
Årsrapport 2020: Herrer 3 

 
 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Peder Cihiluka-Brevik 
Lagleder: Hans Kristian Lyngstad 
 
Spillerstall: 
Årets spillerstall ble aldri satt, da Covid-19 stoppet vår preseason i Vallhall.  
 
Aktiviteter/treninger: 
Preseason har bestått av en søndagsøkt på 1/3 banehalvdel inne i Valhall. Vi har vært 
20+ på trening og, kjører tre lag og teller antall vunnet. Dette utgikk etter 3-4 økter i år 
(covid-19). Ellers har vi 1-2 økter i uka pluss kamp. 
 
Vi har vært et meget sterkt 6.divisjonslag de siste årene. Med blant annet å være 
ubeseiret på Valle, men også 3 poeng unna 1.plass. 
 
 
Sosiale tiltak (Pre covid-19): 
Kickoff på ØST og Brakka. Vi kjører sporadiske økter inne i gymsaler for å spille 
morsomme 3v3 turneringer. Avslutningsfest på Brakka med priser og meget god 
stemning.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Covid-19 og de strenge tiltakene i Oslo ødela sesongen vår. Vi hadde mange spillere 
som ønsket å spille for oss, men da vi ikke kunne tilby treninger i Vallhall, og bare 
alternative treninger med ingen kontakt, ble dette et trist år for oss. 
 
Vi skal være Vålerenga sitt flaggskip på seniornivå, og har et sterkt ønske om å komme 
tilbake dit vi en gang var.  
 

Årsrapport 2020: Futsal Herrer 

 
Støtteapparat: 
Trener / Lagleder: Amund Haaland Aano 
 
Spillerstall: 
Erlend Karlsen, Petter Emil Schiøtz, Thomas Espevik, Trond Remi Otterstad, Kjetil 
Neple, Nils Olav Smestad, Sanjey Surendiran, Hamza Aslam, Zakaria Elhatri, 
Christopher Okazaki, Pak Ling Li, Amund Haaland Aano, Lars Erik Hempkins og Arben 
Fetishi. 
 
Aktiviteter/treninger: 
VI har vekslet mellom en og to treninger i uken ettersom halltiden vi har fått tildelt har 
variert noe. VIF 1 spilte 18 kamper i 1. divisjon og endte til slutt på 4. plass av 10 lag. VIF 
2 spilte 14 kamper og endte på 5.plass av 8 lag.   
 
Sosiale tiltak: 



Har vært vanskelig med sosiale tiltak etter mars på grunn av covid 19. Vi har ved noen 
tilfeller samlet noen av laget til fotballkamper etc, men ikke hatt noe hvor vi har kunnet 
invitere alle på en gang. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Sesongen vår var akkurat ferdigspilt da corona stengte ned hele samfunnet. I en periode 
etter sommeren fikk vi lov til å trene, men da med restriksjoner. Ettersom smitten begynte 
å øke igjen ble det ikke lov med treninger mer og seriespillet denne høsten/vinteren ble 
også utsatt. Vi venter spent på om vi får lov til å spille kamper på nyåret. 
 
 

 

Årsrapport 2020: Vålerenga United 

Støtteapparat: 

Hovedtrener: Simon Legernes. Trener: Ingelin Lund Olsen (sluttet, men vært vikar noen 

ganger). Trener: Melis Sljivar (får ikke lov av arb.giver å være trener under corona). Lagleder: 
Lasse Ljøgodt Bydel gamle Oslo:Skaffer trenere til laget. Takk til dem! 
 
Støttegruppe: 
Lasse Ljøgodt, Jette Vilhelmsen, Hanna-Mari Anttila-Kvåle 
 
 
Spillerstall: Abdegani Hassan Nageeye, Babak Pastaki Meshikanzare, Daniel Nikolay Berger, 
Esben Selgård, Fernando Hanseth, Guido Marstrand Lindstrøm, Henning Brøgger Pedersen, 
Jakob Ljøgodt von Hanno, Abdul Jamil Wadud, Johannes Martti Anttila Kvåle, Karim Aichi 

Ouarda, Kim-Andre Moen, Kjell Ove Johannesson, Kristian Hårstad Trana, Marius Haugen, 
Mosab  Abdifatah Hassan, Musa Janlo, Natol Reshid Yusuf, Omid Yazdani, Karimi, Patrick 

Niranjan, Qasim Sharif, Wilhelm Hadland Blair, Jan Robert Berntsen 
 
Aktiviteter/treninger: 
En trening pr. uke mens det har vært lov. Hver onsdag 17.30 – 19.00. 
Seriespill og turneringer avlyst i 2020 
 
Sosiale tiltak: 
En pizzakveld på brakka i våres under forrige nedstenging 
 
Fair-play tiltak: 
Ingen spesielle, men jobbes med dette hele tiden 
 
Oppsummering og eventuelt: Covid 19 har vært ødeleggende for laget. 
 
 

Årsrapport 2020: J19/Damer rekrutt: 

 
 
Støtteapparat: Hovedtrener: Kenneth Østerås. Trener: Raymond Mikkelsen. Trener: Ole 
Veum. Fysisk Trener: Luchiano Arias. Lagleder: Aina Emaus. Kasserer/lagleder: 
Karianne Gulliksen  
 
Spillerstall 



Ingrid Haug, Sofie Lerstang Réz, Nadia Ryan Pinto, Sara Nilssen Kilen, Matilde Ravn, 
Mina Karlsen, Elife Salihu, Rikke Stoltenberg, Eline Stensen Gulliksen, Marit Emaus 
Flaa, Mari Ormholt Hanssen, Sanne Cornelia Torp-Hansen, Martyna Buslowicz, Emma 
Paixao Jacobsen, Henriette Velten-Simonsen, Sofie Runhovde Brændshøi, Silje Fjelstad, 
Alva Ler Christensen, Jenny Slåtta, Caroline Larød, Emma Iversen, Pernille Velten-
Simonsen, Mari Nyhagen, Ingrid Tungen, Pernille Strand 
 
Aktiviteter/treninger:  
Vi har i gjennomsnitt hatt 5 aktiviteter i uken 
Da 2 divisjon damer gikk bort ble kamparena J19 1 div. 
I februar deltok laget i Lillehammer cup. 
 
Sosiale tiltak:  
I jan-feb gjennomførte vi 5 samlinger med mentaltrener. Her var noe av fokuset hvordan 
vi forholder oss til å være i en prestasjonsgruppe og fungere sammen. 
Korona gjorde at det ikke ble planlagt sosiale tiltak.  29.2 hadde vi sosial samling med 
dansing, matlaging og teamoppgaver! Vi hadde invitert klinisk ernæringsfysiolog Ingvill 
Måkestad Bovim som laget mat sammen med oss og pratet om idrettsernæring. 
Strålende kveld! Vi hadde sesongavslutning med Pizza ute på feltet i slutten av 
november. 
 
Fair-play tiltak:  
Samlinger med mental trener. I år har lagledelsen tatt seg av fair-play tiltak i forbindelse 
med kamper. Vi har fått et bra system med sms-info til motstander, være tilstede når 
motstander kommer og oppgaver ifm kamp.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Spesiell sesong med coronapandemien, men vi føler vi kom bra ut av det. 
Med 2 div som ikke ble gjennomført var vi heldige i Oslo som hadde en J19 serie som 
fungerte og var konkurransedyktig. Vi har fått brukt hele troppen og etter en tung start 
hadde vi god progresjon og endte på en 2 plass i serien. Jentene har vært motiverte og 
klart å ta steg gjennom sesongen til tross for omstendighetene. 
 

Årsrapport 2020: J17 Elite 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Darren O’ Sullivan. Trener: Lucho Arias, Alexander Kjeller Haakonsen. 
Trener: John Katambayi . Lagleder: Thorleif Stene/ Olav Svendsrud 
 
Spillerstall: 
 
Bina Ahmadi, Emina Pezerovic, Iben Skog Erlandsen, Ida Walberg Larsen, Johanne 
Haug, Julie Høiberg, Karin Heramb Aamodt, Mathini Arumaichandralingam, Sara Byman, 
Selma Saltvig Haga, Silje Djurhuus, Sofie Angen, Telma Bakkehaug, Thea Starheim 
Johansen, Tyra Bengtsson, Kristin Hamilton Eliassen, Emma Paixao Jacobsen 
 
Aktiviteter/treninger: Seriespill 1.div, OBOS-cup 
 
 
Sosiale tiltak: Kampanalyser med middagsservering i Brakka en gang pr uke. Ellers har 
jo situasjonen i 2020 vært slik at de fleste sosiale tiltak har måttet utgå. 
 



 
Oppsummering og eventuelt: 
Denne merkelige sesongen startet som normalt, med treninger midtveis i Januar. Det ble 
lagt planer for treningskamper og så videre, men så stoppet alt brått opp. All trening ble 
satt på vent og det var vel ikke før etter påske at det så smått ble avholdt treninger igjen, 
omtrent to ganger pr uke. Alt i henhold til smittevernsreglene som da gjaldt (vasking av 
utstyr, kun fire og fire i samme grupper osv). Serien startet opp etter sommerferien. 
Starten gikk greit, men etter at vi (i god tro) benyttet noen overårige spillere mistet vi 3 
poeng etter en klage. Dette tok lufta litt ut av laget. Lagledelsen tar dette fullt og helt på 
sin kappe. Mot slutten av sesongen pekte pila rett oppover igjen og vi avsluttet sesongen 
med fire strake seiere og 30-4 i målforskjell. Vi endte dermed opp på tredjeplass i 
1.divisjon. 
 

Årsrapport 2020: J15/17 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Alexander Haakonsen. Trener: Espen Bukholm. Trener: Bjørn Slåtta. 
Trener/Lagleder: Espen Aarnes . Lagleder: Bente Bukholm 
 
Spillerstall pr årgang: 
2003 – Eline Vangen, Jasmin Brendholen og Sara Brodahl. 2004 – Carmen Ingebretsen, 
Halldis Tønnesen, Kaja Berg Eeg, Mathea Wøien, Sigrid Engebakken Hammer, Stella 
Mehus, Swaathy Sasiharan og Wilde Skårberg. 2005 – Agnes Beck, Eyvor Berger, 
Gerda Bukholm, Isabell Marshall Johnsen, Kristin Hamilton Eliassen, Lina Vindenes, 
Malin Johansen, Nora Stokke, Permille Walaker-Nikolaisen og Rebekka Wien 
 
Aktiviteter/treninger: 
Seriespill i J17 – 2 divisjon og J15 7’er. J15 deltok også i OBOS Cup. Normalt sett 3 
treninger i uka i tillegg til seriekamper.  
 
Sosiale tiltak: 
I år ble det jo dessverre veldig tynt med det. Vi hadde en utendørs sommeravslutning i 
juni hvor jentene hadde med mat/kaker/brus.  
 
Fair-play tiltak: 
Laget har hatt kampvert/smittevernsansvarlig på samtlige hjemmekamper.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Sportslig sett: J17 gjorde en god sesong i 2. divisjon. Omtrentlig alle kampene var 
jevnspilte, og de tok store steg i forhold til forrige sesong. Dobbel sesong og mange 
kamper.  J15 ble kretsmestere i 7’er! I tillegg kom de til kvartfinalen i OBOS Cup.  
 
Koronautfordringer: 
Laget startet opp med treninger som et av de første i Vålerenga etter 
coronanedstengning. Vi ble gode på å trene i små grupper og fikk god hjelp av ekstra 
foreldre, for å kunne gjennomføre.  Planen var at vi skulle til Sør Cup i Kristiansand, og 
det gledet jentene seg veldig til. Laget planla også treningsleir i Spania i vinterferien 
2021, og dette er også kansellert. Det var en gedigen nedtur for dem da disse tingene ble 
avlyst. 
 
Laget mistet hele 6 spillere fra mars til sesongen startet opp i august. Dette er en alder 
hvor mange jenter gir seg med fotball, men en god del av disse hadde vi klart å holde på 



hvis det ikke hadde vært for korona. Resultatet ble at J15 ikke klarte å stille 11’er-lag i 
årets serie. Mange syntes det var en nedtur å spille 7-er, men det var et godt plaster på 
såret å bli kretsmester.   
 

Årsrapport 2020: J2006 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Irtaza Arshad. Trener: Fred Marchesi. Lagleder: Line Myromslien. 
 
Spillerstall: 
Agnes Ytre-Arna, Alina Aslam (ny i okt) Anne Myromslien, Astrid Greve (ny i feb), Aurora Vidal 
Aguilera (ny i nov), Camilla Eriksen Opland, Dina Abba (ny i sept), Eira Børresen Ryste, Elida 
Marchesi. Erle Elvsveen Moe (ny i aug), Eva Thorvaldsen (ny i aug), Hana Beny, Kamile 
Leonaviciute (ny i okt), Kari Myrene Nørstebø, Komal Kaur (ny i jan), Lea Lysa Strangestad, Lina 
Quardi (ny i sept), Manar Yassin (ny i sept), Maria Stoczkowska, Marie Garman-Vik (ny i jan), 
Nati Emberland-Lauritsen (ny i aug), Nimra Ahmed (ny i okt), Sofia Tesfai (ny i nov), Somaya 
Mahmoud, Tyra Håkonsen, Warda Houari (ny i sept) Sluttet i løpet av året: Andrea Garcia (gått 
til J07), Anni Poppe Mygland, Elise Pettersen, Ella Haaland Prince (gått til J07), Ena Music, Frida 
Babik-Andreassen, Ilhan Mahamed (ny i jan, sluttet i juni), Regine Marthinsen, Shania Hansen, 
Yanel Salinas. 

 
Aktiviteter/treninger: 
Sesongen 2020 er i boks, og vi endte på en solid fjerdeplass i serien, lagets første smak 
av 11’er fotball. Vi begynte 2020 med å ta imot en ny trener, og Irtaza Arshad har 
imponert alle med sin energi og entusiasme på feltet. Sammen satte Fred og Irtaza i 
gang 11’er fotball med fokuserte treningsøkter og vi gledet oss til utviklingen og 
resultatene av godt arbeid på banen. Så kom Corona, og alt ble satt litt på pause. Vi 
klarte å komme i gang igjen med trening uten å miste spillere, og mesteparten av laget 
deltok på en ukes treningsleir den første uken av sommerferien. Alle fikk detaljerte og 
personlige treningsplaner, og vi trente mye spilleform og forståelse for posisjoner. Etter 
en ny treningsleir i august før skolestart og to treningskamper mot Kolbotn og Høybråten, 
var laget klare for sesongen. Sesongen endte med 5 seire, 3 tap, og en uavgjort mot 
seriemester Langhus. Vi var eneste laget som tok poeng fra dem og jentene endte 
dermed ubeseiret på Valle. Laget kom seg videre i første runde av OBOS-cup men tapte 
i runde 2 mot 1.divisjonslaget Jardar.  
 
Laget lånte ut de to spillerne vi hadde som var født i 07 til J07 ved flere anledninger og 
begge har nå valgt å gå ned til J07. Vi lånte også ut spillere til mange av kampene til J15 
både OBOS kamper og 7er kampene. 
 
Vi er meldt på vinterserien i Manglerudhallen og forsøker å få til en vinterserie med en 
del andre lag innen kretsen som Ullern har tatt initiativ til, der har vi sagt vi stiller med to 
lag. Nå er jo dette satt på pause så om vi får gjennomført vet vi ikke ennå.  
 
Sosiale tiltak: 
Av sosiale aktiviteter har det jo i år ikke blitt så mye siden det har vært mye restriksjoner. 
For de av jentene som deltok på en eller begge ukene med treningsleir fikk vi 
tilbakemeldinger på at dette var et supert tiltak. Vi har i tillegg hatt ett spillermøte og et 
foreldremøte og er nå i gang med samtaler med alle jentene i forhold til ambisjoner og 
ønsker for neste år. Vi har gjennomført en dugnad med rydding av kjeller og loft på 
Etterstad sammen med foreldregruppen til J09. Dette bidrar til at vi har får litt inntekter til 
lagkassa i tillegg til å være sosialt og styrke samholdet i foreldregruppa på laget. 
 



 
Fair-play tiltak: 
Det er litt færre foreldre som kommer på kamper nå som jentene har blitt eldre så det har 
stor sett vært lagleder som har tatt rollen som Fair Play-vert på hjemmekamper. 
Vi hadde en uønsket hendelse etter en av seriekampen våre i år og vi har snakket med 
jentene om denne spesifikke situasjonen og har også flere ganger snakket om fair play 
og tatt opp ulike situasjoner for at de skal være mer bevisst i situasjoner knyttet til dette. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Vi var 18 spillere på samme tid i fjor, nå er vi 26 spillere og i tillegg er det 4 til som har tatt 
kontakt og ønsker å prøve seg i Vålerenga. Vi har jo derfor vært heldige som har fått en 
del nye og ikke mistet flere enn normalt gjennom i koronaperioden. Av de nye spillerne 
som har kommet til er det noen som har kommet fra andre klubber, noen fra 
håndballmiljøet og noen helt uten bakgrunn med ball. Dette kan jo være fordi mye annet 
ble bremset mer opp enn fotball. Siden det mesteparten av året i år har vært 
begrensinger i større eller mindre grad har dette har hatt innvirkning på hva vi har kunnet 
få til i forhold til treningskamper og aktiviteter. Vi har jo som nevnt tidligere fått en del nye 
spillere og mange har den siste tiden etterlyst noen sosiale aktiviteter for å bli bedre 
kjent. Vi håper her vi kan få til noe, når ting går mer tilbake til normalen. De siste ukene 
har vi stort sett alltid hatt en eller flere spillere i karantene, men vi får likevel til 2 – 3 
treninger i uka for de som kan. 
 
Vi er per dags dato en blanding av spillere som har vært med på laget i mange år, og en 
del som har kommet til i løpet av det siste året. Vi er nå til sammen 26 spillere, og planen 
er å melde på to lag i serien neste år. Vi ønsker å utfordre våre beste og ivrigste spillere 
med et satsingstilbud og muligheten til å trene på et høyere nivå, og vi vurderer å melde 
på dette laget i 2.divisjon (1. divisjon). Samtidig vil vi beholde flest mulig med å tilby et lag 
som skal spille i 3.divisjon (evt.7er om vi ikke er nok spillere). Problemet er at de aller 
fleste helst vil spille 11er så vi kan risikere å miste en del spillerne hvis vi velger å gå for 
7er.  Vi har de siste ukene hatt noen runder med prøvespill som et forsøk på å få på 
jentene mer seriøse, og en fordeling av laget basert blant annet på ferdigheter og 
innsatsvilje. Slik det ser ut nå har vi en kjerne med spillere som naturlig hører til 
førstelaget (11er), noen spillere som er helt nye, og noen både nye og mer erfarne som 
hovedsakelig skal være spillere for andrelaget (om det blir 7er eller 11er i 3. div) med 
mulighet til å være med på noe kamper for førstelaget som innbyttere. 
  

Årsrapport 2020: J2007 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Agron Baftiari, Ass.trener: Lars Lillehagen, Ass.-/keepertrener: Morten 
Wickstrøm, Spillerutvikler/ass.trener: Per-Christian Fribø, Ass.trener Daniel Gracia, 
Fysisk trener: Isabell Singer, Lagleder: Åsil Rønning 
 
Spillerstall: 
Amanda Sikela, Amanda Sir-Halland, Andrea Gracia, Anine Frilles, Eina Cevro, Elida 
Næss Sætre, Ella Haaland Prince, Emily Hjelm Haavik, Felicia Lindstrøm Moura, Hanna 
Baftiari, Jenna Christiane Lillehagen, Josefine Klokk-Egeland, Lisa Rønning Dreyer, 
Lucia Linnea Nessjøen, Luna Pizarro Strand, Miriam Stamnæs-Røising, Raghed Salama, 
Rakel Johanne Løfsgaard, Sara Hansen, Sofia Haugsrud Fribø, Sofia Jahrmann, 
Somaya Merabet, Tara Singer Djahromi 
 
I tillegg har vi hatt rundt fem jenter til på prøvetreninger, og vi håper at de melder seg inn.  



 
Aktiviteter/treninger: 
To treninger per uke og en seriekamp for hvert lag (Blå: 9er, Rød: 7er). Etter serien (fra 
oktober) har vi lagt inn en fysisk trening per uke (styrke og kondis).  
 
Sosiale tiltak: 
Bading etter kamp mot Huk i august. 
Cageball og pizza i Nydalen som serieavslutning i oktober. 
 
Oppsummering og eventuelt: 

Avlyst hamburg-tur. Alle cuper avlyst. Ikke mulig med treningskamper etter 
serieslutt/oktober. Avlyst vinterserie. Under den strengeste perioden med 
smittevern delte vi laget i kohorter på 4, med foreldre som trenere for hver sin 
kohort. Vi mistet en del spillere i vår, men nesten alle er kommet tilbake igjen i 
løpet av høsten ☺  
 

Årsrapport 2020: J2008 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Line Erichsen Fjeldstad, Trener:Robin Keyte, Trener: Tore Vinje Brustad.. 
Trener: Thorstein Horne. Trener: Martine Solås. Lagleder: Tatjana Borgan 
 
Spillerstall:  
Aurora Biermann Horne, Ea Elise Erichsen Fjeldstad, Eliana Bernard, Erle Hustoft, Freja 
Brochmann, Holly Bothner-By, Iben Emilie Walsøe Wøhni, Johanna Carina Fuentebella 
Sangalang, Lena Spasojevic, Lerke Danielsen Brustad, Malaika Mungai, Martha Keyte, 
Natasha Giertsen, Sidra Negash Mohammed, Sofie Vaagland, Tea Shaqiri, Anisa, Frtuna 
 
Aktiviteter/treninger: 
2 treninger per uke.  
Har ikke fått tilbud om fellestreninger eller ivrigtrening. Ingen støtte fra TK. 
Vant godt i kampene i serien som ble gjennomført. 
Treningskamper mot Lilletøyen og j2007.  
 
Sosiale tiltak: 
Bading på Sørenga etter trening. Bowling på sommeravslutning 
 
Fair-play tiltak: 
Stiller med 1-2 Fair-play vert på alle hjemmekamper. snakker mye med jentene om å 
vinne med god sportsånd og holdning 
  
Oppsummering og eventuelt: 
Vi mistet 3 spillere i corona, noen av de prøver seg litt igjen nå. Vi knyttet til oss to nye 
pappatrenere som vi har beholdt også etter coronaen. Fikk til gode treninger. Leit med alt 
som måtte avlyses, spesielt lite seriespill har gått ut over motivasjonen. 
 

Årsrapport 2020: J2009 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Kim Rustad. Trener: Rune Myromslien Trener: Silje Knarud. Lagleder: 
Martin Waadeland 



 
Spillerstall: 
 
Ada Svartveit, Ajla Elezi, Aurora Jusnes Vang, Edel Tuvia Aartun, Eva Bratvedt Allern, 
Freyja Tevik, Hedda Amundsen Bould, Hedda Brox Enstad, Idunn Thiis, Julie Adolfsen, 
Lina Baftiari, Linnea Lundby Bjørnvoll, Nora Bøyland Myromslien, Pia Fagerlund Berg, 
Raiza Jade Rondal, Sara Agic, Tiril Anneli Haugenes, Wilma Kihl Eberholst, Åse 
Amundsen Lægreid 
 
Aktiviteter/treninger: 
MS Cup – 1. februar. Vålerenga – Julecup – påmeldt. Futsal – vinter 20/21 
 
To påmeldte lag til seriespillet i år. Vi hadde jevnt over god matching for alle jentene, da 
erfaring med ball varierer. Her har Rune og Kim vært uvurdelige som trenere, da det å ha 
kontroll på så mange 10-/11-åringer alltid vil være en stor utfordring. Treninger: 

- 3 per uke januar-mars 
- 2 per uke fra april-desember 

 
Sosiale tiltak: 

Det har vært begrenset hvor mange sosiale tiltak det har vært mulig/lov å gjennomføre i 
år. Tilbakemeldingene fra foreldre er jevnt over svært positive til miljøet i laget og 
samhandlingen de har seg i mellom.  
 
Fair-play tiltak: 
Jentene er inkluderende til hverandre på trening og det har blitt kjørt fair play-hilsen med 
albue/fot i seriespillet. Vi har i tillegg hatt kampvert tydelig tilstede på alle hjemmekamper.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Dette har vært en veldig spesiell sesong, og jeg må bare starte med å berømme Rune og 
Kim som har håndtert nye regler for smittevern (som har endret seg flere ganger 
underveis, og som ikke alltid er helt tilpasset fotball og 10-/11-åringer) på en svært god 
måte. De har i tillegg satt opp et svært godt treningsopplegg ut fra forutsetningene de har 
hatt, så jeg er helt sikker på at jeg snakker på vegne av alle foreldre til ungene på laget 
når jeg sier at Kim og Rune fortjener å få mye skryt for gjennomføringen av sesongen. 
 
Når det er sagt så fortjener også alle jentene skryt for hvordan de har håndtert årets 
utfordringer. Det har tidvis vært vanskelig å forstå og i tillegg forholde seg til regler for 
avstand på trening, men til tross for dette har de vært svært flinke til å følge regler og 
samtidig innrette seg når de blir påminnet dem.  
 
Det har også vært tidvis utfordrende å få noen av jentene til å ville stå i mål, frem til vi fikk 
egen keepertrener. Silje har gitt en ny motivasjon og svært god veiledning for de som har 
stått i mål i år, vi har på denne måten fått to av jentene som i hovedsak har vært faste 
målvakter til våre to lag denne sesongen.  
 
Jeg synes Rune oppsummerte sesongen på en god måte på lagets interne facebook-
side, så her er et utdrag fra sesongoppsummeringen hans (har her også tatt med 
oppsummering av siste kamp for sesongen): 
 
« 
Det var det, takk for årets seriesesong, den var… tja… kort… ☺ 
 



Om det var vått ved foten av Holmenkollen i går, var det ikke noe tørrere nede hos 
rikskringkastinga i dag. Regnet er like vått vest for Akerselva som hjemme. Heldigvis fikk 
vi bekrefta at alle jentene er vanntette, i motsetning til vester, drakter, sko, jakker og 
bagger. Noe annet som også var tett i dag: forsvaret vårt. I andre omgang styrer to av 
2010-jentene våre alt der bak, og vår keeper får en litt kjedelig dag på jobb. Greit nok, 

det, innimellom 😊 Det jobbes også veldig bra på midtbanen og i angrep. Det slåes noen 

høynivå gjennombruddspasninger fra midtbanen, vi har ikke 100% uttelling, men hvilket 
lag har vel det? Og sånne nesten-mål situasjoner er også gøy, det holder spenninga for 
oss på sidelinja ved like. Vi koser oss rett og slett ganske greit i dag, selv om det er vått 
og glatt, fin avslutning på sesongen.  
 
Så da var det slutt for i år da, totalt 13 kamper på to lag, det er ikke så mye, men sånn 
blei det i år. Når det er sagt, vi har kommet oss gjennom sesongen, og fikk spilt alle 
kamper etter at vi slapp løs igjen. Selv om en del av gjengen havna i karantene har vi 
kommet oss helskinna igjennom, det skal vi strengt tatt være fornøyde med. Synes vi har 
vært gjennom hele skalaen i år også, vi vinner litt, vi taper litt. Vi har spilt strålende gode 
kamper, og vi har hatt våre helt middels ordinære kamper. Vi har stort sett hatt jevne 
kamper mot noenlunde jevn motstand, og synes vi har truffet nivået ganske greit for 
begge lag. 
Nå tar vi en velfortjent ferie, helt til søndag, da er vi tilbake på Vallefeltet, og begynner så 
smått å tenke neste sesong, vi tenker å spille 9er med minst ett lag, så må vi se an tilsig 
av nye spillere, om vi satser på et 7er eller 9er-lag til. Med dagens antall skal vi ikke sikte 
på to nierlag, men vi ser an hvor landet ligger i slutten av januar.» 
 

Årsrapport 2020: J2011 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Kjetil larsen. Trener: Lars Erik Pedersen. Trener: Bjarne Dyrøy. Lagleder: 
Lars Erik Pedersen 
 
Spillerstall: 
Adriana Quinta, Ebba Mathisen, Eir Nordby, Eira Ester Føynum Fosmo, Ella Dyrøy-
Jansen, Ella Kristine Korsvold kvalø, Ella Østhus Alveim, Iben Sætre-Davidsen, Ines 
Sætre-Davidsen, Kristina Ingjeringen löffler, Lilje Siri De Klerk, Lykke Dorothea Eriksen, 
Manuella Anoumou Adjovi, Maria Zangani Jaer, Mathilde Romestrand, Melina Idrizi, My 
Aurora Rasmussen Kleveland, Nora Kristine Trengereid, Olivia Berntsen Torsteinson, Pia 
Bakken-Pedersen, Sanna Larsen, Selina Fejzulai, Seline Sofie Fosland, Sofi Øby Eggen, 
Stella Eia-Revheim, Stella Stensvall, Thyra Bjugan, Tiva Regine Haugenes, Vibe 
Danielsen Brustad, Yolanda Online Furevik, Khairia Zarour, Isis Waage, Lisa Nielsen, 
Mia Larsen Raudberget. Emilia Emblem Nysted, Silvia Molina Rustad 
 
Aktiviteter/treninger: 
VIF Jenter 2011 startet 2020 med cup på Fjellhamar i Januar. Lite visste vi da om at 
dette skulle bli årets første og siste cup.  
 
Grunnet Covid-19, kom vårsesongen 2020 sent i gang etter påske. Fra vi fikk lov til å 
trene, har vi hatt 2 treninger i uka gjennom hele sesongen, fortrinnsvis tirsdager og 
søndager.  
 
Vi valgte å stille med 3 lag i årets sesong som kom i gang etter sommerferien. Dette har 
stort sett fungert bra, og vi har hatt mange jevne og gode oppgjør. Stort sett var det 2-3 



kamper i uka gjennom hele høsten. For å treffe optimalt i forhold til «jevne lag», har vi 
ofte snakket med motstandere i forkant av kamper.  
 
Da vi har fått inn en rekke nye spiller uten erfaring ila sesongen, valgte vi i tillegg å sette 
opp en del treningskamper i høst, hvor fokus var på innlæring av regler.  
 
Sosiale tiltak: 

- Sommerfest med grilling på Valle. Vi trente før vi samlet laget for grill med pølser 
og saft.  

- Vi samlet hele laget til pizza og elitekamp for jentene etter sommeren 
- Vintersamling hvor vi spiste pizza og så nok en toppseriekamp 
- Juleavslutning på feltet hvor alle jentene fikk diplom og medalje. Avslutningen ble 

ute på feltet i 2 kohorter med bolle og kakao  
 
Fair-play tiltak: 
Jentene lever opp til pris vunnet i 2019, og har levd opp til store forventninger fra trenere 
og foresatte om å beholde denne prisen. Vi har egne kjøreregler på trening og kamp. Vi 
hilser alltid på motstandere, og heier både på eget og motstanders lag som 
foresatt/foreldre. Vårt mål er å beholde flest mulig, lengst mulig, og har fokus på mestring 
fremfor prestasjon.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Til tross for en vanskelig situasjon knyttet til Covid-19, har vi lagt bak oss en totalt sett 
meget god sesong. Vi hadde en målsetning om å øke gruppa til 30 jenter ila sesongen, 
og dette klarte vi;)  
 
Vårsesongen kom sent i gang, men til tross for stenge smittvernsregler klarte vi å 
opprettholde mye aktivitet og humør gjennom våren. Merket på jentene at de savnet 
kamper, men vi forsøkte så godt vi kunne å tilrettelegge med egne «treningskamper» 
internt i laget.  
 
Etter sommeren var nesten verden «normal», med mange kamper og fullt seriespill. På 
det meste var vi oppe i 3-4 kamper pr uke. Jentene spilte minimum en kamp hver pr uke.  
 
I høst ble smittetrykket i Oslo høyere, med nye og strengere tiltak. Vi valgte da å dele 
gruppa inn i 2 kohorter, hvor disse ble fulgt helt frem til vi avsluttet sesongen forrige uke;) 
 
Vi gleder oss til 2021, mest av alt en cup hvor vi igjen kan spise boller og drikke saft! 
 
Stor takk til Jens August som har hjulpet oss med billetter til flere kamper i år. Ingen tvil 
om hvem som er forbildene til våre jenter. VIF Jenter 2011 vil takke A-laget for mange 
fine opplevelser og gratulere med «the double» 2020.  Takker også Ada Hegerberg som 
spilte inn egen videohilsen til laget som vi viste på vår avslutning;)  
 

Årsrapport 2020: J2012 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Yuri (Ingrid). Hovedtrener: Martin (Lone).Trener: Sigurd (Tille). Trener: Kjell 
(Amelia). Lagleder: Anne (Frida). Party og sosialt: Merete (Marie HS) og Ane (Liv M) 
 
Spillerstall: 



Frida, Ingrid, Lone, Tille Margrethe, Amelia, Liv B, Liv M, Marie HS, Marie DG, Nathalie, 
Sofia,Olivia, Alma, Aurora Rebekka, Gerda, Ida, Melisa (ny) 
 
Aktiviteter/treninger: 
To treninger i uken: torsdager og søndager. På torsdagene er det spesielt godt oppmøte.  

Noen er forhindret til å trene to ganger i uken da de er opptatt med andre aktiviteter. Nye spillere 

oppfordres spesielt til å delta to ganger i uken slik at de raskere tar igjen nivået på de andre 

spillerne og lærer seg øvelsene som blir brukt på treningene. 

 

Vi hadde med to lag i serien som kun ble spilt på høstparten.  
Spillerne rullerte, alle ble innkalt til og fikk mulighet til å spille like mange kamper. 
 

Sosiale tiltak: 
Kick-off med foreldre ved oppstart etter sommerferien: alle tok med egen mat og drikke 
pga smittefare, jentene fikk is. 
 
Fair-play tiltak: 
Ingen spesielle tiltak, dette faller seg ganske naturlig for jentene.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Gleder oss til å kunne delta i cuper igjen! Vi etterlyser oppfølging av laget: vi ønsker oss en 

person som kan komme inn og trene laget innimellom (hver 14. dag hadde vært ideelt)  Trenerne 

opplever dette som mye mer nyttig enn kunnskapen de tilegner seg på barnefotballkursene.  Vi har 

aldri sett jentene så delaktige som på treningen Stefan hadde med laget. Ellers er laget tipp-topp 

med super-fine jenter og gode holdninger :o) 

 

Årsrapport 2020: J2013 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Kim Sandvold. Trener: Stein Olav Bø. Lagleder: Ingebjørg Haugen 
 
Spillerstall: 
Aliya Farhan Warsame, Amalia Lamadrid, Amrit Kaur, Eylem Olivia I Delgado, Isabella 
Hagen, Jenny Fatima, Shareef, Leah Sandvold, Liv Dalen Bø, Liv Haugen Renaudin, 
Maida Liban Ahmed, Roana Elezi, Sarah Rameen Kamal, Solian Meseret Taye, Symre 
Danielsen Brustad. 
 
Aktiviteter/treninger:  
1 Trening per uke. Deltatt på 3 cuper (Ski miniliga, Intilitycup og en internt arrangert 
minicup) 
 
Oppsummering og eventuelt: Dette skulle være ett år vi skulle ha en del kamp trening, 
men dette har blitt uteblitt og medført litt dalende motivasjon for spillerne. På høsten 
hadde vi ett lite vindu hvor vi fikk spille noen kamper og dette var VELDIG viktig for 
spillerne. Vi krysser fingrene for neste år på cuper og seriespill. 
 
 

Årsrapport 2020: J2014/2015 

 
Støtteapparat: 



Hovedtrener: Vegard Flatjord. Trener: Patrich Kolsrud. Trener:  Przemyslav Kocoj. 
Trener: Markus Gaupås Johansen. Lagleder:Heidi Michelsen 
 
Spillerstall: 
Andrea Ros Matthiasdottir, Ea Åldstedt, Frida Aspmo-Kvinge, Hedda Tangen Myrer, Iben 
Johansen Flatjord, Lilje Haraldsen Rørstad, Maria Methawee Huse, Oline Csiszar, Olivia 
Bader, Olivia Dahlstrøm Kolsrud, Pernille Bennett-Michelsen, Petra Stave Johnsen, 
Sanna Gaupås Gamslett, Sara Kocoj, Stephanie Lapina, Tiril Arvesen, Vilma Kamala 
Olsen Aasberg 
 
Aktiviteter/treninger:  
Treninger hver torsdag. Deltakelse i en cup (Intility cup). 
 
Sosiale tiltak: 
Sommeravslutning i juni etter siste trening. Liten juleavslutning etter siste trening. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Var noen som ikke fortsatte etter sommeren, men om dette skyldes covid-19, eller om de 
hadde sluttet uansett er vanskelig å si. Laget ville nok også deltatt på en cup eller to til 
dersom det hadde vært mulig for å holde motivasjonen oppe i laget.  
 

Årsrapport 2020: U16 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Enrique Paez. Trener: Torstein Schutte.Trener: Simen Haukås. 
Keepertrener: Kamil Rylka. Lagleder: Ron Sæther og Vegard Vang  
 
Spillerstall:  
Morten Vang, Fredrik Hildrum, Markus Figueroa, Sebastian Larsen, Vinh Duong Phung, 
Mikkel Knudsen, Øyvind Devold Offerdal, Shreeram Shritaram, Sebastian Galvez, 
William Smedsrud, Sander Barbosa, Noah Risberg, Oliver Braude, Samuel Ekroll, 
Ayman El Hammichi, Andreas Stensrud, Saladin Lekhal, Filip Thorvaldsen, Michael 
Clinton, Harvir Singh, John Bakke, Tobias Andersen, Robin J Sæther, Aleksander 
Hansen, Lars Gamst, Samrat Ayman Almas, Nwanne Obiajulu, Magnus Mehl, Eivind 
Dauto David Vang, Henrique Oliveira, Amez Mustafa, Daniel Strømdahl  
 
Aktiviteter/treninger: Varierende gjennom året pga corona. Interkrets ble gjort om til en 
lokal serie så vi spilte den mot Lyn, Ready og BVH + OBOS cup G19  
 
Oppsummering og eventuelt: 

• Hatt økter med avstand – individuelle økter  
• Fikk ikke spilt Nasjonal Liga  

• Ellers har vi fått trent rundt 100 ø 

 
Årsrapport 2020: G15-3 

 
Støtteapparat(for- og etternavn: 
Trener: Kevin Skjøthaug. Trener: Abdullahi Ilias. Lagleder: Ingunn Opsahl Viereid  
 
Spillerstall: 



Shahyan Mahmood, Tobias Klæboe Pedersen, Salim Laachiri, Nikolai Walsøe Wøhni, 
Manischal Adhikari,Magnus O. Viereid, Leon Pizarro Strand, Jørgen Brekken Arnesen, 
Julian Tendai Thom, Jonas Kristiansen Riise, Jonas Essaati, Joakim Finset Skjøthaug, 
Jacob Ahmed, Filip Obradovic, Ayanleh Jibril Farah, Ares Khewla Abdulmanssor, Ariand 
Shegani, Kiruh, Kalil, Adam Y, Mahad 
 
Aktiviteter/treninger: 
3 treninger pr uke. Ingen cuper, ca 10 treningskamper. Serie: 3.divisjon 8 kamper 
 
Sosiale tiltak:  
Fifakveld og lagmøter 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Det ble en rar sesong, med mye frem og tilbake. I serien ble kun 8 kamper, hvor vi endte 
på en Vålerengelsk 7.plass. Litt skuffende resultater, med 2 seiere, 2 uavgjort og 4 tap. 
Vi merker at noen ungdommer er litt uforutsigbare i oppmøte til kamp og trening, noe 
som førte til en litt dårlig inngang til enkelte av kampene. 
 
Covid 19 kom veldig ubeleilig for litt utålmodige ungdommer på 15 år. Vi mistet 3-4 
spillere/prøvespillere som var på vei inn i laget i vinter. Ellers synes jeg spillerne taklet 
situasjonen godt :) 
 
Videre var det veldig synd at rekrutt 05 ble borte, da mistet vi en motivasjonsfaktor med 
tanke på hospitering og mulighet for å spille med dem.. 
 

Årsrapport 2020: G15 rekrutt 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Christian Lund (til 30.06.2020), Trener: Hans Kristian Stavem, Trener: 
Antonio Cantanzaro (fra 01.09.2020), Lagleder: Hicham Barrar 
 
Spillerstall: 
Anton Lundtveit Flugsrud, Adan Shayaan Khan, Abdullah Javed, Markus Fjeldstad, 
Younes Ben Ali, Ayaan Ahmad, Manjot Singh Maan, Vetle Ringvold Hasle, Abeyjit Singh 
Randhawa, Isaac Alejandro Larrain-Gonzalez, Ismail Omar Seine, Noah Johansson 
Ignacio, Henni Abdul-Hafiz, Adam Barrar 
 
Aktiviteter/treningeR: 
Fra januar-mars (før covid-19 lockdown) holdt vi 3 treninger per uke med god intensitet 
og progresjon. Vi spilte også 3 treningskamper. I mai og juni ble det holdt 2-3 treninger 
per uke.Laget startet sesongen i 1. divisjon G15 i august 2020. Dessverre gikk laget i 
oppløsning etter uheldige disiplinærsaker og spilleravgang. Kampene ble tatt over av 
elite U14/U16. Restene av laget trente med G17-2, deltok i G15 OBOS cup og spilte seg 
helt fram til finalen i Vallhall. Der ble det tap etter straffekonk mot Oppsal. Deltagelsen i 
OBOS cup var et samarbeid med elite, og det deltok spillere fra G17-2 og U16. 
 
Sosiale tiltak: 
Det ble gjort få sosiale tiltak, mest på grunn av lockdown og covid-19-protokoll. 
 
Fair-play tiltak: 
Det var til tider utfordrende forhold i gruppa når det gjaldt oppførsel, språkbruk og fair 
play. Det er spilt inn til klubben om man kan få mer hjelp fra klubben når det blir vanskelig 



for lagledelse å håndtere alt. Det skal også sies at majoriteten av spillerne hadde god 
oppførsel, men hele gruppa ble negativt påvirket av en klikk. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Covid-19 og lockdown påvirket laget ekstremt negativt. Etter å ha kommet godt i gang på 
starten av året, var det vanskelig å holde opp motivasjonen i mai og juni, da man måtte til 
tider begrense antall spillere og treningsøvelser. Det var heller ikke lov å spille kamper, 
og usikkerheten om hva som kom til å skje framover, slet veldig på motivasjonen for 
mange spillere. 
 

Årsrapport 2020 : G2006 2024 

 
Støtteapparat(for- og etternavn: 
Hovedtrener: Arne Næss/Henrik Ra/Michael Seiz, Lagleder: Gro Anita Midtgaard 
 
Spillerstall:  
Allan, Altan, Carlo, Charley, Daniel, Faais, Gulled, Herman, Kevin, Lavdrim, Lukas, 
Mathias B, Mathias G., Mats Fredrik, Mikael, Mustafa, Ola, Rasmus, Sahel, Sondre, 
Storm, Umar og Yunis 
 
Aktiviteter/treninger:  
3 treninger pr uke (4 om vinteren) + seriekamper. Ingen cuper i 2020 grunnet covid-19 
pandemien  
 
Sosiale tiltak:  
Ingen (av smittevernhensyn) bortsett fra kebab til alle gutta etter at seriegullet var sikret 
 
Fair-play tiltak:  
Vanlig gjennomgang av Fair Play før sesong – lite behov utover dette grunnet en meget 
fin spillertropp og foreldregruppe. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Vi har hatt varierende grad av oppmøte gjennom sesongen. Da covid-19 brøyt ut valgte 
mange spillere å bli hjemme av hensyn til familie i faresonen. Så roet pandemien seg 
under sommeren og da serien nærmet seg var det igjen godt oppmøte på våre treninger. 
Dessverre ødela nytt utbrudd slutten av året muligheten til å arrangere treningskamper 
og eventuelle cuper.  
Når det er sagt: sesongen vår var totalt sett meget god. Vi hang med i toppen av. 
2.divisjon og vant vår avdeling i 4.divisjon. Så all ære til gutta for en meget godt 
gjennomført sesong – skulle bare inderlig ønsket at den ble mer innholdsrik 
 

Årsrapport 2020: Superulvene G2006 

 

Støtteapparat: 

Siem Fitwi Fissuh – Hovedtrener, Dawid Krakowiak – Trener, Siv Anneli Frederiksen Haugenes - 

Lagleder 

 

Spillere: 

Adam Aalioua, Adnan Abdi, Antoni Ghali, Boran Ucler, Denai Muslimovic, Elias Yimer, Eshan 

Raja, Faruk Hindic, Gurdas Singh, Hashim Mohumed, Hussein Mohumed, Kim Bashkim Llapi, 



Kjell Alejandro Altuve Martinsen, Leo Damjanic, Melvin Hertszberg, Redwan Abib, Sebastian 

Hommersand, Simon Orrego, Theodor Kessel Engan, Tim Frederik Haugenes 

 

Aktiviteter: 

Seriespill: VIF Super Ulvene G06 har i sesongen 2020 spilt i 2.div. avd.1 (9 kamper) og 4.div 

avd.1 (5 kamper). Plassering: 4.plass i 2.div og 2.plass i 4.div. Treninger: 3 treninger pr uke + 2 

kamper. På grunn av pandemien og de strenge tiltakene som kom måtte alle cupene og turene vi 

hadde meldt oss på avlyses. Det ble også utfordrende å gjennomføre sosiale sammenkomster pga 

Covid-19. Superulvene bidro på et UEFA B-lisens-kurs på Vallefeltet lørdag 23. august. De var 

flinke og ivrige og fikk skryt i etterkant. Veldig fine gutter å «låne bort» til et slikt arrangement.  

 

Oppsummering: 

Sesongen startet godt, med en stor tropp som skulle spille 11’er fotball for første gang. Det var 

planlagt at laget skulle delta på flere turneringer ila 2020, både alene og sammen med 2024. Laget 

var påmeldt på flere, deriblant en overnattingsturnering. Ingen av disse ble noe av. Seriespillet ble 

ganske amputert med oppstart etter sommeren, og enkel serie. 4. div – laget havnet i en serie med 

få lag, og fikk derfor også få kamper å spille. Treninger – laget fikk, som alle andre, en pause i 

treningen i våres. Det var en periode med annerledes treninger som følge av restriksjoner i avstand 

og antall spillere som kunne spille i gruppe og forbud mot å spille kamp. I tillegg har lyset på 

Valle vært ustabilt en periode, og flere treninger ble ødelagt av at hele feltet var mørklagt. Covid-

19 har gjort det vanskelig å ha lagsmøter, foreldremøte og å gjennomføre sosiale sammenkomster 

for guttene. Lagsmøter hadde vært fornuftig for å kunne snakke med guttene om planer, treninger, 

behov for egeninnsats, oppførsel osv. Mens sosiale aktiviteter er viktig for samholdet, for å bevare 

motivasjon og for at spillerne skal bli kjent med hverandre også utenfor banen. Selv om årets 

sesong ble litt spesielt i forhold til tidligere sesonger på grunn av pandemien, har spillerne 

gjennom sesongen vist store personlig utvikling både på trening og i kamp.  

 

Årsrapport 2020: G06 Rekrutt 
 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Nick Rios Haugen og Pål Dahl-Hanssen. Trener: Divij Kumar. Trener: Hans Kristian Stavem. 
Lagleder: Trude Andersen 
 
Spillerstall: Alvin Carlstrøm, Artin Pallani, Aryan Malhotra, Askil Henriksen Stavem, Boran Ucler, Daniel 
Luu Andersen, Doudou Abas Jatta, Elias Mahamoud, Ethan Samson, Fahd Nionkuru, Henrik Pettersen 
Dahl-Hanssen, Ilija Boyadzhiev, Mateo Sæther-Ortega, Marko Koljic, Matias La Motte, Mohamed Aamer, 
Muhamed Usman Shahid, Nejir Jugo, Veron Esati, Yonael Mesfun Efrem Natan Kidane 
 
Aktiviteter/treninger  
Vi startet med gode treninger i januar og februar sammen med spillere født i 05. Etter litt  
innkjøringsproblemer gikk det seg til. Det var spennende å trene med en årsklasse eldre. 
Med Koronaen ble treningene satt på pause. Trener holdt kontakten med spillerne ved ukentlige 
telefonsamtaler og gikk gjennom egentreningsprogram, utviklingsmål og prat om generell tilstand. Det ble 
også kampanalyse med enkelte spillere. 
 
Etterhvert minket smitten, og treningene startet igjen med god avstand. Det var kjedelig å ikke ha 
kamptrening, men for trenerne var dette en perfekt mulighet til å gå gjennom posisjoner basert shadow. 
Øvelsene ble gjort Korona vennlige. Høsten har vært travel med egentrening/OIS en gang pr uke og 
lagstrening 3-4 dager pr uke, avhengig av om det har vært kamp eller ikke.  
 
Høstens serie startet med to tap. Guttene var «rustne» og vi hadde fått noen nye spillere som måtte finne 
seg til rette. Deretter vant vi 7 kamper som ble spilt med VIF identitet, langs bakken, høyt press og fullt 
trøkk. Guttene var solide bakover og effektive foran mål.  
 
Vi tapte 1-0 mot hhv Bækkelaget og Bærum som var de beste lagene i vår avdeling, men vi viste 
spillemessig at dette var lag vi ville vunnet mot hvis marginene hadde vært på vår side. 



I OBOS cupen vant vi overlegent 2. og 3. runde. I kvartfinalen var stillingen 1-1 ved kampslutt, men vi vant 
på overtid. I semifinalen vant vi fortjent mot Ullern også her med høyt press og ballen langs bakken og det 
kunne fort blitt flere mål i vår favør. 
 
I finalen tapte vi mot Frigg, et lag som denne gang spilte bedre enn oss. Guttene var preget av at dette var 
en finale og uvant med å spille på en innendørs bane.  
 
Målsetting for 2020 var å bli blant de 4 beste i avdelingen, samt å nå minimum semifinale i Adidas og 
OBOS cup. Vi nådde disse målene til tross for at dette har vært et rart og annerledes år. Vi ser fram til å 
vise at vi er blant de beste spillerne i 2021.  
 
Sosiale tiltak:  
Pga Covid har det vært svært begrenset med sosiale tiltak i 2020 
Vi hadde et spillermøte den 1.3., rett før nedstengingen trådte i kraft. Det var også en pizzasamling i juni.  
Den planlagte sesongavslutningen er lagt på is, men vi skal ta en enkel grilling etter en lørdagstrening i 
desember.I januar ble det avholdt et felles foreldremøte for 05 og 06 
 
Oppsummering og eventuelt  
Covid 19 påvirket laget i stor grad. Treningene var stengt store deler av vårhalvåret og flere av guttene 
brukte tid på å hente seg opp igjen da treningene startet igjen i juni. Vi var påmeldt Adidas Cup og Norway 
cup, men begge deler ble avlyst.  Da Covid 19 smitten økte igjen på høsten har flere av guttene vært i 
karantene pga smitte hos venner, klassekamerater eller familie.  Foreldregruppen pleier å være flinke til å 
stille på foreldremøter og dugnader, men smittesituasjonen har satt sine begrensninger også på dette 
området.  
 
 
 

Årsrapport 2020: U14 Elite 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Simen Moe. Trener: Samir Sabha. Trener: Arnt-kristian Finstad. Lagleder: 
Thomas Støa / Don Ramage 
 
Spillerstall: 
Aleksander Gysler Støa, Bilal Abdirahim, Joakim Berggraf Bakke, Brage Birkelund Eie, Mateo Brito-
Benestad, Pa Modou Madikey Diallo, Felix Edyson, Jones El-abdellaoui, Elias Mowafak, Markus Figueroa, 
Mateo Breivik Fisher, Misgun  Fitwi Fissuh, El-Schaddai Furaha, Sigurd Giskegjerde Rørstad, Sebastian 
Gjerdalen Larsen, Brooklyn Jenssen-Sæther, Lorik Mazhiqi, Bobby Morrow, Emin Pajic, Daniel Pequeno 
Harbo, Eirik Pharo, Haniel Samson, Dino Sarotic, William Silfver-Ramage, Ulrik Strøm, Filip Thorvaldsen, 
Didrik Voga Berg, Ivar William Vidaurre Winje, Mohammad el Hammichi, Martin Ødegaard  

 
Aktiviteter/treninger:  
Ingen turneringer  (COVID)  
 
Sosiale tiltak:  
Vi fikk til en hyggelig sommer avslutning ute på Sognsvann. Som siste ting med laget 
hadde vi en avslutning på stadion med pizza og pris utdeling til spillere. 
 
Fair-play tiltak: 
Vi har hatt en fin  spillergruppe og snakket mye om fair-play og viktigheten med det. 
Dette gjelder både på og utenfor banen. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Året startet veldig bra med en ny gruppe som skulle finne tonen sammen. Dette opplevde 
vi at gikk mer eller mindre smertefritt hvor treningsgruppa ble satt veldig fort og både 07-
erne og 06-erne bidro med sitt inn i gruppa, både sosialt og sportslig. Vi hadde en veldig 



fin sesongstart hvor vi opplevde gode resultater, kanskje spesielt med 06-gruppen. 
Covid-19 og lockdown kom som et slag til fjeset og gjorde at vi ikke fikk spilt noe av 
akademiserien (06) som vi hadde gledet oss til. Under lockdown ble det laget et veldig 
fint treningsprogram til alle spillerne som skulle bidra til at de utviklet seg så godt som 
mulig under en veldig spesiell tid. Med tanke på at vi bare hadde vært en gruppe i noen 
måneder ble det gitt i hjemmelekse å ta kontakt med noen på laget hver uke og invitere til 
for eksempel å spille FIFA eller andre spill sammen for å fortsette å holde kontakten på. 
Når vi endelig kom igang igjen med treninger ble det gjort i veldig små grupper, noe gutta 
selvfølgelig ikke likte like godt som vanlig trening, men som de utførte med bravur og 
med en god innstilling. 
  
Vi fikk heldigvis lov til å spille kamper igjen på høsten og for 07-guttene fikk vi spille i den 
serien som vi originalt skulle spille i (G14 1.divisjon). Sesongen ble veldig tøff hvor 
stortapet mot Stabæk var den definitivt største nedturen. Samtidig gjorde dette også at vi 
opplevde en forbedring utover høsten, og selv om vi bare klarte å notere oss for 2 seire i 
løpet av høsten opplevde vi en framgang både på trening og i kamper, noe som var et 
lyspunkt i en ellers «mørk» tid. 
  
06-gjengen skulle egentlig spilt i nasjonal serie, men denne ble avlyst på grunn av Covid-
19 restriksjoner. Vi hadde dermed ikke en egen kamparena for disse og endte opp med å 
dele G15 1.divisjon med klubbens 05-ere. Ikke helt optimalt, men vi fikk spilt litt kamper 
noe som var veldig kjærkomment for spillerne. 
 
 
 

Årsrapport 2020: G2007 Base 

 
 

Støtteapparat 
Hovedtrenere: Clement  Nishimwe Mutuyimana Sebazungu OG Sofian Gdakowicz Hamad Andre: Tone 
Bosheim, Mikael Dalsgard, Petter Egesund, Runar Jørgensen, Johnny Myklebust. 

 
Spillerstall: 
Abdullahi Ali Mohamed, Ahmed Hassan Sheikahmed, Ahmed Hassan, Akram El Ouasdi, Alieu 
Wanda, Anker Rike Treimo, Armand Velle, Ayan Durrani, Benjamin Otnes, Conrad Clausen, 
David Myklebust, Elias Bahta, Emil Salinas Odegard, Franko Nikolic, Gregers Clausen, Hanad 
Ahmed Farah, Håkon Eidsvåg Myhre, Jacob Omozopia Julios, Jibril Ismail Mohamed, 
Kristofer Kjølberg, Linus Alexander Dalsgard, Marius Jørgensen, Martinius Johanesn, 
Mohamed Hussein Ali, Mohamed Izz Kazem Alshartah, Mohamedadmiin Said Abdi, Noah 
Edom Tofte, Noah Myklebust, Olai Holterman Ødegård, Olav Vindenes, Said Johan Adnan-
Pedersen, Samuel Snekvik-Kroken, Snorre Egesund 

 

Laget er en sammenslåing av flere lag i aldersgruppe G2007. Antallet spillere har 

gjennom hele sesongen, januar 2020 – desember 2020, variert mellom 32/33 – 

35/36. Gjennom hele sesongen har spillere fra venteliste trent med laget. Basert på 

vurdering har laget fått spillere fra venteliste.



 

 

 

 

Vinteren 2020 benyttet de aller fleste spillere tilbudet fra Oslo Bokseklubb om å 

trene der en gang i uken. Videre trente laget innendørs i Vallhall frem til været 

tillot å trene utendørs. Laget trente ca 1t 30min tre ganger i uken frem til 

nedstenging trådte i kraft den 12. mars. Laget tok opp igjen trening i mai i 

henhold til klubbens retningslinjer. Ett par treningskamper ble gjennomført i 

forkant av nedstengingen Laget tok sommerpause i juli og startet opp igjen i 

begynnelsen av august for en kort høstsesong med seriekamper. Det ble avholdt 

en ukes «Proff-camp» for påmeldte spillere i juli. 

Laget har hatt et visst samarbeid med G2007 Rekrutt der spillere som har ønsket 

det og som har holdt nivå har fått anledning til å hospitere på trening med 

Rekrutt. Tilbudet vurderes som godt og attraktivt for en så stor spillergruppe som 

G2007 Base. Tiltaket er ikke evaluert, men anbefales allikevel videreført. For nye 

grupper, der det er aktuelt å etablere Rekruttlag, bør tilsvarende ordning vurderes 

som motivasjon for spillere. 

 
 

Seriespill og cup 
 

Laget har gjennomført både seriekamper og cuper i Oslo Fotballkrets. Det er 

gjennomført seriespill for tre lag med spillere hentet bredt fra hele basen. 

 
 

Deltagelse for G13-5 i 4. div. avd. 02 ga færrest kamper dette grunnet bl.a. at 

lag i avd. trakk seg fra seriespill. Med målforskjell på 43-10 ved serieslutt, virker 

det rimelig å konkludere at laget burde vært oppmeldt i en høyere divisjon. 

Ingen av lagene har fått gjennomført planlagte cupspill og treningskamper. 

G2007 Base deltok med to lag på Frigg Cup 1. november. 
 
 

Sosiale tiltak: 

Et dialogmøte med spillere ble avholdt i mai etter gradvis gjenåpning. Grunnet 

smitterestriksjoner har det ikke vært avholdt sosiale fellesevenmenter. De aller 

fleste spillere i laget er kjent gjennom flere år, spillerne vurderes som trygge i 

gruppa og det sosiale vurderes å være bra. Trenere eller støtteapparat har ikke 

mottatt eller er kjent med mobbing, e.l. 

Foreldregruppa støtter opp om laget og flere foreldre stiller regelmessig på 

trening. Så langt retningslinjer for smittevern har tillatt har også foreldre 

støttet laget fra sidelinja på kamp. 
 

Fair-play tiltak: 
 

Laget følger de anbefalte Fair Play-reglene, men har ikke hatt egen Fair Play-
vert på hjemmekamper. 

 

Årsrapport 2020: G2007 Rekrutt 



 

 

 

 
 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Jakob Mamush Lillestjerna. Trener/lagleder: Dag Larsen 
 
Spillerstall: Abdek Barkat Igueh, Benjamin Dzanovic, Brage Hvidsten Høyem, 
Dominic Salimpour Vålbekk, Falk Løvik-Thue, Gibril Leon Wågbø Ndiaye, Ibukun 
Ayomide Opesanmi, Leon Amin Haugen, Magnus Suawai-Hansen, Muaz Maweed, 
Noah Steine jakobsen, Peru Arizkorreta, Steffen Ohachara Vangen,Theo Gulliksen, 
Thomas Gjengedal, Victor Simon Orrego, Yusef Essam Ibrahim 
 
Aktiviteter/treninger:  
3 til 4 treninger i uka. Seriespill en gang i uka siden august og deltakelse i obos cup 
 
Sosiale tiltak: 
Filmanalysekveld med Pizza. Avslutning på Rush trampolinepark 
 
Fair-play tiltak: 
Mye samtaler om hvordan vi skal være gode ambassadører for klubben. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Laget har spilt veldig mange kamper i serie og cup og har derfor vært utsatt for en del 
slitasje. Fra august til slutten av oktober spilte vi i snitt kamper hver 4 dag, dette ble 
litt mye for gutta mot slutten av sesongen. 

 

Årsrapport 2020: G08 Blå 

Støtteapparat: 
Hovedtrener: Anders Nilsson. Trener:Jan Richard Kallasten. Trener:Dusko Barac. 
Lagleder:Ejup Esfiri 
 
Spillerstall: 
Alexander Ordal, Addib Bayat, Nicolas Cheblowski, Emil Kallasten, Fredrik Nilsson, 
Luca barac, Fredrik Naustvik, Semi Esrefi, Amin Ahmin Abdi, Jonathan Kabatanchi, 
Simen Stenval, Daniel Ismathi, Pouryia Ostadian, Karthiyan Satrubarajah, Abdulsami 
Ali, Nabil Avdi, Enej Taslaman, Tor Hauger, Ashvin Balakumar, Betim Zenuni, Mate 
kavelashvili, Illias Muuse, Max Sletten Wevling, Eren Nygård Celik 
 
Aktiviteter/treninger:  
Treninger 4ggr i uken, 1 cup. fullfører seriespill med 2 st 9er lag og et 7er lag 
 
Sosiale tiltak: 
Pizzafest, treningsleier 
 
Fair-play tiltak: 
Kampvert  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Vi har hatt nok voksne til å fullføre all aktivitet og følge dem tiltak som vi måtte følge. 



 

 

 

 

Årsrapport 2020: G08 Gutta 

 
Støtteapparat(for- og etternavn: 
Hovedtrener: Frode Frøyland. Trener: Vegard Flatjord. Ass. trener: Tayfun Belgic. 
Lagleder: Jakob Berg og Lars Finstad 
 
Spillerstall: 
Abtin Ziaie, Adrian Flatjord, Ali Ahmed Alsawafi, Arvin Maqsodi, Baar Metcalfe 
Lindgren, Emil Smørvik, Hamza Belgic, Herman Dizaye, Iver Frøyland, Kofi Paintsil, 
Mahdi Yusuf, Marcus Trydal Evjen, Markus Skeie, Maximillian Dahl, Muhammad 
Ayaan Gondal, Ola Stefansen Aasland, Sebastian Nordli, Sebastian Rossby Berg, 
Shams Babai, Villi Matthiasson, Vilmer Berg Samuelsen, William Øyen 
 
Aktiviteter/treninger:  
Vi har hatt: Futsal trening 1 gang i uka i vinterhalvåret. 2-3 treninger pr. uke. 
Seriespill 9er div. 1.Seriespill 7er div. 2. Ca. 8 treningskamper. Cup på 
muselunden/Skeid 
 
Sosiale tiltak: 
Mat etter trening. Is etter trening 
 
Fair-play tiltak: 
Kampvert og Fair play representant og fokus på holdning innad i laget 
 
Oppsummering og eventuelt: 
De fleste påmeldte cuper ble dessverre avlyst. Trening i hele vårsesongen ble avlyst. 
Vi har likevel hatt en fin sesong med ganske god aktivitet. Vi har hatt flere 
treningskamper internt i klubben og med andre klubber. Bra oppmøte på kamper og 
treninger. Lite/ingen konflikter i spillergruppa og ingen foreldre som har vist misnøye 
av betydning. 
 

Årsrapport 2020: G2008 Superenga 

 
Støtteapparat: 
For- og etternavn på trenere, lagledere og evt annet støtteapparat, og rolle de har 
innahatt. Olav Guldbrandsen, hovedtrener.Jon Trippestad, hjelpetrener. Frøydis 
Hammer, lagleder 
 
Spillerstall: 
Daniel Hansen Nordby, Edgar Midre Bratli, Elias Guldbrandsen Hertzberg, Gabriel 
Eliesen Elmazari, Johannes Blom Sand, Mahad Yazin, Marius Wiik Aram, Maximillian 
Dahl, Mio Trippestad, Niklas Ness Torgersen, Seki Awad, Storm Vasbotten Hammer, 
Aleksa Milinkovics, Ander Reyes, Mika Storm Grande 
 
Aktiviteter/treninger: 
Vi har hatt to treninger per uke.Vi har hatt 6 seriekamper. Ingen cuper pga Covid19 
 
Sosiale tiltak: 



 

 

 

Ja, vi har hatt sommeravslutning i begrenset omfang pga Covid 19.. 
 
Fair-play tiltak: 
Vi har hatt Fair Play vert. En trygghet for trener at noen har tatt imot motstanderlaget 
og tar en prat om Fair Play før kamp.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Hovedtrener Olav Guldbrandsen og assistenttrener Jon Trippestad slutter mens 
lagleder Frøydis Hammer fortsetter å lede Superenga så langt det trengs fra 
lagledersiden. Vi håper spillerne blir godt mottatt og ivaretatt når treningene fortsetter 
over nyttår. Møtet på Teams med Stefan tydet på det, og spillerne på Superenga ser 
frem til nye trenere og medspillere. 
 

Årsrapport 2020: G09 Drageenga 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Bent Devik. Trener: Knut Røse. Trener: Peter Fongod. Trenger: Sjur 
Miljeteig. Lagleder: Øyvind Karlstad 
 
Spillerstall: 
Andreas Nyberg Beurling, Ask Eie Næss, Dawit Taye, Dion Haldeda, Frede Haugen 
Fongod, Iver Punnerud Devik, Jonathan Toverud, Julian Salimpour Vålbekk, Lucas 
Solberg Granlund, Ludvig Røse, Milian Fjæraa, Neo Dalsgard, Robin Karlstad, 
Sarrvershver Ayyanar Sigurd Miljeteig 
 
Aktiviteter/treninger: 
Lagtreninger søndager, Lagtrenging/fellestrening torsdager. 
2 lag påmeldt serie. Et nivå 1 og et nivå 2, spilt begge seriene i høst.  Noen få cuper 
men det meste avlyst pga pandeminedstengning  Meldt på futsal men har kun fått 
spille 2 runder før ny nedstengning. Har fått prøvd oss på noe 9er fotball i høst. En 
interncup og en 9-ercup hos Frigg. 
 
Sosiale tiltak: 
Hadde planlagt overnattingscup i 2020 men den ble ikke noe av pga pandemien. Vi 
har tidligere hatt juleavslutning og sommeravslutning med foreldre men det har også 
blitt avlyst. 
 
Fair-play tiltak: 
Kampvert ved høstens seriekamper 
 
Oppsummering og eventuelt: 
En spiller har sluttet. Skyldes ikke covid-19 men nye interesser. Laget har vært i 
karantene en gang i høst etter at en spiller testet positivt for covid-19. Varierende 
resultater i seriespill. Virker som nivåinndelingene i Oslo har blitt enda mer bingo enn 
før. Har møtt en del lag i nivå 2-serien som er bedre enn mange av de vi har møtt i 
nivå 1-serien. Ber klubben ta dette opp med kretsen. Skaper dårlig 
mestringsopplevelse for spillerne.  
 

Årsrapport VIF: G09 Storm 



 

 

 

 

Støtteapparat(for- og etternavn: 
Hovedtrener: Ebbe Biørn-Lian. Trener: Selma Numanovic. Lagleder: Anders Hagen 

 

Spillerstall: 
Ajdin Numanovic, Alexander Biørn-Lian, Alexander Johansen Benjamin Haglund, 

Ebrima Sima, Edoardo Chelariu, Kenny Nguyen, Krisi Manaj, Lucas Hagen, Nedim 
Dizdarevic, Thomas Isaksen, Vuk Jokic 

 

Aktiviteter/treninger: Tre treninger per uke før Coronapausen, to treninger + kamp 
per uke etter Coronapausen 

 
Sosiale tiltak:  
Kakelotteri for å samle inn penger til leie av hall. Fikk inn ca. 10.000 kroner som gikk 
til leie av Vallhall. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Det er har vært en del utskifting av spillere, særlig spillere som ikke møtte på trening. 
Fra høsten 2020 har dette bedret seg, og treningsoppmøtet har blitt bedre. Det har 
vært viktig med to trenere som har gitt laget kontinuiet og faste rammer. 
 

Vi gjorde så godt vi kunne for å lage egentreningsprogram i Coronapausen, og 
startet opp med treninger så fort det var lov igjen. 
 

Sportslig merket vi en kraftig tilbakegang sammenliknet med motstanderne våre når 
vi begynte å spille kamper igjen på høsten 2020. Vi opplevde derimot en sterk 
stigning i ferdigheter og resultater på ganske kort tid, så det ble bedre. 
Vi gledet oss til futsal da nedstengningen kom igjen i november. 
 

Vi er spente på hva som vil skje med laget i 2020. 
 

Årsrapport 2020: G2009 Ørn 
 
Støtteapparat: 
Laris Bitanga, Thomas Åleskjær, og Stig Aasvik 
 
Spillerstall: 
Armin Bitanga, Jospeh Nilsen Alatrash, Minh Minh Tran, Sam Hazeland Gibson, 
Sebastian Garcia, Simon Lande Aasvik, Theodor Åleskjær, Karsten Bech Gjesdal, 
Lewi Shewan, Meysam Amiri, Sahill Amiri, Tarik Mehovic, Emil Zelentsov 
 
Aktiviteter/treninger: 
Vi ga gutta treningsprogram under korona. Fulgte dem opp elektronisk. De ivrigste 
leverte også treningsdagbok og fikk ukentlig respons. Korona har vært surt, men vi 
har alle vært i samme båt. Noen spillere har utviklet seg mye, andre har av ulike 
årsaker sluttet under korona. Noen greide vi å overtale til å fortsette, andre var mer 
bestemte. Trist og leit å miste spillere ... Etter hvert fikk vi påfyll av nye spillere. Vi var 
på treningsfeltet straks det ble lov. Først med koronabegrensninger. Deretter for fullt. 
Gode og intense treninger. Og nesten rent bord i seriespill på øverste nivå. Men, det 



 

 

 

må innrømmes, noen utfordringer med kampgjennomførelse pga for stor tropp, har 
det vært.  
 
Sosiale tiltak: 
I fjor hadde vi bursdager og andre tilstelninger, men det har utgått pga korona. 
Unntak var en utendørs pizza-sammenkomst i etterkant av internturning i oktober. 
 
Fair-play tiltak: 
Vi har gjort vårt beste for at alle skal ha det bra. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Vi har en fin gruppe med spillere og foreldre. De gode fotballopplevelsene, særlig i 
høst, har gjort korona-perioden litt lettere for spillere og trenere. 
 

Årsrapport 2020: G2010 Rød 

 
Støtteapparat: 
Trener: Steffen Kristoffersen. Trener: Stein Olav Bø. Lagleder: Leila Erdis 
 
Spillerstall: 
Adam Elnæs  , Ayman Ouzitane, Khalid Kanyark, Ludvig Høstmark, Ola Elias 
Olufsen, Olav Dalen Bø, Oskar Chevalier Kristoffersen, Samrad Amiripor, Teodor 
Mino Wold, Aniruddha Sathyanarayanan, Raphael Silva, Emil Leo Pasi, Aaharan 
Gengatharan, Agarsan Gengatharan, David Fjeldstad  
 
Aktiviteter/treninger: 
Laget trener 2 ganger i uka. Vi har deltatt i seriespill (ett lag i 5er, og ett lag i 7er). 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. 

 
Fair-play tiltak: 
Vi har benyttet kampvert på våre hjemmekamper. Vi har også fokusert på fair-play innstilling 

både før, under og etter kamper. 

 
Oppsummering og eventuelt: 
Året sett under ett har vært bra. Laget har fått 3 nye spillere og 2 har sluttet. Covid19 satt all 

aktivitet på vent en stund, og etter oppstarten har vi fokusert på treninger og seriespill. 

Oppmøtet på treninger og kamper etter Covid19 har vært veldig bra. Vi har deltatt på få cuper 

i år. Samtlige spillere har hatt en veldig god utvikling i løpet av året. 

 

Årsrapport 2020: G2010 Sotagutta 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Christian Korrell Trener: Jacob Thomassen, Husein Awadnur, Falk 
Fjellstad. Lagleder: Tilo Pfleger 
 



 

 

 

Spillerstall: 
Ali Al-Attar, Hektor Øgrim Pedersen, Ibrahim Awadnur, Jonas Berg Thomassen, 
Kevin Caspian Amponsah Yahaya, Lasse Habrecht, Melker Syrstad, Noah Turkalj, 
Shahzar Ali, Sondre Korrell, Sivert Berge. Ville Rønneberg, Henrik Sivoll Nilssen 
(sluttet 09/2020), Adrian Masso-Aarø (startet 06/2020) 
 
Aktiviteter/treninger: 
Sotagutta har hatt to treninger i uka på mandager og søndager. Fellestrening for hele 
årskull på søndager i starten av kalenderåret. 
 
Seriespill 2020, nivå 2 (øvet) 
Mesteparten av kamper ble vunnet. 

 
Cup’er 2020 
26.01. Grorud vinterserien (9 spiller – 2 kamper) 7er, 50min. kamptid 
09.02.  Snarøya Telenor Arena cup 5x5 (9 spiller – 3 kamper), 5er, 25min kamptid 
01.03. Grorud vinterserien (8 spiller – 2 kamper) 7er, 50min. kamptid 
Deretter ingen Cup deltagelse pga. korona pandemien. 

 
 
Sosiale tiltak: 
Alle planlagte tiltak kunne ikke avholdes pga. korona pandemien. 
 
Fair-play tiltak: 
Det oppstod en sak under hjemmekamp med Årvoll 1 som ble fulgt opp på etterkant. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Laget har en konstant spillerstall og er godt sammensveist. Guttene møter opp med 
et smil, ha det gøy i treninger og er ikke sjalu på medspiller i kamper eller lignende.  
 
Sportslig har sesongen svært preget av korona pandemien. 
Vi starte godt med 7er fotball og tiltak med fellestrening tvers i årskull fikk god 
respons. 12. mars kommet korona pandemien og det ble brått stopp i alle aktiviteter. 
Torsdag 30. april startet vi for første gang med treninger i små grupper igjen og fikk 
gjennomført minst en trening i uka deretter. Det var ingen cup-spill og seriespill ble 
utsatt til august. 
 
Høsten foregikk litt mer normalt, men fortsatt med fellestreninger, cupspill eller 
sosiale samlinger var fortsatt ikke mulig. 
 
Spillere utviklet tekniske ferdigheter og ballposisjon videre. Trenerdeltagelse var 
delvis preget av sykdom seint i høsten og justerte det noe i desember. 
 
Takk for alle frivillig innsats og engasjement til alle trenere og i laget!  
 

Årsrapport 2020: G2011 Gulldragene 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Trener: Rune Ellingsen.Trener: Christopher Sæther-Larsen. 
Lagleder:Christer Wiik Aram 



 

 

 

 
Spillerstall: 
Sitter ikke med en liste, men etter lagleder/trenermøte med Sebastian 26.11 er listen han 

presenterte ajourført 

 
Aktiviteter/treninger:  
Mars-august har vært krevende for alle som en, så det ble et fåtall treninger rett før skoleslutt. 

Høsten var bedre, med seriespill og en trening i uken, som har vært tilstrekkelig. 

 
Sosiale tiltak: 
Vi har på grunn av korona ikke fått gjort noen særlige aktiviteter utenom treninger for å bygge 

samhold i gruppen, men vi jobber aktivt med å oppmuntre til å behandle andre lagkamerater 

med respekt og å skape en positiv atmosfære i gruppen. 

 
Fair-play tiltak: 
Vi har fokus på reglene i fotballen, å alltid respektere dommeren, samt generell oppførsel på 

og rundt banen. Det er bra å kjempe om ballen, men vi må samtidig passe på å ta hensyn, ikke 

spille unødvendig røft. Alltid takke for kampen og passe på munnbruk under kamp. 

 
Oppsummering og eventuelt: 
Laget har hatt en jevn forbedring gjennom året, men det var noen spillere som sluttet ifm 

korona og det var et generelt kvalitetstap i den første måneden etter sommeren, hvor det var 

mange som ikke hadde spilt fotball på lenge. 

 

Det har blitt et par kamper avlyst, så det har blitt mindre organisert fotball enn planlagt. 

Dette spesielt fordi vi har vært satt opp på kamper langt vest i byen med tidlig kampstart, som 

har gjort det vanskelig å reise til og fra kamp for bortelagene. Her har 

hjemmekontorsituasjonen og samkjøring i bil hjulpet til for noen, mens andre har slitt med å 

komme frem. 

 

Brorparten av gruppen er fortsatt inntakt og motiverte, så vi regner med at laget vil fortsette 

som normalt neste sesong. 

 

Årsrapport 2020: G2011 Heltene 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Juan Pablo Valenzuela Trener: Eirik Førde. Trener: Håkon Matre 
Aasarød Lagleder: Asmir Biscevic 
 
Spillerstall: 
August Bjørkum Aasarød, Benjamin Biscevic, Edin Bitanga, Aaron Das, Kristian Raknes 

Eikeland, Omar El Hakkouni, Mattis Flaatten Hunter, Einar Førde Innerdal, Levi-Matheo 

Johansen, Nicolai Johansen, Noah Ibrahim Kamal, Adam Maghnouj, Nicolai Mai, Ludvig 

Polliani, Oliver Tverseth, Emilio Valenzuela 

 
Aktiviteter/treninger: 
To treninger pr uke. Påmeldt to serier i 2020 (en 7er og en 5er serie), spilt kamper 
etter sommeren. Påmeldt futsalserie 2020/2021 og spilt par runder før serien ble satt 
på vent. Håper at den fortsetter tidlig i 2021. Turneringer: Lørenskog cup 9.feb, 
Manglerud cup 29. feb 



 

 

 

 
Sosiale tiltak: Ingen sosiale tiltak i år pga covid-19. Foreldremøte avholdt i 
november og der ble det bestemt at vi skulle finne på noe for guttene med en gang 
det blir gjennomførbart.  
 
Fair-play tiltak: Stor fokus på fair-play på alle treningene. Foreldre på treningene (i 
den grad det lar seg gjøre med tanke på covid 19) som også bidrar til å øke fair-play 
bevisstheten.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Mange kamper som ikke har blitt spilt og guttene merker det, de savner å spille 
kamper og turneringer. En god del treninger som ikke har blitt avholdt på våren.Det 
sosiale som måtte utsettes.  
 

Årsrapport 2020: G2011 Kings 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Agron Baftiari. Trener: Berat Redzepi. Trener: Ole Ivar Barkenæs. 
Trener: Trygve Aagedag. Lagleder: Faiza Mohammed 
 
Spillerstall: 
Adrian Baftiari, Arian Baftiari, Basilel Gebru, Bilal Azzouz, Danjal Redzepi, Eirik 
Hafslund, Ertan Jahiji, Gabriel Stray Aagedal, Håkon Barkenæs, Kejdi Cenaj, Leart 
Riza Ljuchi Mikkel Haslie-Prøitz, Mykola Derevianchenko, Petar Dmitrovic, Salem 
Fissuh, Souhaib Barkat Igueh., Yussuf Ush 
 
Aktiviteter/treninger:  
Laget har trent et halvt år av hele 2020. Treningene våre foregikk søndager og 
torsdager fra og med august og til nå. Vi har også vært med på seriekamper siden 
august 2020. Når det gjelder turneringer har det ikke vært noe turnering laget har 
deltatt i år. De fleste turneringene vi var påmeldt ble avlyst grunnet Covid 19. 
 
Sosiale tiltak: 
Vi har hatt noen få treningskamper med foreldre mot barn som har vært veldig 
morsomt og som spillerne gledet seg til hver gang (dette var før strenge og 
inngripende tiltak). Vanligvis pleier vi å ha en - to avslutninger i 
brakka hvor vi koser oss med god mat og utdeler diplom til spillerne, men  
i år deler vi bare diplom og medalje under siste treningsøkten før juleferien.  
 
Fair-play tiltak: 
Vi Innførte bruk av fair play vest igjen for dommer ved hjemmekamper. Dommer gikk 
gjennom hovedreglene med trenere før kamp. Vi snakker med spillerne om å feire 
sammen, ikke kritisere med- eller motspillere eller dommer, skryte av hverandre. 
Samspill og disiplin viktige faktorer for laget. Til tider utfordrende og noe vi må ha 
fokus på også fremover.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Covid 19 var spesielt demotiverende i perioder uten kamper. Guttene spurte mye om 
når vi skulle spille igjen. Noen ble litt slappe i fotballsammenheng og prioriterte i 



 

 

 

større grad andre interesser. Når kampene kom i gang igjen i høst har 
gjennomføringen av disse gått strålende og uten problemer med tanke på Covid 19. 
Med de andre tiltakene i samfunnet nå ser vi ikke nødvendigheten av at kamper ikke 
kan spilles igjen ganske snart (spesielt treningskamper internt i klubben). 
 

Årsrapport 2020: G2011 Kongeblå 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrenere: Jan Christer Uthus & Rune Ilseng. Lagleder: Vidar Jusnes Vang 
 
Spillerstall: 
Ask Hannestad, Danyal Ghanem, Edvard Jusnes Vang, Jakob Lødøen Uthus, Kevin 
Ilseng, Mads Isaksen-Ulle, Mikkel Svorte Karlsen, Oscar Kasa Larsen, Theo 
Torgersen Ness, Theodor Terjesen, TiagoMartinez Håndlykken, Vemund Marsdal 
Falkum 
 
Aktiviteter/treninger: 
Frem til mars 2020: 2 ganger pr uke, som normalt. Mellom mars 2020-august 2020: 
Iht tiltak ifm Covid-19. Lite/ingen trening over an lang periode, før vi startet opp som 
«normalt» i august- Fra august: 2 ganger pr uke, og seriekamper med 2 lag. Full fart i 

høst, heldigvis      Ingen cuper i 2020. 

 
Fair-play tiltak: 
Kampvert på hjemmekamper.  Vært proaktiv ift motstandere før kamper, tatt en prat 
og avklart litt iom kampen og inngangen til dømming etc. Resultatet er en veldig fin 
og morsom halv sesong i 2020. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Situasjonen har, i likhet med hva den har gjort på alle arenaer, bidratt til mindre 
aktivitet enn vanlig/forventet. Vi har dog ikke mistet noen spillere, og hatt utrolig god 
innsats og humør i den perioden vi har kunnet vært aktive. Guttene har virkelig 
savnet fotballen, og vi håper på et aktivt og morsomt 2021.  
 

Årsrapport 2020: G2011 Tippen Allstars 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Petter Jahr, Harald Hosle. Trener: Nasser Khokhar, Torfinn Gossner, 
Arshia Loloee. Lagleder: Kjersti Olsen 
 
Spillerstall: 
Amaan Nasser, Aryan Raja, Aslan I Delgado, Ayman Benmoussa, Christos Wigelius 
Tsergas, Even Gossner, Jonas Gjerde-Nerli, Josef Elbarkani, Kevin Melby Hosle, 
Kian Loloee, Lillebjørn Olsen Aasberg, Mathias Karlsen Kulstad, Mehdi Ghanem, 
Noah B. Dala, Noah Burungi Berge, Robin Jahr,Sami Nibennaoune, Teodor 
Milanovic, Thomas H. Asmamaw, Viljar Thoresen Barkvoll, William Kvivle Sjøløkken, 
Yona Salawathy 
 
Aktiviteter/treninger: 



 

 

 

2 ordinære treninger per uke. Sporadiske treninger i tillegg til dette; da enten med 
fokus på utholdenhet/styrke eller teknikk. Deltatt i serien med to lag etter sommeren. 
Ett på nivå 1 og ett på nivå 2 i årsklasse 2011.. Ingen cuper gjennomført etter mars 
2020. 
 
Sosiale tiltak: 
Ingen sosiale tiltak i år grunnet covid.  
 
Fair-play tiltak: 
Ingen spesifikke fair-play tiltak grunnet covid.  Har dog kontinuerlig fokus på 
mestrings- og lagfølelse hos gutta på treninger og kamper.  
 
Oppsummering og eventuelt:  
Sportslig har sesongen gått veldig fint. Laget har vunnet stort sett alle kamper på 
både nivå 1 og 2 denne forkortede sesongen. Laget deltar vanligvis på en del cuper 
gjennom sesongen, men dette har ikke vært mulig i år.  Det samme gjelder sosiale 
tiltak som vi også vanligvis gjennomfører. Grunnet restriksjoner for covid har også 
dette utgått i år.  Vi har gjennomført dugnad gjennom salg av kakebokser og sokker. 
Denne blir avsluttet før jul. Informasjon til VIF samt overføring av penger til lagkassa 
vil skje innen 1.1.2021. 
 

Årsrapport 2020: Vålerenga Lions 2012 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Sondre Mittet. Trener: John-Olav Kroken. Lagleder: Sondre Mittet 
 
Spillerstall: 
Adi Sarotic, Aleksandar Latinkic, Amaar Isse, Eyolf Wangen Mittet, Jakob Glomlien 
Paulsen, Jesper Halse Lode, Liam Nordquist, Luke Weaver, Milan Snekvik-Kroken, 
Ola Bråtømyr Horntveth 
 
 
Aktiviteter/treninger:  
Vi har hatt to treninger i uka gjennom året. Vi var påmeldt seriespill på nivå middels 
øvet, og spilte seriekampene etter gjenåpning, altså etter sommerferien. Det ble bare 
avlyste turneringer, så det har vi ikke vært med på. Vi er påmeldt Futsalligaen i vinter, 
men etter en runde ble denne stoppet av Covid-19 tiltakene. Vi har også spilt flere 
treningskamper mot andre lag i Vålerenga. 
 
Sosiale tiltak: 
Vi hadde en hyggelig sommeravslutning før sommerferien hvor vi tok med oss gutta 
på minigolf på Ekeberg. Pizza, minigolf og is sto på menyen. 
 
Fair-play tiltak: 
Gjennom sesongen har vi hatt mye fokus på å rose hverandre, og hvordan vi skal 
oppføre oss mot hverandre på kamp og trening. Og også hvordan vi skal fremstå 
som et samlet lag. 
 
Oppsummering og eventuelt: 



 

 

 

Sesongen ble selvfølgelig rar som alt mulig annet i samfunnet, men vi var relativt 
raskt i gang med treninger etter at vi fikk lov til det igjen. De fleste av gutta var med 
gjennom hele Covid 19-perioden, og selv om vi måtte tilpasse øvelser og slikt så var 
det mye glede og aktivitet fra barna. I bunn og grunn tror jeg at covid 19 la mest 
begrensinger på oss voksne og alt vi ønsket å få til av kamper og turneringer, men 
gutta tror jeg i det store og det hele har hatt en fin sesong. 
 

Årsrapport 2020: G2012 Rød 

 

Støtteapparat: 
Bujamin Ali, Nihad Basic. 
 
Spillerstall: 
Edvin Haug Maalø, Elias Zail, Leon Ali, Leonard Eljezi, Adnan Basic, Sigurd 
Bjørnstjerne Kambestad. 
 
Aktiviteter/treninger: 
To treninger i uken, og ett lag i seriespill. 
 
Sosiale tiltak: 
Avslutning på Oslo Street fotballsenter 

 

Årsrapport 2020: Superenga 2012 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Espen Iversen. Trener: Jon Egil Strand (Sluttet pga av sønnen som 
sluttet). Lagleder: Morten Eikeland 
 
Spillerstall: 
Ayoub Slimani, Benjamin Gebru, Elian Rackwitz Eikeland, Fredrik Andre Soto, Isaac 
Jacobsen, Jakob Nasir Muuse, Morten Bjørnstad Iversen, Oscar Obinna Clementz-
Anozie, Rafael Garcia, Robin Rijal, Sambou Camara Vi har nå slått oss sammen med 
Rød og er dermed 20 spillere i stallen. Denne rapporten er basert på Superenga 
 
Aktiviteter/treninger:  
2 treninger per uke – onsdag og søndag – pluss kamp når det ikke er på onsdager 
Ingen cuper da de vi var påmeldt ble avlyst 
 
Sosiale tiltak: 
Vi hadde planer om å samles for pizza og lek etter dnb cup, men så ble det korona 
og ingen sosiale tiltak har vært mulig.  
 
Fair-play tiltak: 
Vi har brukt tid på å snakke om hvordan vi skal behandle hverandre. Vi har også 
brukt tid på hvordan vi skal oppføre oss på banen. Hvordan vi hilser på og oppfører 
oss mot de lagene vi spiller på og hva vi gjør når vi er misfornøyd med dommer.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
 



 

 

 

Som sagt tidligere har covid-19 ført til at en del spillere ikke var med. Vi har hatt 
kontakt med foreldrene om dette. Det har ført til få spillere på trening som igjen har 
forringet kvaliteten, selv om de som har vært med ser ut til å ha trivdes.  
 
Vi har hatt en stor variasjon på spillerne i forhold til ferdighet, interesser, 
fotballforståelse og kvalitet. Vi har likevel prøvd å holde humøret i gruppen og har 
vært opptatt av likhet i forhold til oppmerksomhet, spilletid i kamper osv. De fleste 
foreldrene er innforstått med dette og har aksept for det, men enkelte foreldre fortviler 
litt, fordi det forringer kvalitet og ambisjon ovenfor spiller. Vi har mistet en trener, Jon 
Egil Strand, da sønnen gikk til Oppsal – som er nærme hjemmet.  
 
Styrkene i laget har vært at de har et veldig godt samhold. Svakhetene i laget har 
vært konsentrasjon. Det har vi prøvd å jobbe med, men med 5-6 på trening har 
kvaliteten på spillet blitt svakere og enkeltes mangel på fokus preger mer treninger. 
Dette håper vi at sammenslåingen med rød skal forbedres, slik at vi kan jobbe med 
gruppene på ulike ferdighetsnivå og enkeltes konsentrasjonsvikt ikke forvirringer 
helheten i treningen i samme grad. 
 

Årsrapport 2020: G2012 Sort 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Muharem Dulkic. Trener: Tony Milinkovic. Lagleder: Camilla W. 
Sørensen 
 
Spillerstall: 
Ajdin Dulkic, Alexander Grønnerud, Edvard Rosen, Eirik Hrubos-Strøm, Jacob 
Milinkovic, Jakob Kuzminski (ny spiller), Mateusz Pielach, Mikael M. Larsen, Mikkel 
G. Molde, Nathnael Fekadu, Sebastian Senka, Teodor W. Thoen, Younes Atifi, 
Teodor Peric 
 
Aktiviteter/treninger:  
Treninger søndager og onsdager hver uke. Serie fra august. Ingen turneringer. 
Treningskamper med de andre 2012-lagene og en treningskamp mot Abildsø 2012. 
 
Sosiale tiltak: Juleavslutning 13.desember. Alle får godtepose og en hilsen fra 
trenerne og lagledere. Sommeravslutning ble avlyst pga korona. 
 
Fair-play tiltak: Fokus på fair-play på alle treninger og kamper. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Vi har hatt veldig godt oppmøte denne sesongen. Spillerne er veldig gode venner og 
spiller på egenhånd før og etter trening. Godt samhold i foreldregruppa. Det har vært 
veldig inspirerende for spillerne å være med i serien. De fleste har utviklet seg mye 
denne sesongen. Flere går på Akademiet i tillegg. Korona: Mange mistet 
motivasjonen for fotball under lock-down, men heldigvis var det ingen som sluttet. En 
del av spillerne hadde vært i lite fysisk aktivitet i den perioden og var preget av det 
når de kom tilbake. Økende motivasjon og interesse når vi kom i gang med treninger 
igjen, og spesielt når serien startet.  
 



 

 

 

Årsrapport 2020: G2013 Rød 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Azrar Ahmed. Trener: Andreas Stokstad. Lagleder: Pierre Snooky 
Obam 
 
Spillerstall: 
Bruno Lima, Edouardo Monteiro Gomes, Eirik Forsell, Hanad Adan, Hares Dastour, 
Narouei (Ikke Møtt opp), Hassan Ahmed, Kevin Timeo Rosen Obam, Ludvig 
Stokstad, Oliver Sutherland-Rønner, Rio Martinez-Håndlykken, Simon Solomon 
Haile, Sultan Bahadur 
 
Aktiviteter/treninger: 
Trening pr uke: 2  Antall trening inntil i år: 15. Seriespill: = 3 runder Obos miniligacup 
(Frigg, Furuset, Røa), Cup: Intility Cup 
 
Sosiale tiltak:  
Vi fikk gjennomført kun en videokonferanse med trenere på grunn av pandemien. 
Noen trenere trenger også gratis parkeringsplass. 
Vi håper at det bli utvidet gratis treningsavgift for alle våre trenere og lagleder 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Det har vært et spesielt år. Det har vært utfordrende å gjennomføre treninger på 
grunn av Covid 19. Smittevernreglene hindrer større gruppeaktiviteter. Mange har 
valgt å ikke komme på trening fordi de var redd om å bli smittet. Laget har heller ikke 
deltatt på mange runder Obos miniligaene. Vi fikk deltar på 3 runder. Det krever også 
flere ressurser for arrangørene enn vanlig å gjennomføre aktiviteter i tråd med 
smittevernreglene. Vi har heller ikke hatt muligheter til å ha møte med hele laget og 
foresatte. 

Det er også stor variasjon i opplevelsen av å forstå smittevernreglene og hvordan de 

skal gjennomføres i praksis. Foresatte syns det var utfordrende å forstå 

smittevernreglene. Usikkerhet, uklar informasjon og mangel på tilpasset veiledning 

om hvordan de skal praktisere smittevernreglene, gjør at flere valgte å ikke komme 

på trening.  

Årsrapport 2020:2013 Vålerenga Starfish  

 

Støtteapparat: 
Hovedtrener: Dag Larsen, Trener: Bo Refsnes. Trener: Kjetil Nord-Varhaug. Trener:. 
John Syvertsen. Trener: Erik Hovde. Lagleder: Tor Andr’e Granli 
 

Spillerstall: 
Abdalla Mohammed Abdelhai, Ahyan Iqbal Kal, Agnar Schanke Eikum, Albert Øyvåg 

Granli, Casper Noah Voje Heieren, Daniel Gebretensea, Eik Kretchmer-Larsen, Elijah 

Kwarasey, Filip Nord-Varhaug, Herman Stette Hovde, Hjalmar Landberg-Westrup, Håkon 

Kornelius Hansen, Ilja Kretchmer-Larsen, Kasper Dokka Braa, Leonel Strandberg, Marius 

Lindberg Slemdal, Marlon Gomez, Matheo Olsen Refsnes, Mathias Dalby Sivertsen, Mikael 



 

 

 

Sillah, Mikkel Åleskjær, Oskar Mossige Holt, Phillip Lund-Kjeldaas, Zakaria Mohamed-

Amin 

 

 

Aktiviteter/treninger: 
To-tre e treninger i uka. Påmeldt serie gutter 8 år med en kamp i uka siden august. 
Påmeldt Futsal gutter 8 år med 2 lag. Deltatt på 4-5 turneringer i kårrånaåret 2020 

 

Sosiale tiltak: 
Egen sommeravslutning (Kårrånacup i juni) med grilling og cup internt i laget. 
Helaften på Rush trampolinepark med hele laget. 
 

Fair-play tiltak: 
Vi har lært å stille opp og høre på trenerne. Spillerne har laget 3 hovedregler som 
gjelder i trening og kamp. 
 

Oppsummering og eventuelt: 
Laget har gjort det veldig godt i 5er serien mot ett år eldre motstand. Laget har gjort 
det godt i 3er cupene vi har deltatt i. 
 

 

Årsrapport 2020: G2013Tigers 

 
Støtteapparat 
 
Trenere: Tine Grødahl, Fisnik Haximehdi, Håvard Fagervold, Daniel Strandberg, 
Trond Anders Wold Lagleder: Ingeborg Mork-Knutsen, Ole Morten Myhrer  
 
Spillerstall: 
Ammar Abdelrahim, Artur Aleksanjans, Georg Alexandersen, Vincent Andersson, 
Johannes Bjørlykke Wenneslad, Josef Boughanjayan, Ivo Erdis Wold, Filip Fagervol, 
Theo Gjertsen, Marie Gustad Grødahl, Sander Dahl Hansen, Jon Haxhimehmedi, 
Abbe Evald Hulth-Karlsson, Adrian Maqsodi, Edin Memija, Rafail Menti, Erling 
Andreas Mork-Knutsen, Leo Lennart Kjell Myhrer, Maldini Strandberg, Nesta 
Strandberg, Aksel Thorstensen. 
 
Aktiviteter/treninger: 
 
Etter sommerferien ble G2013 blå slått sammen med vårt lag, og spillerstallen utvidet 
til å inkludere 21 spillere, hvor alle er aktive og deltar på minst en av de ukentlige 
treningene.  Laget har gjennomført to ukentlige treninger, hhv torsdag ettermiddag og 
søndag formiddag.  
 
Vi har avhold venneturneringer med Hasle/Løren på eget initiativ, og deltatt på 
følgende cup'er._Nordby Cup september 2020  Furuset cup oktober 2020  
Intility Cup oktober 2020. Vi har også spilt en runde med 5'r kamper mot Hasle/Løren 
på invitasjon derfra. Laget var påmeldt i futsalserien denne høsten, men vi valgte å 
trekke laget da det ikke var mulig for foreldre å bli med, og mange av våre spillere 
fortsatt har behov for å ha foreldre tilgjengelig under kamp.  
 



 

 

 

Sosiale tiltak: 
Vi synger bursdagssangen for bursdagsbarn på laget og har kost oss med kake når 
vi har hatt trening på bursdager for spillerne våre. Sommeravslutning i juni og kick-off 
i august ble avlyst pga forsamlingsbegrensninger. Vi planlegger en markering før jul 
hvor hver spiller for en oppmerksomhet for innsats i årets sesong.  
 
Fair-play tiltak: 
Vi bruker tid på treningene til å snakke om hvordan vi skal oppfordre oss på og 
utenfor banen, hva som er positive adferd som vi ønsker for å ha det gøy når vi 
spiller fotball sammen.  Vi har også gjennomført "takk for kampen" i henhold til 
gjeldene smittevernregler når vi har spilt turneringer.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
 
Til tross for mye usikkerhet og raske endringer grunnet den pågående COVID-19 
pandemien har vi i G2013 Tigers hatt en god, om enn forkortet, sesong.  
 
Barna var glade for å komme i gang igjen og få spille sammen da barnefotballen 
åpnet igjen i sommer. Ettersom smittevernreglene har endret seg har vi tilpasset oss 
best mulig for å kunne gjennomføre forsvarlige trening og kamp. Det som har vært 
mest utfordrende har vært de tilfellene hvor det er satt begrensinger på f.eks antall 
tilskuere på turneringer å kort varsel og foreldre plutselig ikke har kunnet være med 
barna.  
 
Etter sommeren har vi brukt tid på å bli kjent hverandre da vi fikk mange nye spillere 
etter sammenslåingen med G2013 Blå. Ingen spillere har sluttet i løpet av 2020 
sesongen, men vi har hatt litt endringer i trenerstaben. Vi har også fått hjelp av 
foreldre som trener andre lag og aldersgrupper ved behov.  
 
Innendørstreningene startet på Valhall vgs i november, og vi har erfart at det er 
veldig annerledes å spille inne sammenliknet på kunstgress. Vi har også øvd på 
kampsituasjonen da en del av våre nye spillere hadde lite kamperfaring, og på 
posisjonsspill 
 
Det har vært mye spilleglede i en eller krevende situasjon og mange av barna våre 
gleder seg til å begynne å spille 5'er fotball på nyåret.  
 

Årsrapport 2020: G2014 Enga 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Tina Thon. Trener: Bjørnar Herstad. Trener / Lagleder: Gunvor 
Håverstad 
 
Spillerstall: 
Ayoub Benmoussa, Mohammed Ismail Nasser, Noah Trawally, Abraham 
Tesfamiriam, Mathello Viking Danielsen-Birkeland, Liam Østergren Berdal, Matin 
Fejzulai, Tobias Fosse Sandbekk, Tariel Thon Herstad, Noah Håverstad Rahman, 
Benjamin Røskeland-Løvdal 
  
 



 

 

 

Aktiviteter/treninger: 
Trening ute 2 ganger i uken (torsdag og søndag, ble til fredag inne og søndag ute 
etter høstferien). 08.02.2020 Manglerud Star Cup. 05.09 2020 Obos miniliga Cup på 
Frigg. 17.10.2020 Intility Cup på Vålerenga 
 
Sosiale tiltak: 
Sommeravslutning med piknik ute ved brakka 
 
Fair-play tiltak: 
Minner spillerne på, før nesten hver trening, hvordan man oppfører seg og prater til 
andre både på laget. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Det har dessverre ikke blitt så mange cuper som planlagt pga Covid, men det har 
gått bra. Vi har klart å gjennomføre treninger og har hatt relativt godt oppmøte 

gjennom sesongen      . Vi har gått fra 1 til 2 treninger i uken dette året, og merker at 

det gir økt progresjon i forhold til ferdighet og forståelse. Til oppvarmingsdelen av 
økta har vi ball mastery/100touch med fokus på individuell, teknisk trening og ser at 
det har gitt mye utvikling på kort tid. Vi har også startet med å innføre en ny deløkt 
med klare læringsmomenter på hver søndagstrening, for eksempel rondo med 
retning, som vi da gjentar påfølgende fredagstrening. Når vi har vi har tatt 4-5 nye  
deløkter, rullerer vi slik at vi kjører den første «nye» igjen, og evtentuelt legger til litt 
mer kompleksitet om spillerne mestrer det. Det virker som både spillere og foreldre er 

fornøyde med treningene       

 

Årsrapport 2020: G2014 Grønn 
 

Støtteapparat: 

Trener: Sylwester Kosiniec Trener: Jose Ares Gonzalez  

 

Spillerstall:  

Olivier Kosiniec, Lucas Nhan, Matias Ares, Oscar Kosiniec, Rino Ljuchi, Sevastian 

Zhernovoi, Vetel Lundberg, Xavi Ignacio, Zenn Al Aakouri, Rade Popovic, Georg Hortatos,  

Rustad, Rafael Carmo, David Teclici 

Aktiviteter/treninger:  

Treninger pr uke 1 
 
Oppsummering og eventuelt:  
Treningsøktene foregikk normalt 

 

Årsrapport for G2014 The Wolves 2020 
 
Støtteapparat: 

Jøran Alexander Jensen Solbakken: Trener 

 

Spillerstall: 



 

 

 

Arne Marinius Karlsen, Aulon Jahiri, Dennis Ng, Kissera Camara, Olve Aske, Onur Hadzalic, 

Sondre Keyser-Svendsen, Julian Jensen Jacobsen, Herman Sørensen, Orson Waage, Luka 

Pavlovic, Oland Jahiri, Mustafa Yusuf Abdulla, Adam Mohannad Shawqi, Jibril Ali 

 

Aktiviteter/treninger: 

To treninger pr uke, torsdager og søndager. 

 

Sosiale tiltak: 

Ingen foreløpig grunnet Covid-19 

 

Fair-play tiltak: 

Spilt en turnering der, Intilitycup. Var representert med to lag, gutta hadde det kjempemoro og 

kampene gikk veldig bra. 

 

Oppsummering: 

Denne sesongen har vært ganske så spesiell grunnet Covid-19, men til tross for dette har laget 

vokst ganske bra. Det har vært en del oppstykket og ikke kunnet deltatt på mer enn en 

turnering, men dette gjelder jo alle lag. Tross utfordringene synes jeg både vi som lag og 

klubben generelt har løst dette på en bra måte, alle restriksjoner fulgt hele veien. I juni 2019 

stod jeg plutselig alene med ansvaret for laget grunnet at den andre treneren sluttet pga 

flytting til annet fylke, så det ble litt utfordrende da mtp at det ble flere på laget. Men med 

veldig god hjelp av Dag (faren til Herman), så gikk dette også bra. Han blir nå i 2021 en del 

av trenerteamet, men det skjer først når restriksjonene letter. Informasjon om han kommer da 

dette er aktuelt. Den største utfordringen for oss i år har vært treningsområder -og tider, men 

dette klarte vi å løse på en fin måte i samarbeid med Stefan og Dag L. Lagleder har jeg sendt 

ut en melding til foreldrene om nå i dag, så håper en av de kan være det. Utstyr og drakter har 

vært så som så da det ble utlevert feil antall av ting (da altså for lite ift antall spillere), noe av 

det fikk vi god hjelp av Karen til å ordne.  Tusen takk for et bra men merkelig år, sammen blir 

vi sterkere. Ser frem mot et bedre 2021 med klubben. 

 
 

Årsrapport 2020: 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 
 
Aktiviteter/treninger:  
Treninger: Har hatt 1-2 treninger pr uke, med unntak av under covid 19.-stansen i 
mars til man åpnet opp igjen for trening igjen i mai. Turneringer: Obos miniliga 
Furuset – 2 lag fra G2014 Blå deltok. intility 3v3 cup – 2 lag fra G2014 Blå deltok 
 
Sosiale tiltak: 
Ingen 
 
Fair-play tiltak: 



 

 

 

Informasjon til spillere på trening før turneringer 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Har gått stort sett greit, men litt lite oppmøte før sommeren i mai/juni. Etter 
sommeren har oppmøtet vært betydelig bedre og flere ganger fulltallig eller nærmest 
fulltallig.  
 

 

Årsrapport 2020: G2015 Blå 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Marius Hansen.Trener: Besar Braimi. Trener: Espen Eilefsen. Lagleder: 
Ida Remen. Lagleder: Jenny Pham Nguyen 
 
Spillerstall: 
Elias Hansen Remen, Lorang Andreas Skjegstad, Lukas Valstad Halvorsen, Matheo 
Nguyen, Matteo Johan Ohr, Adnan Ali, Arush Arun Lyengar, Elias Eilefsen, Emilian 
Laastad Lekven, Ludvig Haslie-Prøitz, Mateo Javidi-Parsijani, Mattia Marincolo, 
Mikael Braimi, Mikkel Aspås 
 
Aktiviteter/treninger:  
Laget har treninger 1 gang pr uke. Det har variert litt hvilken dag, men nå er det på 
tirsdager fra 18.00-19.00. Vi deltok på Intility cup 2020 i oktober.  
 
Sosiale tiltak:  
Dessverre få sosiale tiltak pga covid-19. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Covid-19 har påvirket oss på den måten at det har vært vanskelig å finne på sosiale 
tiltak for laget. Foreldre har måttet holde avstand, som også har påvirket samholdet i 

foreldregruppen. Vi håper neste år blir et bedre år        

 

Årsrapport 2020: G2015 Grønn: 

 
Støtteapparat: Hovedtrener: Said Aamin. Trener: Maria Rosenblad. Trener: Marius 
Antonsen 
 
Spillerstall: 
Jacob Said, Benjamin Hansen-Okeke, Raymond Shrestha, Sebastian Kydland 
Ringås, Herman Antonsen, Daniel Kristiansen, Alfred, Marcelius, Iben  
 
Aktiviteter/treninger: 
Vi har trent en gang i uken siden august, først utetrening på søndager og siden en 
måned tilbake innetrening på Etterstad VGS tirsdager mellom 17-18.  
 
Fair-play tiltak:  
Snakket med barnen om fair play og hvordan vi snakker til hverandre og oppfører oss 
 
 



 

 

 

Oppsummering og eventuelt: 
Det har vært gøy, de hører etter bedre og bedre :) ikke blitt veldig påvirket av Covid-
19.  
 

Årsrapport 2020: G2015 hvit  
 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Haider Hussein. Trener: Torstein Fjørtoft 
 
Spillerstall: 
Ariz Iqbal Kal, Aryan pasic Joten, Bjørn Elvebakk, Danis Krilic, Emanuel Engen-
Aneke, Josef Hussein, Olivier Kosiniec, Thomas Evald Ondu, Torbjørn Fjørtoft  
 
 
Aktiviteter/treninger: 
Ukentlige treninger søndager kl. 10-11 siden oppstart i høst 
 
Fair-play tiltak:  
Ingen spesielle, men lar barn som ikke er en del av laget bli med på treninger om de 
spør.  
 
Oppsummering og eventuelt: 
Stort sett godt oppmøte på treningene, som kan tolkes som et tegn på at barna har 
det ok. En som har sluttet til nå. Laget skulle få beskjed om tildelt tid i gymsal, men 
har ikke hørt noe enda.  
 

Årsrapport 2020: G2015 RØD 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Gunnar Thoen (fungerende lagleder inntil videre). Trener: Umit Ishbilen 
 
Spillerstall: 
Axel Nordli, Deniz Cesar Ishbilen Delgado, Elton Walltin, Jonas Ahmed Kongshavn 
Klepp, Jonas Kjøllesdal Tysse, Lars Kristoffer Winther Thoen, Leon Mato, Lorik Aliti, 
Ludvig Aleksander Fure Repshus, Magnus Barkenæs, Varunan Theekapanth, Yacob 
Abdelrahim 
 
Aktiviteter/treninger:  
Fra oppstart av laget i august 2020 har det vært utetrening en gang i uka. Fra og 
med midten av oktober, da vi begynte å trene inne i gymsalen på Valle Hovin VGS, 
har vi hatt to treninger i uka: en innetrening på onsdag og en utetrening på søndag 
(hvis været har vært OK). Sum: 1 – 2 treninger i uka. Deltagelse på 1 cup: 
Intility 3v3 cup 2020, 17.10.2020 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Barna er såpass små at covid-19 ikke har hatt veldig stor påvirkning på laget og 
aktivitetene – bortsett fra færre muligheter til å delta på cup. Og litt vanskelig for noen 
av de minste at ikke foreldrene kan være med inn på treningene innendørs. 
 



 

 

 

Årsrapport 2020: G2016 Grønn og Hvit 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Anita Larsen, Trener: Ebbe Biørn-Lian, Trener: Prezemyslaw Pielach, 
Lagleder: Eirik Strandkleiv, Lagleder: Svetlana Mulyukova 
 
Spillerstall: 
Jakob Strandkleiv, Jon Severin Larsen Granli, Advika Bal, Ardan Sachin Thopate, 
Elander Tansem Lyslid Granøien, Eldar Junior Aliev, Elias Alexander Kaboneza, 
Elliot Larsen, Felix Biørn-Lian, Igor Pielach, Ilias Myrvåg Aouragh, Simon Vaagland, 
Victor Shymeyiko 
 
Aktiviteter/treninger:  
Laget ble formet rett etter sommeren, og det er foreløpig et halvkontrollert kaos. 
Guttene og jentene blir bedre og bedre kjent, og det synes at de har fått gode 
relasjoner etter hvert som man tilbringer mer tid sammen. Vi har hatt to økter i uka, 
en inne og en ute. Variert deltagelse men med en solid kjerne av barn som har vært 
på de fleste øktene. Vi gleder oss til å få trene inne i Valhall over nyttår.  
 
 

Årsrapport 2020: G2016 Rød 

 
Støtteapparat: 
Hovedtrener: Allesandro Arlati. Trener: Paul Klitsie 
 
Spillerstall:  
 
Aktiviteter/treninger: 
1 time hver uke 
 
Sosiale tiltak:  
Vi lærer barna om ikke bare leker med venner fra barnahage. 
 
Oppsummering og eventuelt: 
Vi hadde halv lag i karantene for 2 uker, så vi trente ikke. Foreldrene kan ikke være 
med med nye regler, hva er noen ganger et problem fordi de er bare 4 år. Men i 
generelt det går bra. 


