 3v3. Usbl Kolbotn cup 3v3. Santander
Manglerud 3v3
Sosiale tiltak: Liten sommeravslutning etter siste trening før sommeren med pizza og brus.
Planlegger en sosial avslutning før jul.
Oppsummering og eventuelt: Selv om vi er tre trenere er det førstnevnte som må ”styre” laget og
har tatt på seg alle andre roller som ingen av de andre foreldrene vli ta på seg. Det har vært krevende
og tar mye tid, slik at det er formidlet til foreldre at neste år skal vi ha en lagleder og en
dugnadsansvarlig i tillegg til trenerne. Vurderer også bytte/omrokkering av trenere.

Årsrapport 2021: G2015 Blå
Støtteapparat: Besar Braimi (trener). Duy Christian Nguyen (trener). Erik Pope (trener). Jenny Pham
Nguyen (lagleder). Veronica Valstad Skikkelstadødegård (lagleder)
Spillerstall: Adnan Ali, Andi Sadriu, David Østensen Karlsen, Kåre Klev, Lorang A. Skjegstad, Ludvik
Haslie ‐ Prøitz, Lukas Valstad Halvorsen, Mateo Javid‐Parsijani, Matheo Nguyen, Mikael Braimi, Otto
Ahote Klem, Sigmund Berntsen, Sigurd U. Pope
Aktiviteter/treninger: To treninger per uke (tirs / søn) gjennom hele sesongen, og nå helt frem til
midten av desember. Vi har deltatt på div. cuper (15.8,5.9, 24.10), arrangert cup selv med Grüner
(20.6), da andre planlagte arrangementer ble avlyst. Utenom dette har vi være meldt på bla. Obos‐
ligaen og Santandercup, men dette har blitt avlyst grunnet Covid‐ 19.
Sosiale tiltak: Sommeravslutning med utdeling av premier og godtepose. Foreldremøte. Deltakelse
på VIF ‐ Strømsgodset med spillere og foreldre. Juleavslutning på Oslo Street fotball.
Oppsummering og eventuelt: Det har vært et fint år til tross for flere avlysninger grunnet Covid‐19,
så er vi fornøyde med å ha gjennomført treninger to dager i uken og at det ikke har vært noe
avlysninger grunnet Covid innad i laget.
Den siste tiden har VIF 2015 Blå trent en dag i uken sammen med VIF 2015 Rød, vi ser at dette har
blitt godt tatt imot av både spillere, trenere og foreldre, da det gir litt bedre muligheter og
forutsigbarhet. Vi ser frem til at vi nå blir ett lag, og håper på et godt fotballår uten for mye Covid
forhindringer i 2022.

Årsrapport 2021: G2015 Hvit
Støtteapparat: Torstein Fjørtoft, Haider Hussein, Fadan Mahmood, Igor Krilic
Spillerstall: Adam Mahmood, Amund Kristian Kårtveit, Ariz Iqbal Kal, Aryan Pasic joten, Danis Krilic,
Emanuel Engen‐Aneke, John Appell, Josef Hussein, Magnus Hauger, Sam Stubbhaug Nadim, Shourya
Pathak, Sofian Benjaminsen Haji, Torbjørn Fjørtoft, Haidar Ali
Aktiviteter/treninger: Vålerenga Hvit 2015 har hatt treninger to ganger pr. uke hele året, utenom ca.
1 mnd. sommerferie + covid‐19 restriksjonene på starten av året. Fra november gis det tilbud om x
tre pr. uke. Det har generelt vært veldig godt oppmøte på treningene, over 10 hver økt – ofte 14.
Laget har deltatt på 6 cuper, Oslo, Ski og Lier.

93

Sosiale tiltak: Det har ikke vært arrangert noen egne sosiale tiltak, men vi ser at barna også møter på
trening fordi de liker å være sammen med hverandre. De har i løpet av året blitt godt kjent. Ekstra
hyggelig var «cupen» som ble arrangert før A‐kampen mot Haugesund, med både fotball og dansing.
Flere av spillerne dro også sammen på kampen etterpå.
Oppsummering og eventuelt: Det er ønskelig for 2022 med bedre oversikt/mer kontinuerlig
banetildeling og oversikt over ledige baner. Flere av spillerne som har kommet til i løpet av høsten
har ikke fått utlevert drakter – dette er ikke en god mottagelse.
Laget har ikke opprettet lagskasse, men har samlet inn via VIPPS foran cuper som laget har betalt for
selv.

Årsrapport 2021: G2015 Rød
Støtteapparat: Umit Ishbilen – Trener, Gunnar Thoen‐ Trener, Besir Aliti ‐ Trener
Spillerstall: Deniz Cesar I. Delgado, Lars Kristoffer Winther Thoen, Lorik Aliti, Axel Nordli, Daris
Redzepi, Elton Waltinn, Jonas Ahmed Kongshavn Klepp, Jonas Kjøllesdal Tysse, Magnus Barkenæs
Varunan Thepaakanth, Yaqub Ali
Aktiviteter/treninger: Trening 2 ganger i uka, noen få cuper grunnet Corona, vennskapsspill mot
Grüner
Sosiale tiltak: Juleavslutning, Har avsluttet noen treninger på sommeren hvor vi kjøper inn is og godt.

Årsrapport 2021: G2015 Sort
Støtteapparat: Gjertrud Eia‐Revheim, Ole Thomas Ruud, Nedin Mutic, Christopher Langevei
Spillerstall: Alexander Eia‐Revheim, Bo Julian Lindeberg Münch, Daniel Kristiansen, Dino Sudic Mutic,
Djani Sudic Mutic, Eilert Bellemann Mehl, Frederick Ruud, Hjalmar Nagvik (Sluttet), Nathan Haile,
Raymon Shrestha, Sebastian Lahn‐Langevei, Sone Magnus Kleivane, David Karlsen (Byttet til Blå),
Felix Correa Gyllenhammar (Sluttet)
Aktiviteter/treninger: 2 treninger pr. uke, En utendørs og en innendørs i gymsal. Ikke vært påmeldt
kamper og turneringer denne sesongen da laget startet opp først i begynnelsen av september dette
året.
Sosiale tiltak: Ingen sosiale tiltak denne høsten.
Oppsummering og eventuelt: Vi startet dette laget i høst, og hadde vår første trening søndag
12.september 2021. Oppstarten har vært fin, og vi har fått veldig god oppfølging fra klubben i
arbeidet med å komme i gang. Vi har ikke vært i gang med kamper enda, men meldes på dette når ny
sesong starter opp. Det har vært en kjerne av spillere som har vært stabilt med hele høsten, nye har
kommet til fortløpende i løpet av perioden, og vi har også hatt noe frafall. Frafallet har handlet om at
de ikke har hatt lyst til å fortsette med fotball, eller bytte til lag hvor de kjenner flere barn. Vi har
også latt barn komme og prøve seg på treninger innimellom, da vi ser at vi har hatt kapasitet til det.
Fokuset i oppstarten har vært å bli kjent med hverandre på laget. Det er barn fra forskjellige skoler,
så vi har forsøkt å jobbe litt med at de skal presentere seg og fortelle hvilken skole de går på. Denne
høsten har det også handlet mye om at barna skal venne seg til det å være på trening, å forholde seg
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til treneren og til hverandre på en god måte. Treningsinnholdet har vært fokusert rundt ballkontroll
og lek med ball. Vi har ikke hatt så mye fokus på regler nå i oppstarten.

Årsrapport 2021: J2015/16
Støtteapparat: Trenere: Vegard Flatjord, Patrich Kolsrud, Stina Pettersen, Lagleder: Therese Sefton
Spillerstall: Adina Elisabeth Bjørndalen Pettersen, Alma Linnea Adam Berg, Bertina Roland Rimereit,
Cornelia Bøe Koksæter, Ebba Gulliksen Hjelme, Ela Baftiu, Emilia Akerholdt Myrvold, Iben Johansen
Flatjord, Ingrid May Shaw‐Pedersen, Isabelle Lena‐Michelle Gourfinkel, Jenny Solem‐Aicher,
Kanishka, Kenza Erzami, Luna Himmelstrup, Maliyah Skre Fjordholm Rezaizadeh, Maria Methawee
Huse, Miriam Amina Ludvigsen, Oline Bruland Benum, Olivia Dahlstrøm Kolsrud, Selma Bye
Simonsen, Selma Ilazi, Selma Kvellestad Holtermann, Selma Thesen Sefton, Vilma Kamala Olsen
Aasberg.
Aktiviteter/treninger: Jenter 2015/2016 har trent 1 gang per uke. Vi har trent ute hele sesongen og
de fleste jentene på laget har vært med på hver trening – imponerende oppmøte! Grunnet
coronarestriksjoner ble det ikke cupspill våren 2021, men i august og september spilte jentene DNB
Cup, Intility Cup og Ski Øst Cup. Teamet stilte med to lag til Intility Cup og DNB Cup, og et lag stilte i
tungt regn til Ski Øst cup.
Sosiale tiltak: Ingen (sannsynligvis grunnet Corona‐restriksjoner).
Oppsummering og eventuelt: Jentene har utviklet seg som et lag og begynner smått å få dreisen på å
spille ballen til hverandre. De har det gøy og trenerne er meget flinke. Alle foresatte virker fornøyd.
Imidlertid er det mange jenter (24 stk) på laget og kun to aktive trenere (samt lagleder). Vi har prøvd
å få noen av de foresatte til å ta seg an 2016 jentene slik at laget kan splittes. Dette er noe vi må
jobbe videre med.

Årsrapport 2021: G2016 Grønn/hvit
Støtteapparat: Przemyslaw Pielach – hovedtrener. Tatek Yideti – hjelpetrener. Eldar Aliev –
hjelpetrener. Svetlana Mulyukova – lagleder. Catrine Nicolaisen ‐ Lagleder
Spillerstall: Dominick Nsengi, Eldar Junior Aliev, Elias Alexander Kaboneza, Igor Pielach, Ilias Myrvåg
Aouragh, Kaustuv Samal, Lionel Nadarajah, Markus Thor Gudjonsson, Mikkel Larsen‐Ludvigsen,
Mivaan Barik, Mustafa Latif, Yared Tatek Fekadu.
De som har sluttet har forsvunnet fra oversikten inne på laget mitt, så jeg får dessverre ikke skrevet
de opp.

Aktiviteter/treninger: Vi trener to ganger i uken, 60 min hver trening. Vi har deltatt på en cup i
august på Vallefeltet, og vi skal delta på en cup i november i Fjellhamarhallen.

Sosiale tiltak: Lagledere og trenere forsøker å skape dialog med foreldrene på treninger. Vi har
servert Halloween‐muffins på trening 31.10. Vi har planer om en juleavslutning på trening siste uken
før jul.

Oppsummering og eventuelt: Vi har fått en god driv på treninger etter sommerferien. Vi opplever
at barna gleder seg til treninger, og vi ser tydelig fremgang i ferdigheter og god mestringsfølelse hos
barna.
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Årsrapport 2021: G2016 Kongeblå
Støtteapparat: Even Augensen – Lagleder og trener. Erlend From – Hovedtrener. Freddy Torvik
Mathisen – Trener. Jonathan Stephen Eccles – Trener. Tanendra Kumar Thapa ‐ hjelpetrener

Spillerstall: Kaji Thapa, Theodor Ben‐Shams Augensen, Scott Udras Eccles, Rolf From, Elster,
Gotfred Komperød Nesheim, Sebastian Warming‐Guttorm, Luis Ajvazi, Oscar Felipe Vega‐
Mannsåker, Tobias Torvik Mathisen, Johannes Aalde, Sverre Matheo Louis Frederic‐Sæbø,
Ian Garcia Mendez, Lucas Nilsson Wessel (sluttet), Marius Hellum (sluttet)
Aktiviteter/treninger: Det er gjennomført 1 trening pr. uke fra april til dags dato. Ute på
søndager frem til uke 40 (ikke i juli), inne på mandager på VHVGS etter det. Vi ser for oss å
fortsette med dette ut året og inne i det nye, men da i Vallhall. Det har vært godt
engasjement fra alle som har deltatt. Oppmøtet har gått litt ned etter at vi startet med
mandagstreninger inne, da det kolloidere for noen med andre aktiviteter og kan være
utfordrende for noen å rekke mandag kl.17 i en hektisk hverdag. Vi fikk deltatt på en cup ila.
årets sesong. Det var Intility cup på Valle i september. Da delte vi gruppa i 2 slik at vi stilte
med 2 lag. Alle som deltok, fikk mye spilletid og hadde det gøy på banen. De 2 lagene spilte
tre kamper hver.
Sosiale tiltak: Det er ikke gjennomført noen sosiale tiltak denne sesongen.
Oppsummering og eventuelt: Vi gjennomførte ett foreldremøte denne sesongen. Det
gjennomførte vi etter sommeren på Teams for å informere litt om hvem vi i støtteapparatet
er og hvordan vi gjennomfører treninger, samt tilbakemelding og spørsmål fra foreldrene.
Det fungerte fint. Starten på sesongen og laget i seg selv skjedde brått og var preget av
corona, vi tenkte derfor det kunne være fint for foreldrene å møte oss, og for oss å møte
dem.

Årsrapport 2021: G2016 Rødt
Støtteapparat: Hermann Steen Eriksen: Trener. Meryem Celik: Lagleder. Saturnino Valerio Dos
Santos: Trener. Stein Olav Bø: Lagleder
Spillerstall: Ariyan Zakhoy, Elias Ahmadi, Håkon Dalen Bø, Jonas Alexander Karadas Engen, Liam
Stanimirov Zisko, Mathias Nordlie Dos Santos, Mons Bringaker Steen, Robert Krokå, Tobias Tran,
Ömer Ali Celik
Aktiviteter/treninger: Laget trener 1‐2 ganger i uka. Vi har i løpet av året fått godt oppmøte på
treningene våre.
Sosiale tiltak: Laget er en veldig positiv og ivrig gjeng, og vi fokuserer på at fotball skal være en
morsom aktivitet som vi gjør sammen.
Oppsummering og eventuelt: I løpet av året har laget hatt en del utskiftninger i støtteapparatet og i
spillerstallen. Samtlige spillere på laget har hatt en veldig god utvikling i løpet av året.
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Årsrapport 2021: G2017 Rød
Støtteapparat: Thomas Westrheim Stave(lagleder), Tine Ertvåg Grødahl(trener), Sten Rune
Kristiansen(trener), Ove R. Christensen(trener), Stian Granli(trener).
Spillerstall 2021: Alexander Bennet‐Michelsen, Alfred Stave Johnsen, Dante Lorenzo Caroprese,
Devyaansh Behra, Darius Dalhoff Kapoor, Felix Granli, Gustav Elias Håverstad, Helene Gustad
Grødahl, Jonas Ellingsen Aslam, Nikolas Kristiansen, Oscar Svisdal Christensen, Gabriel Adam Berg
(sluttet i løpet av året), Bo Andreassen(sluttet i løpet av året).
Aktiviteter/treninger: Vi har gjennomført 13 treninger siden vi startet opp 12/9. En trening i uken
hver søndag. 4 første treningene ute på valle. Siste 9 i gymsalen på Valle Hovin VGS. Vi ble også
invitert av Linderud til å delta på deres første cup i ny idrettshall. Fire spillere fra laget deltok der, og
fikk sin første cup.
Sosiale tiltak: Felles avslutning med det andre laget for årskullet. Trening med påfølgende «minicup»
og juleavslutning.
Oppsummering og eventuelt: Vi begynner å få en stabil gjeng som har lært å kjenne hverandre godt
etter hvert. Ser frem til neste år med flere aktiviteter. Det var en stor suksess å ha minicup sammen
med det andre g2017‐laget. Det er noe vi kan gjøre mer av kommende sesong.
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Glade og rause – målretta og stolte

Vålerenga kjerke
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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