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ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL 

TORSDAG 9. mars 2023 KL 18.00 - Intility Arena 

Saksliste  
Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og 
revisors beretning. 
10. Behandle forslag og saker 

 Forslag om at trenere og lagledere skal være medlemmer i klubben  
 Forslag om overføring av plass i seriespill Interkrets B fra Vålerenga Fotball Elite til 

Vålerenga fotball  
 Forslag om å øke banekapasiteten/sette av banetid til barnelag  
 Forslag om å deponere snø fra KGB1 på annen måte  
 Forslag om å holde trenerkurs – forslagsstiller Christoffer Sandberg  

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
b) Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 
2.varamedlem osv. 
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
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Konstituering av møte 

1. Godkjenne stemmeberettigete 

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, ha vært 

medlem i minst 1 måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor klubben. 

2. Forslag til dirigent 

Halvor Fasting 

3. Forslag til protokollfører  

Hilde Eriksen Opland 

4. Forslag til medlemmer som underskriver protokollen 

Velges blant møtedeltakerne ved møtestart 

5. Godkjenne innkallingen  

Innkalling til årsmøte ble sendt ut i appen klubben sitt medlemssystem og via e-post for de som ikke 

bruker mobilapp.  

Årsberetning og spesifisert saksliste ble tilgjengeliggjort den 2, mars 2023, noe som er innenfor 

fristen på 1 -en- uke før årsmøtet.  

6. Saksliste 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 – to -uker før årsmøtet.  

Det har kommet inn fem forslag til behandling på årsmøtet. Sakene er spesifisert i sakslisten.  

7. Forretningsorden for årsmøtet i Vålerenga Fotball 

Ledelse av årsmøte 

Årsmøtet ledes av en valgt dirigent 

Dirigenten har et ansvar for at møtet legges opp og gjennomføres slik at alle saker får en forsvarlig og 

demokratisk behandling.  

Sakslisten 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om endring i lov eller bestemmelse, som ikke er oppført på 

sakslisten.  

Andre saker kan behandles og avgjøres nå 2/3 av de stemmeberettigede krever det. Slik beslutning 

må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. 
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Rett til å møte 

Alle medlemmer av Vålerenga Fotball har rett til å møte på årsmøtet.  

Stemmeretten er begrenset av lovens § 4 (medlem i minst 1 mnd.) Medlemmene med stemmerett 

har også tale og forslagsrett.  

Årsmøte er åpent for presse og kringkasting med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. 

Taletid 

Det er nødvendig for møtets gjennomføring at taletiden i debatten under de enkelte 

punktene på dagsorden begrenses. Maksimal taletid for første innlegg settes til 5. minutter.  

2. gangs innlegg i den enkelte sak begrenses til 2 minutter. Begrensning i taletid gjelder ikke for 
innledere. 

Medlemmene kan få ordet til forretningsorden, begrenset til 1 minutt i den enkelte sak. 

Alle som forlanger ordet, må gjøre det skriftlig overfor dirigenten. 

Forslag 

Alle forslag som fremmes under årsmøtet må fremlegges skriftlig til dirigenten og må være påført 

forslagsstillerens navn. Forslag kan kun relateres til sakslisten som fulgte innkalling til årsmøtet. 

Etter at det er satt strek for debatten kan det ikke fremmes alternative forslag som kreves tatt opp til 
behandling. For at et forslag skal være vedtatt må det oppnå mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer. Stemmegivning kan ikke skje med fullmakt. 

Alle forslag som krever lovendringer, må vedtas med minimum 2/3 flertall. 

Øvrige forslag vedtas med simpelt flertall (50% av de avgitte stemmene). 

Valg 

Valg foretas iht. Vålerenga Fotballs lov §§16 og 17. Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for 

å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Valg foregår skriftlig hvis det 

foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder 

det antall kandidater som skal velges, teller ikke, og stemmene betraktes som ikke avgitt. 

Når valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til klubbens lover. 
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Styrets beretning 2022:  
En klubb som kan møte morgendagens utfordringer 
Vi har akkurat lagt bak oss det først året i strategiperioden 2022-2024. Strategien setter retning for 
hvordan vi skal jobbe med de to hovedstolpene i klubbens arbeid:  

 å bidra til trygge oppvekstsvilkår for barn i Oslo øst 
 å være et profesjonelt fotballmiljø på europeisk nivå 

De siste årene har Vålerenga Fotball økt i størrelse og aktivitet. Ett bilde på dette er budsjettet som 
økte fra 37 millioner kroner ved inngangen til 2020 til 56 millioner ved inngangen til 2023. Rundt 13 
millioner av veksten er knyttet til A-laget for kvinner, men også barne- og ungdomsfotballen har økt 
betydelig.  

Styret er opptatt av å bruke denne strategiperioden til å jobbe langsiktig og i året som har gått har 
styret prioritert å igangsette tiltak og få på plass strukturer som tar høyde for den veksten vi har 
opplevd. Dette gjør oss bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer og nå strategiske mål. Vi 
har blant gjennomført en omorganisering av administrasjonen med større delegering av ansvar og 
beslutningsmyndighet. Det er innført tydeligere premisser for arbeidet og nye prosesser og rutiner 
for å gjøre oss mer målrettet og effektive. Vi har også startet arbeidet for å øke antall fotballflater, 
ikke bare på Valle-feltet, men i hele Hovinby-området. 

Endringer krever tid og betyr større usikkerhet i en overgangsfase. Tydeligere premisser kan også 
føre til at uenigheter kommer tydeligere til overflaten. Vi tror klubben står godt både i endring og 
debatt. Konstruktive diskusjoner gjør oss bare bedre, men det er viktig at vi er rause med hverandre 
og viser hverandre tillit. Sammen utgjør spillere, trenere, frivillige, tillitsvalgte og foresatte klubben 
Vålerenga Fotball. Styrken ligger i mangfoldet og samspillet oss imellom.    

Barn, ungdom og seniorfotball 
Hovedtyngden av spillerne i Vålerenga Fotball er barn og unge mellom 4 og 19 år. I tillegg har vi en 
del seniorlag som spiller på breddenivå. Barnefotballen er foreldredrevet med foreldretrenere og 
lagledere. I ungdomsfotballen har vi ansatte trenere. Seniorfotballen er egen-styrt.  

I løpet av strategiperioden har vi pekt ut to hovedområder innenfor barne- og ungdomsfotballen der 
i ønsker å bli bedre; styrke oppfølgingen av trenere på feltet og sikre god felles forståelse og 
kunnskap om Vålerengas prinsipper og verdier blant foreldre, trenere og spillere.  

I 2022 har vi hatt hovedfokus på de yngste årsklassene og jobbet med å få på plass gode 
rekrutteringstiltak, raskere oppstart av nye lag og god oppfølging i oppstartsfasen. Det er som 
tidligere  år fokus på å rekruttere jenter. I de yngste årsklassene har vi også innført mikslag med både 
jenter og gutter. Dette startet etter ønske fra foreldre, men vi synes også at dette er et godt 
prinsipielt grep. Der det er et ønske fra spillere/foreldre er det fremdeles mulig med rene jentelag.  

De yngste har blitt prioriter fordi:  

 Et godt introduksjonsprogram for denne gruppen legger det beste grunnlaget for gode 
lagsmiljø.  

 En god del lag i denne gruppen startet opp under pandemien og har dermed fått mindre 
innføring enn det som har vært vanlig.  
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Fra og med 2023 har vi økt bemanningen i sportslig leder teamet vårt og vi er i ferd med å oppdatere 
sportsplan og metodehåndboken for treninger. Begge tiltak er gjort for å styrke den sportslige 
oppfølgingen på feltet.  

Det er også gjort endringer i hvordan vi tar inn nye barn i klubben; istedenfor løpende opptak tar vi 
nå inn nye barn i januar og august. Det vil på sikt både gjøre det lettere å tilby alle plass, samt gi rom 
for bedre og mer forutsigbar fordeling på lag. På ungdomssiden gjør vi fremdeles løpende opptak 
etter prøvespill.  

Det er også et mål for oss å styrke dialogen med frivillige og foresatte i barne- og ungdomsfotballen.  

På slutten av 2022 byttet vi medlemssystem fra Rubic til Spond som vi opplever er mer brukervennlig 
for trenere/lagledere, spillere og foresatte.   

Vi har også fra 2023 delvis gjeninnført og delvis restrukturert trener- og lagledermøter og 
foreldremøter. Målet er at disse skal bli gode dialogplattformer mellom styret/administrasjonen og 
klubbens frivillige og foresatte.   

Det er også gjort en del grunnarbeid i forhold til og utbedre nettsidene våre, men av 
kapasitetshensyn har vi ikke klart å ferdigstille dette arbeidet. Prosjektet fortsetter i 2023.  

Utviklingsavdelingene for jenter og gutter 
Utviklingsavdelingene består av følgende lag: U12, U14, U16 og U19-lag på guttesiden, og et U19 lag 
på jentesiden.  Det er planlagt oppstart av et U13 jentelag i 2024 og et U15-lag i 2025 eller 2026. 
Utviklingsløpet på guttesiden er et samarbeidsprosjekt mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga 
Fotball og U19-laget faller inn under Vålerenga Fotball Elite.  

Jenter19/rekrutt klarte gjennom en tredjeplass i andre divisjon avdeling 3 å sikre seg en plass i den 
nyopprettede nasjonale 2 divisjonen, og oppnådde dermed årets sportslige hovedmål. Dette sikrer 
en god kamparena for rekruttlaget vårt i 2023. Laget har et godt og kompetent trenerapparat, selv 
om det fremdeles kunne vært ønskelig med noe mer ressurser på fysisk trening og fysioterapi. Det er 
tett og godt samarbeid mellom Kvinner A og utviklingsavdelingen for jenter og det jobbes 
kontinuerlig for å sikre at man bruker samme metodikk, verktøy og rutiner i treningsarbeidet.  
Utviklingsavdelingen har forøvrig fokus på å forberede opprettelsen av et U13 lag og oppfølging av 
samarbeidsklubber.  
 
Utviklingsavdelingen for gutter gjennomførte i 2022 en ny runde med akademiklassifisering. 
Akademiklassifiseringen er et verktøy for å måle hvordan utviklingsarbeidet står seg, blant annet i 
forhold til utviklingsarbeidet ute i Europa. Vålerenga oppnådde fem av fem stjerner og har klart flest 
spillere og spilletid på aldersbestemte landslag og er også den klubben som har produsert flest 
spillere til toppfotballen.  

Sak om manglende utdanningskompensasjon 
Sommeren 2022 anket Vålerenga Fotball en sak om manglende betaling av utdanningskompensasjon 
til idrettens voldgiftsdomstol (CAS). Saken gjelder en 16 år gammel spiller som gikk fra Vålerenga til 
Brugge i 2021.  Brugge har bestridt vår rett til utdanningskompensasjon. De mener at Vålerenga 
Fotball ikke kan kreve utdanningskompensasjon for en spiller som ikke har blitt tilbudt profesjonell 
kontrakt. Norske klubber, så vel som klubber fra andre mindre ligaer i Europa, har i liten grad 
økonomiske muskler til å tilby akademispillere profesjonell kontrakt. Saken er derfor av stor 
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prinsipiell betydning. Skulle Brugge få endelig medhold vil det bety at store utenlandske klubber fritt 
kan hente rundt 95 prosent av unge, norske spillere.  

Anken medfører en økonomisk risiko for klubben. Taper vi saken kan vi, i tillegg til egne 
saksomkostninger, bli dømt til å betale motpartens kostnader.  På grunn av sakens prinsipielle 
karakter har Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball sagt seg villig til å bidra til å dekke 
kostnadene. Vi står dermed igjen med en risiko på rundt 200 000 kroner. Dom i saken kommer våren 
2023. 

Kvinner A  
Vålerenga Fotball har en ambisjon om at kvinnelaget vårt skal spille fast i Europa. Norsk kvinnefotball 
har tatt store steg de siste årene, men den internasjonale konkurransen blir stadig hardere. Skal 
norsk fotball henge med internasjonalt må vi ta nye steg i løpet av de neste to til fire årene. Styret er 
svært bevisste på at toget for å være med i Europa går nå og at hvis vi mener alvor med ambisjonene 
våre, må vi tørre å satse. I 2022 var hovedmålet å sikre seg kvalifiseringsplass til Champions League 
2023.  Dette målet ble nådd da laget sikret seg sølv i Toppserien.  

Klubben har de siste årene satset på å bygge kompetanse rundt kvinnelaget. Ved inngangen til 2023 
hadde vi i store trekk på plass et trener- og støtteapparat som kan måle seg med de klubbene som 
tar seg inn i Champions League gruppespillet. I 2022 fikk laget ny hovedtrener og assistenttrener i 
Nils Lexerød og Steinar Pedersen. Trener- og støtteapparatet ble også utvidet med keepertrener i hel 
stilling og det ble ansatt analyseansvarlig i halv stilling. Teamet rundt A-laget består ellers av 
toppspillerutvikler, fysisk trener, mental trener, fysioterapeut og materialforvalter, sportslig leder og 
sportslig administrativ leder.   

I løpet av året har vi styrket arbeidet med treningsprosessen og jobbet med å spisse 
spillerlogistikkarbeidet - både for å sikre gode rekrutteringer her og nå, og for å forberede oss på et 
mer profesjonelt spillermarked også på kvinnesiden. Mot slutten av året jobbet vi særlig med å legge 
til rette for at vi i 2023 skal videreutvikle arbeidet med individuell spilleroppfølging, samt ernæring, 
søvn og avkobling.   

På det sports-politiske området har styret jobbet mye med ny seriestruktur for Toppserien og 1 
divisjon. Etter at supportermiljøet, blant annet Klanen, tok avstand fra sluttspill fikk denne debatten 
ny vind i seilene. Brann, Rosenborg og Vålerenga fremmet deretter et forslag om å avvikle sluttspillet. 
Det er nå enighet om at sluttspillet avvikles fra og med sesongen 2023 og erstattes av en trippel 
serie. Styret har også engasjert seg i arbeidet med å utvikle en ny økonomisk modell for 
kvinnefotballen i forbindelse med at den nye medieavtalen trådte i kraft 1.1.2023.  

Det er ikke tvil om at økonomisk vekst vil være viktig for å kunne nå sportslige mål i årene som 
kommer og at den økonomiske risikoen kan øke.  Arbeidet med å utvide det finansielle grunnlaget for 
kvinnelaget fortsetter derfor for fullt i 2023. Det er også viktig å sikre at økt økonomisk risiko ikke går 
utover barne- og ungdomsarbeidet. Styret vil derfor også vurdere om det er ønskelig å organisere 
toppfotballsatsningen på en annen måte enn i dag.    

Markedsarbeid  
Vi har over de siste årene sett en fin utvikling i markeds- og sponsorinntekter. Interessen for 
kvinnefotball, men også for partnerskap knyttet til ulike bærekraftsprosjekter har økt betydelig.  

Økte summer krever også en profesjonalisering i oppfølging og interaksjons med partnere fra vår 
side.  
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Vi vil rette en stor takk til alle våre investorer og samarbeidspartnere i næringslivet og deres 
økonomiske bidrag og engasjement. Deres støtte gjør det mulig for oss å utvikle tilbudet til barn- og 
unge og realisere ambisjonene til A-laget kvinner.  

Samfunnsansvar og bærekraft 
For Vålerenga Fotball er det viktig at samfunnsansvar og bærekraftarbeidet er integrert i det daglige 
arbeidet. Bærekraftstrategien vår med fokus på like muligheter uansett kjønn, etnisk tilhørighet, 
seksuell legning eller lommebok er integrert i årlige handlingsplaner.  

I slutten av 2022 fikk Vålerenga Fotball i samarbeid med Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn og FRI 
Oslo og Viken tildelt midler til pilotprosjektet «Skeiv og stolt i idretten – hele livet». Prosjektet skal 
bidra til å øke LHBT+-kompetansen blant ansatte, tillitsvalgte og frivillige og bidra til at vi som klubb 
oppleves som et sted der alle kan være seg selv og delta på egne premisser.  

I 2022 arrangerte vi også Frivillighetskonferansen i samarbeid med resten av Vålerenga 
fotballfamilien. Arbeidet ble ledet av Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn.  

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn 
Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn er en selvstendig organisasjon. Stiftelsen jobber med 
integrering, inkludering, helse, fair play og arbeidstrening. Det er fire årsverk og mange frivillige som 
jobber i stiftelsen for å iverksette aktiviteter som skal komme byens borgere til gode. Stiftelsens tre 
hovedprosjekter er; Vålerenga mot rasisme, Jobbsjansen og Inkluderingsprosjektet. 

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

Baner og anlegg 

Vålerenga Fotball har sine kontorer på Intility Arena som eies av Vålerenga Kultur og Idrettspark, et 
heleid datterselskap av Vålerenga Fotball. Arenaen er kamp- og treningsarena for Vålerengas 
toppfotballag på herre- og kvinnesiden. Vallefeltet eies og driftes i samarbeid med Oslo kommune. 
Det er vinterdrift på to kunstgressbaner; en av banene har undervarme, den andre holdes åpen ved 
hjelp av kjemikalier.  

Det ble gjennomført et større utsmykningsarbeid rundt arenaen og på feltet i 2022 og det ble også 
gjort tiltak for å møte de nye reglene om vinterdrift av kunstgressbaner på Vallefeltet.  

Vålerenga Fotball og de øvrige fotballklubbene i nærområdet opplever at det er svært trangt om 
plassen. Økt vekst i antall aktive vil kreve større banekapasitet. Den store boligutbyggingen tilsier 
også at området som helhet trenger flere fotballflater. Det foreligger kommunale planer for å 
videreutvikle Valle-feltet, men arbeidet har ligget brakk under pandemien og det er uklart når 
arbeidet vil starte.  

Det er i 2022 igangsatt tre ulike tiltak for å adressere behovet for økt banekapasitet:  

Felles bane- og anleggsutvalg mellom Vålerenga kultur- og idrettspark og Vålerenga Fotball 
Det ble i august 2022 satt ned et felles bane- og anleggsutvalg mellom Vålerenga kultur- og 
idrettspark og Vålerenga Fotball. Utvalgets skal: 
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utrede og foreslå hvordan Vålerenga best kan forvalte, drifte, vedlikeholde og organisere 
bruk av baner og anlegg som klubben eier, drifter eller bruker
utrede og foreslå løsninger relatert til behov for baner og anlegg knyttet til fotballaktivitet på 
alle nivå i Vålerenga på kort og lang sikt
lede arbeidet med å utvikle Vallefeltet

Utvalgets hovedprioriteringer er å øke antall kunstgressbaner ved å jobbe videre med å etablere en 
ny kunstgressbane med undervarme, vanningsanlegg, flomlys og tribuner der dagens gressbinge 
ligger, samt plan for å rive eksisterende klubbhus og bygge et nytt klubb- og samfunnshus over 
minimum tre plan, med kafeteria og driftsgarasje som tilleggsarealer (på bakkeplan).

Initiativ til å opprette Hovinbyen-fotballforum
Vålerenga Fotball har også tatt initiativ til å samle fotballklubbene i Hovinbyen-området til et felles 
forum; Hovinbyen fotballforum. Forumet jobber med felles utfordringer og valgte på sitt første møte 
å sette søkelyset på det akutte behovet for økt banekapasitet i området. Forumet har jobbet opp 
mot politikere og andre som kan påvirke utbygging av sosial infrastruktur i området. Det ble blant 
annet gjennomført en rekke vellykkede tiltak i forbindelse med programarbeidet i partiene høsten 
2022. Arbeidet vil fortsette utover i 2023, ikke minst inn mot valget i september 2023. 

Fotballflater i nærområdet
Sist, men ikke minst er det startet et arbeid for å undersøke om det finnes eksisterende flater eller 
mindre fotballflater som lett kan anlegges i nærområdet som Vålerenga Fotball kan benytte til 
treninger for noen av sine lag. Dette tiltaket kommer som et resultat av at det er begrenset plass på 
Valle-feltet og at det dermed kan bli nødvendig å se på andre alternativer. Arbeidet er i 
oppstartsfasen. 
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Betalende aktive medlemmer fordelt på barn, ungdom og voksne 2022

Betalende medlemmer i hele klubben
M 0-5 M 6-12 M 13-19 M 20-25 M 26+ F 0-5 F 6-12 F 13-19 F 20-25 F 26+ Total

72 483 323 15 171 14 138 120 19 55 1410

Betalende medlemmer i Fotball
M 0-5 M 6-12 M 13-19 M 20-25 M 26+ F 0-5 F 6-12 F 13-19 F 20-25 F 26+ Total

66 468 313 11 164 13 123 115 19 52 1344

Betalende medlemmer i Futsal
M 0-5 M 6-12 M 13-19 M 20-25 M 26+ F 0-5 F 6-12 F 13-19 F 20-25 F 26+ Total

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4

2021 – Til sammenligning

Betalende medlemmer i hele klubben
M 0-5 M 6-12 M 13-19 M 20-25 M 26+ F 0-5 F 6-12 F 13-19 F 20-25 F 26+ Total

88 535 262 16 196 23 129 117 16 64 1446

Betalende medlemmer i Fotball
M 0-5 M 6-12 M 13-19 M 20-25 M 26+ F 0-5 F 6-12 F 13-19 F 20-25 F 26+ Total

70 510 260 8 180 17 119 116 16 62 1358

Betalende medlemmer i Futsal
M 0-5 M 6-12 M 13-19 M 20-25 M 26+ F 0-5 F 6-12 F 13-19 F 20-25 F 26+ Total

0 0 0 5 9 0 0 0 0 5 19
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Styrearbeidet 
Følgende styret ble valgt på årsmøtet i mars 2022 

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

Styret avviklet i 2022 12 styremøter og ett styreseminar. Klubbens styre behandlet 85 saker. 

Representasjon 

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

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

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

Datterselskaper:  
Vålerenga kultur- og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS 
Styret i Vålerenga Fotball beslutter sammensetningen av styrene i datterselskapene Vålerenga kultur- 
og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS ved valg i generalforsamlingen. 

Begge datterselskapenes styrer har i 2022 bestått av: 

Åge Petter Christiansen (leder), Jimmy Munkvold, Anette Lona, Henriette Hillestad Thune og Jon Egil 
Strand. Daglig leder er Stig-Ove Sandnes.  

Konsernregnskapet for Vålerenga kultur- og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS for år 2022 viser 
et positivt årsresultat på kr. 5.575.911,- før skatt, mens tilsvarende årsresultat for 2021 var kr 
5.123.610,- før skatt. (2020: kr. 4.171.963,- og 2019 kr. 3.251.044,- før skatt). 

Egenkapitalen for konsernet Vålerenga kultur- og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS er per 
31.12.2022 på kr. 67.459.932,- mens tilsvarende egenkapital i 2021 var på kr. 62.615.957,-. (2020: kr. 
57.419.235,- og i 2019 kr. 53.314.852,-). 

Vålerenga kultur- og idrettspark AS hadde et negativt årsresultat i 2022 på kr. 400.805,- (tilsvarende 
negativt årsresultat i 2021 på kr. 579.400,-. Vålerenga stadion AS hadde et positivt årsresultat i 2022 
på kr. 5.976.716,- før skatt og kr. 4.661.838,- etter skatt. I 2021 var årsresultat på kr. 5.703.009,- før 
skatt og kr. 4.448.347 etter skatt.  
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Det er ingen betalbar skatt i 2022 for Vålerenga kultur- og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS. 
Utviklingen er regnskapsmessig  i tråd med forutsetningene og langtidsbudsjettet som er utarbeidet. 

Totalentreprenør HENT søkte Plan- og bygningsetaten om ferdigattest i 2021. Alle avvik og tilsyn er 
lukket overfor Plan- og bygningsetaten og HENT fikk ferdigattesten i 2022, en viktig milepæl! 

Vålerenga stadion AS er gjeldfri. 

Vålerenga kultur- og idrettspark AS har per 31.12.2022 et langsiktig lån hos Danske Bank med en 
restsaldo på kr. 378.870.000,-. Hele lånet er rentesikret gjennom en swap-avtale med Danske Bank. 

Vålerenga kultur- og idrettspark AS fremmet i 2015 et krav om refusjon av infrastruktur til Plan- og 
bygningsetaten (PBE). VKIP har gjennom sitt prosjekt bygget ny infrastruktur og gjort oppgradering av 
eksisterende infrastruktur i området. Det er lovhjemlet at i slike saker kan utbygger (VKIP) kreve 
refusjon av infrastruktur fra naboer som har utviklingspotensial på sin tomt og som skal bygge i 
framtida. PBE har i 2022 (etter 7 år) avvist refusjonskravet fra VKIP med begrunnelse om at vi har 
dokumentert saken for dårlig. VKIP har påklagd dette til Statsforvalteren. VKIP mener å ha et krav 
mot naboer på ca. 20 mill. kr. 

Vålerenga kultur- og idrettspark AS har etablert VKIP drift AS som et driftsselskap. VKIP har avtale 
med Newsec Basale om drifts- og eiendomsforvaltning. VKIP drift AS krever inn felleskostnader fra 
leietakerne, og Newsec Basale fører et eget regnskap for dette. I 2022 endte VKIP drift AS med å 
kreve inn totalt kr. 14.340.562,- i felleskostnader fra leietakerne (tilsvarende kr 10.145.588,- i 2021). 
Økte energikostnader, strøm og fjernvarme, er bakgrunnen for den store kostnadsøkningen fra 2021 
til 2022. 

Reklamasjonstiden på 5 år er nå utløpt. HENT og Vålerenga kultur- og idrettspark AS har avholdt 48 
reklamasjonsmøter fra 2017 og fram til nå. Nærmere 200 enkeltsaker har vært utbedret. Det gjenstår 
per dato åtte reklamasjoner som ikke er lukket, og HENT har utvidet foreldelsesfristen på disse 
sakene. Den mest alvorlige saken er setningsskader på plan 0, hvor vi har gulv på grunn. VKIP og 
HENT har tett oppfølging på de gjenstående reklamasjonssakene. 

Vålerenga kultur- og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS har utleid alle sine arealer. 
Leieinntektene fra Aimo Park AS (Vålerenga P-hus) er omsetningsbasert og er dermed variable. 
Øvrige leieinntekter i langtidsbudsjettene er lagt inn kun med grunnleie. Det kan derfor være en 
oppside i avtalen med Vålerenga Fotball AS når det gjelder NM-kamper og E-cup, samt for Vålerenga 
P-hus.

Eierkostnadene for Vålerenga kultur- og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS ligger samlet på 
rundt 3-4 mill. kr. i året. Et 30-års vedlikeholdsbudsjett er utarbeidet og viser et framtidig behov for 
oppgradering av tekniske anlegg fram til 2047 på i størrelsesorden 180 mill. kr.  

Vålerenga kultur- og idrettspark AS har et budsjett for 2023 som viser overskudd for første gang. 
Vålerenga stadion AS vil gå i pluss hvert år i størrelsesorden 4-5 mill. kr. eller mer, avhengig av de 
variable inntektene fra Vålerenga Fotball AS og Aimo Park AS. 
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Vålerenga kultur- og idrettspark AS og Vålerenga stadion AS sine viktigste oppgaver er med andre ord 
tredelt; 1) betale de løpende eierkostnadene hvert år, 2) betale renter og avdrag til Danske Bank og 
3) spare penger til behov for framtidige oppgraderinger av tekniske anlegg. 

Likestilling og diskriminering 
Det var totalt 94 ansatte som mottok lønn i klubben i 2022, totalt 43 årsverk: 43 kvinner (24 heltid, 
19 deltid) og 53 menn (13 heltid, 40 deltid).  

For 2021 var antallet 74 ansatte som mottok lønn, totalt 37,5 årsverk: 30 kvinner (22 heltid, 8 deltid) 
og 38 menn (12 heltid, 26 deltid).  

 Styret 
o Styret i 2022 har bestått av 4 menn og 3 kvinner. Styreleder og nestleder er menn. 

 Administrasjon  
o Daglig leder/Klubbdirektør: Kvinne (100% stilling) 
o Øvrige administrative funksjoner: 6 menn og 4 kvinner (100% stilling) 
o Timelønnete administrative oppgaver: 3 menn og 9 kvinner (10-50% stilling) 

 Sport – Barn og ungdom 
o Sportslig ansvarlig barn og ungdom: Mann (100% stilling) 
o Utviklingsleder jenter: Kvinne (100% stilling) 
o Bane- og anlegg: Mann (100% stilling) 
o Trenere: 35 menn, 3 kvinner (10-100% stilling)  

 Damer A 
o Sportslig leder Kvinner A: Kvinne (80% stilling) 
o Administrativt ansvarlig: Mann (100% stilling) 
o Hovedtrenere og assistenter: 6 menn (10-100% stilling) 
o Spillere med profesjonell kontrakt: 23 kvinner (20-100% stilling) 

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

Klubben legger til rette for videreutdanning innenfor relevante fagområder. 
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Foreldrepermisjon og sykefravær 
Antall uker foreldrepermisjon for kvinner: 0 uker mot 24 uker i 2021 

Antall uker foreldrepermisjon for menn: 0 uker mot 0 uker i 2021 

Sykefraværet i 2022 lå totalt på 3,72% mot 2,66% i 2021 

Sykefraværet grunnet syke barn har vært lavt, og det er ikke registrert forskjeller i fravær basert på 
kjønn. 

I Vålerenga Fotball vil vi at alle barn og unge som ønsker det skal ha mulighet til å spille for klubben, 
uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, hudfarge, familiens inntekt eller seksuell legning. I 2022 har vi 
fortsatt arbeidet med «På lag med alle barn». Vi har støttet 164 barn og unge med treningsavgifter i 
2022, samtidig som vi også tilbyr dugnadsordninger for å få redusert avgifter for de som ønsker det. 
Totalt har det blitt dekket treningsavgifter for 419.000 kr i 2022. 

Vi er stolte over et fremgangsrikt damelag og at vi ser en økende andel jenter i våre yngste barnelag. 
I 2022 startet vi også mikslag i 2018-kullet. Vi har begge kjønn representert i styret, administrasjonen 
samt støtteapparatet rundt damelaget. Vi har økt litt i antall jenter/kvinner blant våre 
ungdomstrenere, men her har vi fortsatt en jobb å gjøre og fortsetter arbeidet med å knytte til oss og 
få flere jenter/kvinner i ulike trenerroller.   

Det finnes en beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep og seksuell 
trakassering mot barn publisert på hjemmesiden. Det er vanskelige, men viktige temaer vi som klubb 
må holde oss oppdaterte rundt. 

Arbeidsmiljøet i Vålerenga Fotball vurderes å være godt. Toppidrett betyr naturlig litt høyere risiko for 
skader og derved sykemelding blant spillere. Ellers må sykefraværet ses som lavt i klubben, med en 
liten økning i 2022 sett mot tidligere år. Det har i 2022 ikke vært noen arbeidsplassulykker som har 
medført person- eller materielle skader, utover skader som er påført spillere i kamp/trening.  

Totalt sykefravær 3,72% for morselskapet (Vålerenga Fotball) 

Klubben anses ikke å drive virksomhet som forurenser det ytre miljø.  

Håndtering av granulater gjøres i henhold til krav fra myndighetene og Oslo kommune. Kravene har 
de siste årene blitt innskjerpet og kommer til å bli enda strengere i årene som kommer. Fra 2023 vil 
det bli et krav om at snø som inneholder granulat plasseres på fast underlag, og det har vi gjort en 
større jobb med i 2022. Det pågår også mange forskingsprosjekter i Norge og Europa for å finne 
erstatning til bilgummigranulat. Her er det flere interessante muligheter, men prosjektene har ikke 
konkludert med anbefalinger. 

Klubben har i økende grad satt miljø og bærekraft på dagsorden, noe som vil synliggjøres gjennom 
konkrete planer og aktiviteter, som iverksettes løpende.  
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Styrets økonomiske beretning

2021 var et økonomisk positivt år med 5 MNOK i overskudd. Overskuddet kom fra 
videresalgsklausuler fra våre tidligere talentspillere og avansement i Champions League. Disse 
midlene ble lagt inn i en langsiktig satsingsplan for bane og anlegg, barn/ungdom, talentlagene samt 
damelaget og for 2022 innebar det et budsjett på -4,1 MNOK. Sportslig var året positivt på alle nivåer 
hvor et av høydepunktene er at damelaget er tilbake i Champions League. Resultatet endte opp litt 
under budsjettert på -4,4 MNOK da vi både hadde noen utfordringer samt områder hvor vi ikke klarte 
å komme opp i ønskede nivåer.

Noen hovedpunkter:

Omsetningen fra medlems- og aktivitetsavgiftene gjorde et tydelig hopp tilbake i 2022 etter at de 
siste restriksjonene fra Coronapandemien ble fjernet i Q1, men totalt kom vi ut et godt stykke under 
budsjettert. Fotballskolen i vinterferien var det siste arrangementet vi måtte avlyse helt og etter det 
slet vi med deltakermålene på cuper, akademi og fotballskoler gjennom hele året. På den positive 
siden ligger kioskdriften på Eliteseriekampene veldig nær budsjettert. I tillegg gir dugnadsvaktene 
penger til lagkasser og skaper aktivitet.

Strømprisene i 2022 har vært et tema under hele året da Vålerenga Fotball har driftsansvar på 
kunstgressbane 2 på Vallefeltet samt delt fordeling for driftskostnadene på Intility Arena sammen 
med Vålerenga Fotball Elite og Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn. Takket være 
strømstøtteordningen, en mild vinter, samt sesongslutt for både herrelaget og damelaget tidlig i 
november gjør at vi 2022 havner innenfor budsjett.

 -

 2 000 000,00

 4 000 000,00

 6 000 000,00

 8 000 000,00

 10 000 000,00

 12 000 000,00

 14 000 000,00

20222021202020192018

Medlems- og aktivitetsavgifter

 (6 000 000,00)

 (5 000 000,00)

 (4 000 000,00)

 (3 000 000,00)

 (2 000 000,00)

 (1 000 000,00)

 -
20222021202020192018

Bane og anleggskostnader egne anlegg

16



Styret i VKIP AS og Vålerenga Stadion AS har oversendt årsregnskap.

Det er fra styret i datterselskapene bekreftet at de økonomiske utsiktene, både med hensyn til 
likviditet og resultater, er innenfor forsvarlige rammer. 

I regnskapsrapporteringen vil klubbens eget regnskap for 2022, datterselskapenes regnskaper og det 
konsoliderte regnskapet framgå. 

Klubben og øvrige konsernselskaper har i løpet av 2022 ikke hatt kostnader til forskning og utvikling.

Vi er veldig glade at vi fortsatt har et høyt medlemstall etter de siste årene, men vi kan se effekter av 
Coronaåret etterfølgt at uroligheter og høye strømpriser med et økt antall søknader for støtte til 
treningsavgift. At vi satte av midler til dette allerede i 2020 viser seg være en god avgjørelse for å 
opprettholde aktiviteten for barn og unge.

Til tross for et vanskelig markedsklima ser vi en positiv utvikling på sponsorinntekter også i 2022 som
peker på en fortsatt sterk markedsposisjon. Mye av denne interessen kan tydelig knyttes til 
damelaget, men to viktige faktorer er også arbeid med inkludering og like muligheter.

Vi ser også positivt på at flere av spillere fra talentlagene våre har fått kontraktstilbud av vår 
søsterklubb Vålerenga Fotball Elite, men også andre klubber både nasjonalt og internasjonalt noe 
som igjen resulterer i økonomisk erstatning til klubben.

I 2022 er betalingsgraden blant våre medlemmer ganske lik 2021 hvor vi hadde en liten nedgang sett 
mot tidligere år. Bruk av inkluderingsfondet som vi har som hjelp til medlemmer som sliter 
økonomisk har økt ganske kraftig fra 250.000 i 2021 til 419.000 i 2022. Vi har fortsatt cirka 230.000 kr 
av 500.000 igjen fra avsetningen i 2020 utover den støtte vi får fra samarbeidspartnere så det er ikke 
brukt andre midler til støtte i 2022.

Klubben har ingen langsiktig gjeld og ingen kassekredittavtale.

Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses relativt lav da 
det historisk sett har vært lave tap på fordringer. Vi har en tvist gjeldende utdanningskompensasjon 
på en spiller til en utalandsk klubb som skal tas opp i idrettens skilledomstol (CAS) i 2023.
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Likviditeten i klubb og på konsernnivå er på et ganske stabilt nivå i 2022, og vurderes som 
tilstrekkelig for fortsatt drift.  

 
Årsmøtet godkjenner styrets beretning (årsrapporten) for 2022.  

 

Oslo, den ____________________ 
 
 
 
 
____________________  ___________________   ___________________ 
Rune Hansen   Jon Egil Strand   Gro Anita Midtgaard 
Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 
 
 
 
 
____________________  ___________________   ___________________ 
Jimmy Agnar Munkvold  Runar Kvernen   Harriet Rudd 
Styremedlem   Styremedlem   Klubbdirektør 
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9. Klubben årsregnskap
Konsernregnskapet oversendes til informasjon, og besluttes ikke av årsmøtet. 

Vålerenga Fotball 
Klubben opprettholder en høy omsetning i Vålerenga Fotball som ender på MNOK 47,1 mot MNOK 

46,5 i 2021. 

Driftsresultatet er kr. -4.661.946 som en del av en bevisst satsing av overskuddet på kr. 5.439.903 fra 

2021. 

Årsoverskudd ble kr. -4.443.515 mot kr. 5.506.804 

Klubbens egenkapital er positiv. 

Det er foretatt normale avskrivninger for perioden. 

Likviditeten i klubben er tilfredsstillende. Likviditetsbeholdningen var MNOK 5,2 pr 31.12.2022. Vi fikk 

inn en stor del av overgangssummene fra spillersalgene i 2022 og forventer inn ytterligere midler i 

2023. Vi har en pågående tvist som ble resultatført i 2021 om utdanningskompensasjon til en 

utalandsk klubb. Saken skal tas opp i idrettens skilledomstol (CAS) i 2023. 

Vålerenga Fotball Konsern 
Omsetningen i konsernet ble MNOK 101,1 som er en økning fra MNOK 94,7 fra 2021.  

Årsoverskudd etter skatt ble MNOK 1,1 mot MNOK 10,6 i 2021. 

Konsernets egenkapital i positiv. Styret vil fortsette arbeidet med å styrke den finansielle situasjonen 

i konsernet. 

Likviditeten på konsernnivå er akseptabel, og det jobbes med att sterke det ytterligere. 

Årsresultat og disponeringer 

Vålerenga Fotball 
Styret anbefaler følgende disponering av årsresultatet i Vålerenga Fotball: 

Årsoverskudd       -4.443.515

Overføringer: 

Bane- og anleggsfond  

Overføring til annen egenkapital -4.443.515

Sum overføringer        -4.443.515

Klubbens egenkapital pr 31.12.2022 er: 

Innskutt egenkapital 0 

Sum innskutt egenkapital 0 

Opptjent egenkapital 77.388.165 

Bane- og anleggsfond  1.000.000 

Sum egenkapital 78.388.165 
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Vålerenga Fotball Konsern 
Årsoverskudd                                      394.151 

Overføringer:    

Bane- og anleggsfond    

Overføring til annen egenkapital 394.151 

Sum overføringer                                   394.151 

Konsernets egenkapital pr 31.12.2022 er: 

Innskutt egenkapital   0 

Aksjekapital    0 

Sum innskutt egenkapital  0 

Opptjent egenkapital   78.827.842 

Annen egenkapital   1.000.000                      

Sum egenkapital   79.827.842 

Forutsetninger for fortsatt drift 

Styret mener årsregnskapet og medfølgende noter og kontantstrømanalyse gir et rettvisende bilde 

av bokførte eiendeler og gjeld, den finansielle stilling og resultatet for Vålerenga Fotball. Det legges 

til grunn at man for 2023 har vedtatt et budsjett i pluss. Styret bekrefter at forutsetningen om 

fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 

FLD-rapport 

Denne «finansielle lisensdokumentasjonen» (FLD-rapporten) er det som danner grunnlaget for 

Vålerenga Fotballs klubblisensrapportering til Norges Fotballforbund. Jamfør Norges Fotballforbunds 

klubblisensreglement skal Vålerenga Fotball levere regnskaper to ganger hvert år. Fristen for å levere 

årsmøtegodkjent regnskap per 31.12.2022, er satt til 15.03.2023. Klubben skal levere denne 

Finansielle Lisens Dokumentasjonen (FLD-rapporten) til NFFs Klubblisensnemnd. Klubben har siste to 

ganger rapportert slik at klubben er i grønn sone hvilket betyr høyeste nivå. 

Styrets forslag til vedtak 

Årsmøtet godkjenner beretningen for 2022, og beslutter at fra underskuddet for klubben på kr -

4.433.515, tas fra kr -4.433.515 fra egenkapital. 
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 Til årsmøtet i Vålerenga fotball 

 Kontrollkomiteens beretning for 2022 

 Kontrollkomiteens funksjon, oppgaver og ansvar skal være i henhold til NIFs lovverk 
 § 2-12 - Kontrollutvalg: 
 (1) Alle organisasjonsledd skal velge et kontrollutvalg med leder og minst ett 
 medlem. 

 (2) Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter 
 organisasjonsleddets lov. 

 (3) Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet/tinget. Beretningen skal inneholde en 
 beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i årsmøte-/tingperioden, samt utvalgets 
 konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter loven, jf. (2). 

 (4) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter 
 som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

 (5) Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på 
 årsmøte/ting, og kan avgi en uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det 
 nødvendig. 

 (6) Kontrollutvalg i organisasjonsledd som ikke har engasjert revisor, skal foreta 
 regnskapsrevisjon. 

 (7) Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi 
 utvalget ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke 
 reduserer utvalgets ansvar og rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen 
 måte er uforenlig med utvalgets oppgaver. 

 (8) Idrettsstyret kan gi nærmere bestemmelser om kontrollutvalg i NIFs 
 organisasjonsledd. 

 Kontrollkomiteens arbeid og vurderinger 
 Kontrollkomiteen har hatt ett møte med styret i Vålerenga fotball i desember 2022. I 
 tillegg har det vært kommunikasjon på e-post. Kontrollkomiteen har fått oversendt 
 samtlige referater fra de 12 styremøtene som har vært avholdt i 2022. Referatene fra 
 andre halvår ble først oversendt kort tid før årsmøtet 2023. Videre har vi fått innsyn i 
 partneravtale og budsjett for 2023. Vi har fått tilsendt regnskap for 2022 med 
 avdelingsregnskap, som ble gjennomgått på møte med økonomiansvarlig 21.februar. 
 Styrets årsberetning for 2022 ble oversendt kontrollkomiteen 28.februar 2023. 

51



 Revisors beretning ble oversendt kontrollkomiteen 1.mars. Alle tilsendte dokumenter 
 er gjennomgått av kontrollkomiteen. 

 I møte med styret 13.desember 2022, tok kontrollkomiteen opp svake rutiner for 
 tilgang til referater fra styret. Det ble gjort et vedtak på styremøtet samme dag om at 
 klubbdirektør skal følge opp tilgjengeliggjøring av dokumenter. 

 Kontrollkomiteen har gått gjennom de tilsendte styrereferatene, og hatt disse som 
 utgangspunkt for spørsmål til styret. Spørsmål som komiteen har hatt er blitt svart ut 
 og redegjort for på en tilfredsstillende måte. Ut fra de tilsendte referater og samtale 
 med styret, får kontrollkomiteen et godt inntrykk av arbeidet som nedlegges for 
 klubben fra styret. Det ser ut til at det jobbes systematisk, strukturert og målrettet. 
 Under møtet med styret får vi et udelt positivt inntrykk både når det gjelder 
 engasjement, innsikt, og mål for arbeidet. Styrets årsberetning for 2022 underbygger 
 dette. Årsberetningen er grundig og informativ. 
 Det gis et klart inntrykk av at det er kontroll på økonomi, og at det er godt samsvar 
 mellom økonomi og satsningsområder. Kontrollkomiteen registrerer imidlertid at det 
 på slutten av året (2022) har inntruffet ting som kan medføre negative konsekvenser 
 for klubbens økonomi i 2023, 

 Kontrollkomiteens anbefaling er at klubben lager bedre rutiner for å dele informasjon 
 og referater med kontrollkomiteen slik at kontrollkomiteens oppgaver og ansvar kan 
 utføres i henhold til NIFs lovverk. 
 Kontrollkomiteen legger til grunn at styret under årsmøtet redegjør for de 
 økonomiske utfordringene de ser for 2023. 
 Kontrollkomiteen anbefaler at årsberetning og regnskap for 2022  godkjennes av 
 årsmøtet. 

 Oslo 01.03.2023 

 Bente Søgaard (sign)  Odd Skarheim (sign) 
 leder kontrollkomiteen 

 Harald Moræus Hansen (sign)  Haakon Falch Kjellsen (sign) 
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10. Innkomne forslag og saker 

a) Trenere og lagledere skal være medlemmer av klubben 

Forslagsstiller: Styret 

Styret innstiller overfor årsmøtet at trenere og lagledere som hovedregel skal være medlem av 

klubben. Det settes en egen medlemskapsavgift for disse to gruppene (se forslag under punkt 11).  

Begrunnelse: Bakgrunnen for at denne saken har kommet opp er at Norges Idrettsforbund krever at 

personer som deltar i aktivitet/representerer Vålerenga Fotball i forhold til NIF (f.eks. ved seriespill) 

aktivt har akseptert NIFs regelverk.  

Aktiv aksept kan enten skje gjennom medlemskap i klubben eller ved å signere en kontrakt som 

spesifiserer at vedkommende aksepterer å være underlagt reglene i NIFs lov.  

I dag er det slik at alle ansatte i administrasjonen og ansatte trenere underskriver en slik kontrakt, 

mens foreldretrenere og lagledere ikke er gjennomfører noen form for «aktiv aksept».  

Prinsipielt mener styret at det har stor egen-verdi at trenere og lagledere er medlemmer i klubben. 

Trenere og lagledere er hoveddrivere av klubbens kjernevirksomhet og klubbens fremste 

representanter mot spillere, foreldre og andre klubber. Et medlemskap vil også gi trenere og 

lagledere større mulighet til å påvirke klubbens retning gjennom deltakelse i demokratiske prosesser 

og fora. Et tilleggsmoment er at det vil være arbeidskrevende å innføre en prosess hvor alle trenere 

og lagledere har kontrakt.  

Medlemskap må tegnes individuelt. Det er dermed ikke mulighet for å medlemskontingenten fra 

rabatten på treningsavgiften. Samtidig bør ikke trenere og lagledere måtte betale mer enn de 

allerede gjør. Vi foreslår derfor at vi innfører medlemskontingent på kr 50 for disse to gruppene. 

b) Overføring av plass i seriespill Interkrets B fra Vålerenga Fotball Elite til 
Vålerenga fotball 

Forslagsstiller: Styret 

Styret innstiller overfor årsmøtet at Vålerenga Fotball overtar plass i seriespill interkrets B fra 

Vålerenga Fotball Elite. 

Begrunnelse: Denne overgangen ble i praksis gjennomført i fjor, men krever årsmøtebehandling for å 

bli formelt godkjent av fotballkretsen. Dette er en kampplattform for Gutter 19-laget til Vålerenga 

Fotball – i praksis Vålerengas annet lag for G19 i og med at førstelaget spiller Post Nord og nasjonale 

serier.  

c) Forslag om å øke banekapasiteten/sette av banetid til barnelag  

Forslagsstiller Christoffer Sandberg 

Jeg ønsker at Vålerenga gjennomfører en prosess for finne en løsning på å gjøre det inngjerdede 

gressbanen (som vist på bildet) til en oppvarmet kunstgressbane forbeholdt barnelagene. 
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Fortrinnsvis en bane for barnelag med 5er baner oppmerket reservert kun barnelagene frem til 

kl19.30. Gjerne søke Obos om støtte kalle og den Obos barnebane.  

Styrets innstilling: Forslaget oversendes bane- og anleggsutvalget.  

Begrunnelse: Intensjonen i forslaget er langt på vei i tråd med arbeidet som er igangsatt for å 

videreutvikle Vallefeltet. Dette arbeidet ledes av bane- og anleggsutvalget. Arbeidet med å se på den 

totale kapasiteten er også underlagt dette utvalget og det er derfor fornuftig at de tar med seg 

innspillet i det videre arbeidet. 

d) Forslag om å deponere snø fra KGB1 på annen måte  

Forslagsstiller Christoffer Sandberg 

Finne annen løsning for måking av snø. At snøen bli plassert et annet sted ved KGB1 for å slippe at 

det renner inn på banen og så fryses hver dag og etterlater frosne dammer. 

Styrets innstilling: Forslaget oversendes til bane- og anleggsutvalget.  

Begrunnelse: Styret har forståelse for utfordringene som er knyttet til vinterdrift på KGB 1 og ber 

bane- og anleggsutvalget se på problemstillingen som et ledd i arbeidet med å videreutvikle 

Vallefeltet. Snømåking og snøfjerning i forbindelse med kunstgressbaner er underlagt restriksjoner 

og vi må følge disse. Det er derfor ikke mulig å gjøre noe med snømåking/fjerning umiddelbart. Det 

er kommunen som eier KGB1 og eventuelle endringer må gjøres i forståelse med og/eller av 

kommunen.  

e) Forslag om å holde trenerkurs 

Vålerenga gjennomfører trenerkurs for egne da vi har mange trenere nå som mangler dette. 

Styrets innstilling: Forslaget tar til etterretning. Det er planlagt grasrottrener kurs 1-4 gjennom året. 

Nytt av 2023 er at kursene gjennomføres som klubbnære kurs, noe som innebærer at trenere får 

opplæring gjennom e-kurs samt veiledning på Vallefeltet. Hensikten er nettopp å øke antallet som 

har anledning til å delta.  
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11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  

Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2024 er kroner 375, for trenere og lagledere er 

kontingenten kroner 50.  

Styret får i mandat å fastsette treningsavgiften for 2023 og 2024. Størrelsen på treningsavgiften 

varierer med alder og satsningsnivå. Treningsavgiften justeres normalt i tråd med 

konsumprisindeksen. På elitelag skal treningsavgiften som hovedregel inkluderer alle planlagte cuper 

og tiltak som spillerne deltar på.  

Styrets begrunnelse: Kontingenten ble sist økt på årsmøtet i 2020. Styret vurderer at prisen bør øke 

noe gitt prisutviklingen de siste årene. Egen kontingentsats for trenere og lagledere avhenger av 

beslutning i sak 10 a) 

12. Vedta idrettslagets budsjett 

Forslaget til budsjett for Vålerenga Fotball 2023 viser et overskudd på ca. 275 000 kroner – i 

realiteten er det et «0-budsjett». Nettoresultatet er omtrent 4 millioner kroner bedre enn 

budsjettert og faktisk resultat for 2022. Forslaget til budsjett for 2023 innebærer at viderefører den 

strategiske satsningen på kvinner A og utviklingsavdelingen jenter. Samtidig styrkes arbeidet med 

barn og ungdom. Grunnet god inntektsøkning på Kvinner A er det mulig å gjøre dette uten å spise av 

egenkapitalen. Budsjettet bekrefter likevel risikobildet som ble tegnet i forbindelse med 

strategiarbeidet; rask og tilstrekkelig økonomisk vekst er vår største utfordring i arbeidet for å nå 

strategiske mål. Dette gjelder i prioritert rekkefølge:  

- Kvinner A 

- Utviklingsavdelingen jenter 
- Barn og ungdom 

I tillegg er det ikke bærekraftig å fortsette den økonomiske veksten uten å samtidig bygge større 

egenkapital.  

I løpet av de neste årene må vi regne med at budsjettet for kvinner A minst må dobles hvis vi skal 

henge med i det europeiske konkurransebildet. Det er derfor nødvendig at vi i første halvdel av 2023 

lager en langsiktig plan for hvordan vi skal øke budsjettet til og med 31.12.2027. Planen må 

gjenspeile sportslige mål og økonomisk bærekraft, inkludert en plan for å bygge egenkapital. Enten i 

slutten av 2023 eller begynnelsen av 2024 – avhengig av kapasitet – bør det også jobbes frem en 

langsiktig plan for økonomisk utvikling av barne- og ungdomsarbeidet. Lønnsetterslep og økt krav til 

kompetanse i organisasjonen har ført til en tydelig økning i lønnsbudsjettet i 2023 og vi må regne 

med at dette fortsetter i resten av strategiperioden.  

Den nye medieavtalen og ny økonomisk modell fra Norges Fotballforbund/Toppfotball Kvinner gir 

mer penger i potten og premierer sportslig prestasjoner høyere enn før. Det gagner oss og gir 

inntektsbudsjettet en velkommen innsprøyting. I 2023 gir det oss bedre forutsetninger for å kunne 

satse tungt sportslig på kvinnesiden. Større budsjetter og nye inntektsstrømmer gir også mer 

usikkerhet rundt inntektssiden og styret har høyt fokus på god kontroll gjennom året.  
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Økningen i utgifter på barne- og ungdomssiden er først og fremst knyttet til en økning i sportslig 

leder/trener stillingene.  Det er også lagt midler til økt oppfølging av jenter f 2011, 2012 0g 2013 som 

forberedelse til opprettelsen av et U13 elitelag i 2024. Økningen i stillinger gjenspeiler den 

strategiske prioriteringen på oppfølging og kontakt ut mot trenere, lagledere og foreldre  

Likviditet 

Likviditetsbeholdningen var ved inngangen til året på litt over 5 millioner kroner og har holdt seg 

relativt stabil over de siste årene. Vi fikk inn en stor del av overgangssummene fra spillersalgene i 

2022 og forventer inn ytterligere midler i 2023.  

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2023. 

Konto Inntekt

Reklame-/sponsorinntekter 9 687 500,00kr    

Kampbillettinntekter 500 000,00kr     

Andre kampdagsinntekter 215 000,00kr     

Medie- og ligasponsoratinntekter 8 520 000,00kr    

Medlems- og aktivitetsinntekter 14 301 280,00kr     

Andre salgsinntekter 2 769 483,00kr    

Leieinntekter 513 300,00kr     

Andre inntekter 19 869 000,00kr     

Finansaktiviteter -kr    

Inntekter 56 375 563kr     

Konto Kostnad

Variable kamp og treningskostnader, inkl arr.kost 14 398 880,00kr     

Personalkostnader kr     31 577 150,00

 

Avskrivning spillerkontrakter -kr    

Nedskrivning spillerkontrakter -kr    

Avskrivninger for øvrig 342 500,00kr     

Nedskrivninger for øvrig -kr    

Administrasjonskostnader 2 850 750,00kr    

Leie av faste trenings- og kampfasiliteter 1 078 000,00kr    

Bane og anleggskostnader egne anlegg 5 156 015,00kr    

Kostnader reklame/sponsor 510 000,00kr     

Salgskostnader 7 000,00kr    

Andre driftskostnader 180 000,00kr     

Kostnader 56 100 295kr     

Resultat 275 268kr     
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13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Idrettslagets formål er nedfelt i klubbens lover.  

Årsmøte 

Årsmøtet er Vålerenga Fotballs øverste organ og beslutter Vålerenga Fotballs verdier, visjon og 

overordnede mål, vedtar budsjettet og godkjenner klubbens regnskap.   

Styret 

Styrets ansvar er å jobbe strategisk for at klubbens oppnår sine mål, påse at klubbens midler brukes 

og forvaltes på en forsvarlig måte og passe på at klubbens drift er i tråd med vedtatte prinsipper og 

strategier. Styret representerer videre klubben på tinget i Norges Fotballforbund på nasjonalt og 

kretsnivå, i serieforeningen Toppfotball kvinner og lignende organer.   

Styret i Vålerenga Fotball utgjør også generalforsamlingen i klubbens datterselskaper Vålerenga 

Kultur- og idrettspark og Vålerenga Stadion AS. Videre velger Styret i Vålerenga Fotball styret i 

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn.  

Styret etablerer ved behov utvalg, komiteer og prosjekter. Styret beslutter mandat og 

sammensetning av disse. Unntak er valg av kontrollkomité og valgkomité, som velges direkte av 

årsmøtet.   

Administrasjon 

Administrativt ledes klubben av klubbdirektør i heltidsstilling. Klubbdirektør rapporterer til styret og 

er ansvarlig for å initiere og koordinere strategiske prosesser, gjennomføre politiske beslutninger og 

organisere klubbens daglige arbeid. Styret kan delegere representasjons- og talspersonsoppgaver til 

klubbdirektør.  

Administrasjonen består av fem avdelinger med hver sin avdelingsleder; A-lag kvinner, Sport og 

trenerutvikling, Klubbutvikling og administrasjon og Marked og kommunikasjon. Klubbens 

ledergruppe består av avdelingsledere og klubbdirektør. A-laget er representert med sportslig 

administrativ leder.   

Sportslig ledelse 

Klubbens toppfotballsatsning på kvinne- og jentesiden ledes av Teknisk hjerte.  Teknisk hjerte skal 

sikre at Vålerenga Fotball kontinuerlig videreutvikler arbeidet på jente- og kvinnesiden i tråd med det 

overordnede målet om at klubben skal tilby trenere og spillere et profesjonelt fotballfaglig miljø på 

europeisk nivå. Teknisk hjerte består av klubbdirektør, sportslig leder kvinner A, hovedtrener kvinner 

A, utviklingsleder jenter, administrativ leder kvinner A. 

Frivillige 

Barne- og ungdomsfotballen er i stor grad foreldredrevet. Barnelagene drives av frivillige 

foreldretrenere og lagledere, mens det i ungdomsfotballen stort sett er betalte trenerressurser og 

frivillige foreldrelagledere. Cuper og gjennomføring av ulike arrangement, inkludert toppseriekamper 

på Intility Arena er også i stor grad driftet av frivillige.  

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner organisasjonsplanen for Vålerenga Fotball. 
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14. Valgkomiteens innstilling  
Valgkomiteen har bestått av Karin Yrvin, Camilla Lyse og Jo Ryste. 

Komiteen innstiller på følgende styre for Vålerenga Fotball:  

 Rune Hansen – velges for ett år. 

 Jimmy Munkvold – ikke på valg.  

 Ellen Wang – to år. 

 Runar Kvernen – ett år. 

 Gro Anita Midtgaard – ett år 

 Hilde Eriksen Opland – ett år 

 Farukh Qureshi – to år 
 

Vara:  

 Line Myromslien – to år 

 Ann Kristin Bakke – to år 
 
Innstilling til kontrollkomite og valgkomite kommer i eget vedlegg og presenteres på årsmøtet. 

15. Vedta engasjement av revisor 
Styret foreslår å engasjere BDO som revisor for 2023. 
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Lov for Vålerenga Fotball 
Utskilt den 27. april 1989 fra Vålerengens Idrettsforening, 

stiftet den 29. juli 1913. 
 

Loven ble vedtatt 27. april 1989, med siste endringer vedtatt  
på ordinært styremøte den 09. desember 2022.  

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§ 1  Formål 
 
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komité (NIF). 
 

(2) Idrettslaget skal gjennom sin aktivitet søke å bidra til gode oppvekstmiljø for barn og unge, samt jobbe 
for å redusere ulikhet i Oslo by. 
 

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

 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående og nøytral i politiske og religiøse spørsmål, med utelukkende 

personlige medlemmer.  
 
(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund. 
 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem 

av bydel Gamle Oslo idrettsråd. 
 
(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder 

for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  
 
§ 2 B Idrettslagsallianse 
 

(1) Klubben inngår i en idrettslagsallianse med Vålerengens Idrettsforening (VIF) allianseidrettslag. 
Klubbens formål er å drive idrett organisert i NIF. 

 
(2) Klubben kan ikke drive mer enn èn særidrett. 

 
(3) Klubben plikter å benytte samme navn og logo som VIF, i tillegg til angivelse av idrett, og er i den 

forbindelse bundet av foreningens lov og vedtak. Medlemmer i klubben blir automatisk medlem av VIF 
ved innmelding i klubben og plikter å opprettholde medlemskap i VIF.  
 

(4) Klubben har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning med idrettslag 
utenfor VIF. 
 

(5) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og 
idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. 
Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av 
idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse 
har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen. 
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§ 3  Medlemmer 
 
(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 
 regelverk og vedtak.      
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i 

NIF.  
 

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

 
(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
 
(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
 
(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i 
idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 
(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. 

Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker 
til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

 
(8)  Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

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

 
(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at 

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

 
(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med 

forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 

II. TILLITSVALGTE  

§ 4  Kjønnsfordeling 
 
(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 

representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 
representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik 
at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert 
kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller 
ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
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(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én 
måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende 
medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller 

foreta ny oppnevning. 
 

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

 
§ 4  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer må man ha fylt 15 år i løpet av 

kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske 
forpliktelser til idrettslaget.   

 
(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, 

valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 
    
(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.  Tilsvarende gjelder 

andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over en aktuell konkurranseaktivitet, eller tilgang på 
informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel. 

 
(4)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget  
c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 
(5)  Møte- og talerett: 

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

 
§ 6  Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 
 
(1)  Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår. 

 
(2)  En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, 

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

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

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

til idrettslagets styre. 
 
(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.  
 
(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning. 
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§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 
 
(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1G i løpet av 

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

 
(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 
velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd 
representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt. 
         
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 

valg/oppnevning. 
 
§ 8 Inhabilitet 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget 
for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)   når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken,  
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  
 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 

vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 
særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig 
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes 
standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

        
(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg 

mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 

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

 
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og 

det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 
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(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
 
§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1)  Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. 

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende.  

 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin 

tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle 
medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med 
hverandre. 

              
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets 

medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 
§ 10  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse 

med utførelsen av vervet. 
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 

III. ØKONOMI 

§ 11  Regnskaps – og revisjonsplikt mv.  
 
(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. 

Årsmøteregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig 
leder, skal også daglig leder undertegne. 

 
(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en 

årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning 
for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag 
som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 
a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte 

hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de 
enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.  

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets 

art og omfang tilsier.  
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på 

en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.  
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 
felleskap. 

 
(3)  Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 
 
§ 12 Budsjett 
  
(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 

Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 
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(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 
egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 
(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 
 
§ 13 Utlån og garanti 
 
  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i 
note til årsoppgjøret.  

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

§ 14  Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen 

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

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og 

godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  
 
(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller 

media til å være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett. 
 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer 

antall styremedlemmer som skal velges i årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det 
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den 

saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 
§ 15  Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller valgt protokollfører behøver å være medlem.  
 
§ 16  Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors 
beretning]. 
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10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi t fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter. 
12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
b) Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 
Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 
samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.varamedlem osv. 

 
[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.] 
 
§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på 
vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 

stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere foreslåtte 
kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten 

av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange 
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 
stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de 
valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
§ 18 Ekstraordinært årsmøte  
 
(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter: 
 

a) Vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte.. 
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd-, eller skriftlig krav fra 1/4 eller 50 
av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på 

annen forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  
 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

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

 
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

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

 
§ 19  Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang. 
 
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets 
størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 
 
§ 20 Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret, er idrettslagets 

høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
(2) Styret skal blant annet: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 

som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har 
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 
økonomistyring. 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse. 
d)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet 

ikke har valgt representanter. 
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettstyret. 

 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger 

det. 
 
§ 21  Kontrollutvalg 
 
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler 
benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

c)  Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de 
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d)  Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, 
med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med 
revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner 
nødvendig. 

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.] 
 
§ 22  Valgkomité 
 

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

 
§ 23 Grupper 
 
(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres 

og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan jf § 16 okt. 
13.  
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(2)  Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper 

med gruppestyrer, gjelder følgende:  
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. 

Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi 
hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for 
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige 
møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet 
idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan. 

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet. 
 

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

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 24  Lovendring 
 
(1)  Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene 

kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret. 
 
(2)  Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslagets etter å ha 

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

 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid 

med NIFs regelverk. 

  
(4) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs 

regelverk eller lovnorm. 
 
§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
 
(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom 
idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende 
årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets 
årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om 

sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om 
lovendring, jf § 24. 

  
(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet 

offentlig støtte/spillemidler til disse eiendelene. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget 
tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning 
om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt 
ordinære årsmøte for behandling av saken.  
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Rapporter fra lagene 

Vålerenga Toppfotball Damer 

Spillerstall 

Guro Pettersen Olaug Tvedten Runa Lillegård 

Stine Ballisager Pedersen Ingibjörg Sigurdardottir Lina Brigitta Skiaker Klech 

Malin Skulstad Sunde Agnete Kristine Nielsen Mari Rosendal Nyhagen 

Andrine Tomter Ylinn Tennebø Stine Nybø Brekken 

Camilla Huseby Emma Iversen Jalen Justine Tompkins 

Janni Bøgild Thomsen Ally Cailin Green Karina Sævik 

Rikke Bogetveit Nygard Thea Bjelde Klara Thorsrud Sporsem 

Elise Hove Thorsnes Dejana Stefanovic Mawa Sesay 

 

Støtteapparat 

Nils Loe Lexerød Hovedtrener 

Eli Landsem Sportssjef 

Andreas Thorsen Schoute Keeper trener 

Egil Ødegaard Sportslig Adm. Leder 

Steinar Pedersen Ass. Trener 

Henning Roy Aamodt Materialforvalter 

Helene Davidsen Moa Fysioterapeut 

Bahman Mehdinia Lege 

Luciano Arias Fysisk trener 

Tommy Berntsen Toppspillerutvikler 

Peder Lysholm Daviknes Mental trener 

Harriet Rudd Klubb direktør 

Fredrik Bergo Innholdsprodusent 

Jens August Dalsegg Marked/Media ansvarlig 

Simon Hansen Analyse ansvarlig 

 

Representasjon landslag 
Guro Pettersen Norge A Ally Cailin Green New Zealand A 

Stine Ballisager Pedersen Danmark A Thea Bjelde Norge A 

Malin Skulstad Sunde Norge U23 Dejana Stefanovic Serbia A 

Janni Bøgild Thomsen Danmark A Lina Brigitta Skiaker Klech Norge U19 

Rikke Bogetveit Nygard Norge U23 Mari Rosendal Nyhagen Norge U19 

Elise Hove Thorsnes Norge A Stine Nybø Brekken Norge U19 

Olaug Tvedten Norge U23 Karina Sævik Norge A 

Ingibjörg Sigurdardottir Island A Mawa Sesay Norge U17 

Emma Iversen Norge U19   
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TOPPSERIEN GRUNNSPILL: 
Toppserien var delt opp i grunnspill og sluttspill. De 4 beste lagene var kvalifisert for Toppserien topp 4 sluttspill. 
             
Kamp/ Motstander: H/B Res.:  V/U/T: Målscorer:     Tilskuere: 
dato:              
 
1.   21/3 Stabæk  H 2 - 0 (0 - 0) V Tvedten 82, Hove Thorsnes 87        457 
2.   27/3 Lyn  B 3 - 1 (1 - 1) V Hove Thorsnes 42, Bjelde 49, Bøgild Thomsen 58       345 
3.    3/4 Røa Fotball E. H 3 - 0 (1 - 0) V Bogetveit Nygard 40, Nielsen 54, Lillegård 86        336 
4.   18/4 Arna-Bjørnar B 3 - 0 (0 - 0) V Hove Thorsnes 47, Bogetveit Nygard 61,  
       Bøgild Thomsen 72                  202 
5.   23/4 Kolbotn  H 2 - 0 (1 - 0) V Bøgild Thomsen 28, Lillegård 90        256 
6.   27/4 LSK Kvinner B 3 - 0 (2 - 0) V Tvedten 16, Hove Thorsnes 42, Stefanovic 57       416  
7.     1/5 Avaldsnes H 6 - 0 (3 - 0) V Nielsen 2 35,47, Hove Thorsnes 2 37,59, 
       Bøgild Thomsen 2 45,67         404 
8.     8/5 SK Brann H 1 - 1 (1 - 0) U Bøgild Thomsen 14       1.201 
9.   22/5 Arna-Bjørnar H 9 - 1 (2 - 0) V Hove Thorsnes 3 4,39,45, Lillegård 2 59,90, Nielsen 29, 
       selvmål 35, Bogetveit Nygard 62, Tvedten 64                  331  
10. 25/5 Stabæk  B 4 - 1 (1 - 1) V Hove Thorsnes 2 83,90, Tvedten 23, 
       Bogetveit Nygard 52          353   
11. 28/5 Rosenborg H 1 - 1 (1 - 0) U Bogetveit Nygard 20         824 
12.   5/6 SK Brann B 0 - 1 (0 - 1) T       10.582  
13. 12/6 Røa Fotball Elite B 4 - 0 (3 - 0) V Nybø Brekken 2 24,34, Hove Thorsnes 2 45,62       462 
14. 18/6 Rosenborg B 0 - 2 (0 - 2) T            469  
15.   6/8 LSK Kvinner H 1 - 1 (0 - 1) U Hove Thorsnes 90 (str.)          410 
16. 14/8 Avaldsnes B 3 - 0 (1 - 0) V Tvedten 31, Huseby 75, Hove Thorsnes 80 (str.)      310    
17. 20/8 Lyn  H 2 - 0 (1 - 0) V Stefanovic 21,Tvedten 31         437  
18. 28/8 Kolbotn  B 1 - 3 (1 - 2) T Tennebø 18            650  

 
Tilskuere i grunnspill,gjennomsnitt pr. kamp: 1.025 Hjemme: 517    Borte: 1.532 
 
VIF PÅ TABELLEN: 
Nr.3  av 10   18        12    3    3 48-12 39 poeng Kvalifisert for Toppserien topp 4 sluttspill 
 
 
TOPPSERIEN TOPP 4  SLUTTSPILL: 
VIF tok seriesølv for andre gang. VIF fikk to poeng med seg inn i sluttspillet som nummer tre i grunnspillet. 
             Solgte bill.
1.   11/9 SK Brann H 1 - 2 (1 - 0) T Bøgild Thomsen 1 (20 sek.)     1.240  
2.   18/9 Stabæk  B 5 - 0 (2 - 0) V Sigurdardottir 28, Hove Thorsnes 41, Bjelde 66, 
       Sævik 70, Lillegård 84        230 
3.   2/10 Rosenborg H 2 - 0 (2 - 0) V Hove Thorsnes 2 18,31        591 
4. 15/10 Rosenborg B 1 - 0 (1 - 0) V Stefanovic 15         334 
5. 23/10 Stabæk  H  6 - 0 (2 - 0) V Bjelde 6, Hove Thorsnes 41, Stefanovic 56, 
       Lillegård 65, Tvedten 78, Sigurdardottir 81     526 
6. 30/10 SK Brann B 1 - 1 (0 - 1) U Sævik 50       1.320  
         
Solgte billetter i sluttspill, gjennomsnitt pr. kamp: 707     Hjemme: 786    Borte 628     
 
VIF PÅ TABELLEN: 
Nr.2  av 4       6        4    1    1 16-3 15 poeng              
 
 
NM-CUPEN: 
 
2.  18/5 Fart  B 9 - 0 (2 - 0) V Hove Thorsnes 3 39, 51,89, Tvedten 2 3, 49, 
        Bjelde 2 76, 80, Stefanovic 47, Nielsen 75        80 
3.  15/6 Amazon Grims. B 1 - 0 (0 - 0) V Nybø Brekken 73        120 
K. 24/8  Rosenborg B 2 - 3 (1 - 2) T Bøgild Thomsen 30, Bjelde 61      302 
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SCORINGSLISTEN,SERIEN: 
Elise Hove Thorsnes  15+4 =19 Agnete Kristine Nielsen   4+0 =  4 Karina Sævik    0+2 = 2
  
Janni Bøgild Thomsen    6+1 =  7 Dejana Stefanovic   2+2 =  4 Camilla Huseby    1+0 = 1 
Olaug Tvedten     6+1 =  7 Thea Bjelde    1+2 =  3 Ylinn Tennebø    1+0 = 1 
Runa Lillegård      4+2 =  6 Stine Nybø Brekken   2+0 =  2 selvmål     1+0 = 1 
Rikke Bogetveit Nygard    5+0 =  5 Ingibjörg Sigurdardottir   0+2 =  2  
 
BENYTTEDE SPILLERE 2022: 
Seriesølvvinnere er uthevet. (19 spillere). * Rikke B. Nygard ble seriemester for Brann, derfor bortfaller sølvmedalje. 
 
    Kamper;    Mål; 
    g.serie: slutts.: cupen: Totalt:  g.serie: slutts.: cupen: Totalt: 
Elise Hove Thorsnes   18 6 3  27  15  4  3   22 
Stine Ballisager Pedersen 18 5 3  26          
Dejana Stefanovic  17 6 3  26    2  2  1     5  
Janni Bøgild Thomsen  18 6 2  26    6  1  1     8 
Olaug Tvedten   17 6 3  26    6  1  2     9 
Ingibjörg Sigurdardottir  16 6 3  25    2      2 
Stine Nybø Brekken  18 5 1  24    2   1     3  
Thea Bjelde   14 6 3  23    1  2  3     6  
Agnete Kristine Nielsen  18 2 3  23    4   1     5 
Andrine Tomter   11 6 3  20 
Runa Lillegård   13 5 1  19    4  2      6 
Malin Skulstad Sunde  17  2  19 
Ylinn Tennebø   11 6 2  19    1       1 
Camilla Huseby   12 4 2  18    1       1 
Rikke Bogetveit Nygard *  14  2  16    5       5 
Guro Pettersen  (k)  15    15 
Jalen Justine Thompkins  (k)   3 6 3  12 
Karina Sævik     3 6 1  10    2      2 
Mari Rosendal Nyhagen    5 2 2    9 
Ally Cailin Green    5 1 1    7 
Emma Iversen     3  1    4 
Mawa Sesay    3     3 
Johanne Østby Haug    1  1    2 
Lina Brigitta Skiaker Klech   2      2 
Klara Thorsrud Sporsem  (k)  1     1 
  
Selvmål av motstander:        1           1 
    
25 spillere 
     
 
TRENER: 
Nils Lexerød (hovedtrener), Steinar Pedersen (ass.trener). 
 
HJEMMEBANE: 
Intility Arena. 
 
TABELLEN GRUNNSERIE:       
1.   SK Brann 18 14   3     1   53-13 45   
2.   Rosenborg 18 13   2     3    40-12 41   
3.   Vålerenga 18 12   3     3   48-12 39   
4.   Stabæk 18   8   3     7   23-22 27 
5.   Kolbotn 18   8   2     8    27-22 26 
6.   Lyn  18   7   5     6   22-26 26 
7.   LSK Kvinner 18   6   5     7   23-21 23 
8.   Arna-Bjørnar 18   4   2   12   18-53 14   
9.   Avaldsnes 18   3   2   13   15-50 11 
10. Røa  18   0   3   15     9-47   3 
 
 
TABELLEN  TOPP 4  SLUTTSPILL: 
1.   SK Brann 6 4   2    0   10-4 20   
2.   Vålerenga 6 4   1    1    16-3 15   
3.   Rosenborg 6 2   1    3     7-8 11   
4.   Stabæk 6 0   0    6     2-20   0 

70



 
 

 

Vålerenga G2016 Blå 

Spillerstall: Yousef, Elfaqih, Hugo Jakobsen Church, Amiin Asad Esse, Nils Heimstad Mjåseth, Ask 

Herning Andresen, Hans Herman Gjølberg Ferm, Hans Ivo Sætre Rye, Frans Ramberg Lytskjold, Maya 

Da Silva Edvardsen, Thomas Suarez-ytrebø, Noah Saif Haydar, Tuva Gjertsen, Georg Width-Hauge 

Trenerteam: Maren Vik Edvardsen, Terje Mjåseth, Frode Sætre Rye, Ida Kristoffersen 

Hva var årets høydepunkt? 
Cup er veldig gøy! Alle cupene var artig og foreldrene husker barnas idrettsglede og mange 

forskjellige målfeiringer. Folkefesten Norway cup med tivoli ved siden av var stor suksess! 

Trenerne er flinke og kompetente! 

"Fotballtreninga er ukas høydepunkt!" (Pappaen til en spiller på laget) 

Vålerenga G13 Rød 

Spillerstall: Andreas Nyberg Beurling, Aqil Ahmed, Ask Eie Næss, Bruno Kirknes, Daniel Tokerud 

Melsom, Dion Haldeda, Edmond Mulaj, Herman Dahl Gaustad, Ibrahim Mohammad Zohair, Jonathan 

Toverud, Julian Salimpour Vålbekk, Karsten Gjesdal Bech, Lucas Solberg Granlund, Ludvig H. Røse, 

Mikael Ali Majid, Najiib Mahamad Gulled, Neo Christoffer Dalsgard, Robin Karlstad, Sarrveshver 

Ayyanar, Sean Eliassen, Sigurd Klev, Simon Hovland, Simon Rødal-Ledang, Yacqub Ali Isse 

Trenerteam: Knut Røse (hovedtrener), Bjørn Erik Dahl (lagleder), Tone Bosheim og Mikael Dalsgard 

(støtteapprat). 

Liten involvering fra foresatte, men god dialog og ingen konflikter. Det er litt vanskelig å legge opp alt 

av treninger, kamper etc alene. Men fått mye støtte av både Tone og Mikael. 

Gjennomført opp mot tre treninger i uken (mandag, onsdag og fredag). Vi har dog ikke vært fornøyd 

med treningstidene som i utgangspunktet har vært 20:30-21:00. Noe som er veldig sent for 13 

åringer, særlig fredagstreningen har det vært vanskelig å motivere til. God dialog med Yrjan. 

Vi har hatt ett lag i 2. divisjon og ett i 4. divisjon. Vi har ikke «toppet» og forsøkt å fordele spilletid så 

bra som mulig. Vi begynte bra i 2. divisjon men hadde en lang periode med mye tap. Endret til 3-2-3 

og da løsnet mye. Kom til semifinale i siste turnering for sesongen og spilte endelig meget god 

fotball.  

Hva var årets høydepunkt? 
Siste turnering med semifinale og tap med ett mål (ufortjent) mot de som vant. Vi vant begge 

straffekonkurruansene og gutta viste mental styrke. 
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Hva var årets morsomste øyeblikk? 

Feiringer av seiere på bane, spesielt bortebane, og i garderobe. 

Sosiale tiltak 
Pizza-kveld Norway cup. Vi har ventet med «jule-avslutning» til vi vet mer om neste år. Men det har 

ikke kommet så mye så da må vi utsette dette til januar. 

Annet? 
Vi har én keeper og vi forsøker også å låne ham ut til Champions. 

Nivåforskjellene er store. Vi har løftet de svakeste betydelig, men merker at de som er mer øvet ikke 

nødvendigvis får like mye ut av alle treingene. Noen ganger må vi derfor fokusere på disse, noe som 

går utover de svakere.  

Vi har en del spillere som innehar et veldig høyt nivå, en del som er ganske gode og en del som ikke 

har de høyeste kvaliteter.  

Dette vil vi kunne løse ved en større treningsgruppe med flere trenere. Da vil alle få matching på sitt 

nivå, både trening og i kamp. 

Vålerenga G16 Rekrutt 

Spillerstall: Boran Ucler, Adam Sarhane, Ibukun Ayomide Opesanmi, Nejir Jugo, Mohamed Aamer, 

Alvin Carlstrøm, Daniel Luu Andersen, Håkon Eidsvåg Myhre, Simao Brito, Mateo Sæther Orrego, 

Denai Muslimovic, Tobias Solberg, Marco Kojic, Zehrudin Muscik, Bashir Boudaka, Kjell Allejandro 

Altuve Marthinsen, Magnus Suawai-Hansen, Leon Haugen, Mathias Steen Vissmark, Sidner Aspenes 

Flataukan, Ilija Boyadziev, Muhamed Usman Shahid, Marc Valiyev  

Trenerteam: Clement Sebazungu (hovedtrener), Trude Andersen (lagleder), Jorge Orrego (lagleder), 

Denis Muslimovic (lagleder), Endre Andersen (lagleder) 

Hvordan har sesongen 2022 vært? 
Mistet mange spillere ved årsskiftet. To spillere ble overført til junior i vårhalvåret og en spiller flyttet 

til Sveits. Har måttet få hjelp av 07 for å stille lag, flere av disse har også hospitert hos oss. 

Godt utført arbeid på feltet men skuffende å ikke nå til topps i cupene. Sesongen preget av mye 

hospitering.  

Hva var årets høydepunkt?  
Kvartfinale i Adidas cup og semifinale i OBOS cup.  

En av spillerne ble tatt opp på Jr. elite 
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Hva var årets morsomste øyeblikk? 
Sesongavslutning 

Vålerenga G2013 Tigers 

Spillerstall: Abbe Evald Hulth-Karlsson, Artur Aleksanjans, Benjamin Gredvig Nielsen, Edin Memija, 

Filip Fagervold, Georg Alexandersen, Ivo Erdis Wold, Jesper Pakkanen Ellingsson, Johannes Barclay 

Grindheim, Jon Haxhimehmedi, Jonathan domingo D Hernandez Lanfranco, Josef Boughanjayan, 

Josef Bougroug, Karam Zawawi, Leo Lennart Kjell Myhrer, Liam Nilsen-Qui, Maldini Strandberg, Marie 

Gustad Grødahl, Nesta Strandberg, Sander Dahl Hansen, Theo Gjertsen, Aksel Thorstensen, Johannes 

Bjørlykke Wennesland 

Trenerteam: Kjell Edvin Gustad (hovedtrener), Håvard Fagervold (Trener), Trond Anders Wold 

(Trener), Tor Erik Gjertsen (Trener), Adel Boughanjayan (Trener), Tine Grødahl (lagleder), Harald 

Grindheim (dugnad), Ole Morten Myhrer (lagleder) 

Hvordan har sesongen 2022 vært?  
Vi har hatt tre påmeldte 5’er lag i seriespill, med rullering på hvem som spiller sammen. Gjennomført 

flere treningskamper og mange cup’er. 2 lagstreninger, 1 ivrigtrening og 1 kamp pr uke. Vi har hatt en 

veldig stabil spillergruppe over flere år, og tok imot tre nye spillere i 2022. Godt oppmøte på trening 

og kamper, også takket være faste og forutsigbare tider over flere år.. Foreldrene har også 

gjennomført dugnader til inntekt til lagskassen, slik at vi ikke har hatt noe egenandel på noen av våre 

aktiviteter, i tillegg til at vi har kjøpt inn nye sett med kampshorts, kampstrømper og treningsdress i 

Adidas til alle spillerne på laget med penger fra lagskassen. Vi hadde sesongavslutning på Egon Storo 

med pizza og årspremier til alle spillerne. 

Vålerenga G2014 Enga 

Spillerstall: Abraham Tesfay, Arhaan Sheikh, Ayoub Benmoussa, Benjamin Røskeland-Løvdal, Ervin 

MossHenri Parkkonen Ruud, Jibril Ali, Liam de Mailly, Mathello Viking Danielsen-Birkeland, Matin 

Fejzulai, Nils Seling-Kornhag, Noah Håverstad Rahman, Noah Trawally, Senai Moses, Tariel Thon 

Herstad, Tobias Fosse Sandbekk 

Trenerteam: Bjørnar Herstad, Tina Thon Johansen, Vebi Fejzulai, Dan Christian Fosse 

Hvordan har sesongen 2022 vært?  
G2014 Enga har hatt en flott og innholdsrik sesong. Vi har tatt imot 4 nye spillere i løpet av året som 

har gått og spillergruppen er en inkluderende gjeng som har det fint sammen både på og utenfor 

banen. Spillergruppen har hatt fin progresjon og utvikling i året som har gått. Laget har deltatt i 
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seriespill for aller første gang og spilt 12 seriekamper. Vi har deltatt på hele 8 cuper i løpet av året, 

stiller lag i futsal-serien og i tillegg arrangert en rekke treningskamper. En rekke av spillerne våre har 

også deltatt på ivrig-treningene for 2014-kullet.  

Hva var årets høydepunkt?  
Årets høyde punkt vært å se utviklingen som både enkeltspillere og laget har hatt gjennom sesongen. 

Vi har hatt en fin, stabil og treningsvillig spillergruppe over flere år, noe som har bidratt til at laget 

har tatt store steg. Samtidig har vi et trenerteam som alltid stiller opp og sørger for at barna har et 

godt treningstilbud.  

Hva var årets morsomste øyeblikk? 
Ifølge spillerne så har årets høydepunkt vært å spille kamper og cuper. Seieren over Lillestrøm på 

Intility cup tidligere i sommer trekkes frem som det beste og morsomste minnet. 

Vålerenga G2014 Blå 

Spillerstall: Adam Hosseinpour, Ailo-Emilian Hornkjøl, Caspian Matheo Richardsen, Charlie Gråhns, 

Devin Halvorsrud Jansson, Diego Cenaj, Fredrik Linder Bergli, Iiro Amanuel da Silva, Isaac Agyemang, 

Jacob Bouhmidi, Johan Helleland Engh, Jonas Tranøy, Levi Pride, Lian Mashayekh Mehmeti, Lucas 

Granli, Zakaria Igueh. 

Trenerteam: Torbjørn Richardsen (hovedtrener), Alfredo da Silva, Mikael Jansson, Stian Granli  

Hvordan har sesongen 2022 vært?  
Vintersesong (før og etter vår/sommer/høst) har vært preget av redusert oppmøte på treninger både 

når det gjelder spillere og trenere da 5 av spillerne spiller hockey på Vålerenga (3 av de har 

trenerfedre på vårt lag). Ellers har det vært greit oppmøte på treninger og vi har stilt med 2 lag i 

seriespill. I tillegg har vi deltatt på flere cup-er. Det har vært noe utfordrende med å nå ut til foreldre 

med kommunikasjon i Rubic, inkl påmeldinger til kamper/treninger. På grunn av manglende eller 

sene svar har vi et par ganger måttet låne spillere fra annet 2014-lag for å kunne spille seriekamper 

når begge kampene har vært på samme dag. 

Hva var årets høydepunkt?  
Muligens første deltakelse på Norway Cup, selv om dette gjaldt for kun  6-7 spillere.  

Ellers er det høydepunkt hver gang gleden vises av å spille fotball og at viljen er stor. 

Det er også høydepunkt når man forteller spillerne at de kommer lenger med pasningsspill og å 

bruke laget istedenfor at alle skal drible hver gang de får ballen, og at de skjønner at det er lurt hvis 

man vil score mål. For trenerne er det fornøyelig å se at ting man har trent på blir utført i kamper. 
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Annet? 
Vi har lagt til en ekstra trener i forhold til 2021 fordi hovedtrener ville forsøke å fordele oppgaver og 

å sørge for at vi var minst to trenere på hver trening, samt for å kunne stille på seriekamper (ref 

oppsummering og eventuelt i årsrapport fra 2021). Har ikke kommet helt i mål på dette, og 

hovedtrener sitter fortsatt med det meste av ansvaret, men har tro på at det kan bedre seg til neste 

år. Satser også på at noen andre kan ta på seg laglederrollen etter hvert.  

Det er av og til litt utfordrende at ikke alle kjenner alle like godt (særlig de som er den eneste fra sin 

skole). Laget er representert med 7-8 skoler hvorav 6 av spillerne kommer fra samme skole.  

Vålerenga G2016 Kongeblå 

Spillerstall: Sebastian, Warming-Guttorm, haidar ali haidar, Eon Curtis, Adnan Prljaca, Kaji David 

Thapa, Theodor Ben-Shams Augensen, Tobias Torvik Mathisen, Johannes Aalde, Ishaq Ahmed Ali, 

Deniz Flutuen Boyar, Scott Udras Eccles, Rolf From Elster, Magnus Andersen Hoem, Ulrik Malm Rogde 

Trenerteam: Tanendra Kumar Thapa, Jonathan Stephen Eccles, Erlend Hovdkinn From, Even Minothi 

Augensen, Freddy Torvik Mathisen 

Hvordan har sesongen 2022 vært?  
2022-sesongen har vært lærerik og morsom. Vi har deltatt på flere cuper og OBOS-miniliga 

arrangementer enn tidligere år. Vi har prøvd ut flere måter å gjennomføre cuper på, med mange 

innbyttere og nesten uten innbyttere. Vi har gått fra å ha lavt treningsoppmøte til å være mange de 

siste månedene. Vi har testet ut mange nye øvelser og innført gode rutiner på treningsplanlegging og 

gjennomføring som fungerer veldig godt. Totalt sett en veldig fin sesong med mange fornøyde barn 

som har blitt godt kjent med hverandre, de har hatt det gøy og alle har følt mestring.  

Hva var årets høydepunkt?  
Alle arrangementene vi har deltatt på, både i regi av Vålerenga, men vi har også deltatt på våre to 

første cuper som ikke var arrangert av Vålerenga denne sesongen. Det var veldig gøy å reise ut til Ski 

og spille kamper på baner vi ikke kjenner fra før og mot lag vi ikke har møtt tidligere.  

Hva var årets morsomste øyeblikk?  
Årets morsomste øyeblikk var første gang vi gjorde en øvelse som er veldig intensiv: 2 mot 2 der man 

stiller opp på hver sin side av banen. Trener roper start, så kastes ballen opp i lufta, spillerne løper 

rundt hvert sitt mål før de spiller til noen scorer ,2 mot 2, deretter løper de ut og 4 nye starter. Denne 

øvelsen skapte spesielt mye engasjement og konkurranseinstinktene kom tydelig frem hos barna. Det 

var høy intensitet og de som ikke spilte heiet veldig på de som spilte som stod på samme side som 

dem selv. Noen kamper var veldig korte, andre var lange.   
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Annet? 
Det har vært litt utskiftinger i spillerstallen ila. Året. Det er fremdeles en kjerne på 5-6 gutter som har 

vært med fra starten av. De som har falt fra i år har ikke vært motiverte og enkelte har spilt på flere 

lag parallelt. Vi ser for oss å ta inn noen få til i januar slik at vi kan være totalt 15 stk. Overgangen til 

Spond har vært positiv. Kommunikasjon med klubben har fungert bra. Vi ser at det begynner å bli 

markant skille på ferdighetene til de mest erfarne og ivrige, kontra enkelte av de som ikke er så 

ivrige. Det kan være utfordrende å få til gode øvelser der alle føler like stor mestring til tider. Barna 

begynner også å bli veldig godt kjent med hverandre etter hvert, så det er ikke alltid like enkelt å 

komme i gang med nye øvelser, men dette er noe vi har fokus på og jobber med ukentlig.  

Vålerenga G2016 lilla 

Spillerstall: Abdirahman Yusuf, Adrian Moen, David Shkhalakhov, Edwin Botnen Aarhoug, Elliot 

Larsson, Fillip Matias Mentzoni, Gia Bao Nguyen, Halvor Nilsen Vetlesen, Ivar Lindahl Iversen, Kajsa 

Hansen Carlstrøm, Leonard Ademi, Mats Henry Riedel, Ole Fløttum Kvarekvål, Peter Gjefsen 

Nikolaisen, Varg Ivo Bekken Gravlien 

Trenerteam: Erlend Solberg Kvarekvål (trener), Kjetil Styrmo Lund (trener) Torbjørn Gjefsen (trener), 

Yvonne Cecilie Reistad (lagleder) 

Hvordan har sesongen 2022 vært?  
Laget er nyoppstartet høsten 2022. Vi har hatt godt oppmøte av barn på treningene og har ikke hatt 

noe frafall.  

Flesteparten av barna går på Brynseng skole, men barna som går på andre skoler virker til å ha blitt 

godt inkludert. Barna har kommet godt overens og har virket til å glede seg sammen under 

treningene.  

Treningene har vært en kombinasjon av lek (med ball), teknikktrening og kamper.  

Vi har hatt 3-4 trenere på hver trening.  

Hva var årets høydepunkt?  
Litt tidlig for de store høydepunktene, men godt oppmøte og fotballglede hos barna ser vi som en 

suksess.  

Vålerenga 2017 Sort 
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Spillerstall: Abel Fastvold Slettholm, Ada Roppestad, Birk Ellingsen Sidløv, Damir Fazeelevich Noory, 

Einar Austefjord Dahl, Gustav du Toit, Hanna Vadet Mrdeza, Hedda Jevne, Jens Moldstad, Noor 

Abdikarim Nur, Viktor Husvik-Holmberg 

Trenerteam: Eivind Høibø (trener), Jon Markus  Moldstad (trener), Line Madsen Simenstad (lagleder), 

Hege Austefjord Nymoen (lagleder) 

Hvordan har sesongen 2022 vært? 
Laget startet opp med første trening 21.08 og har hatt ukentlige treninger siden. Dette har vært 

første møte med organiserte fritidsaktiviteter for mange. For noen er det også første møte med 

fotball, utover det å leke med ball på egenhånd. 

Vi har brukt mest tid på at barna skal bli trygge i gruppa og at de skal ha det gøy på treningene. 

Vi har funnet en struktur på treningene som har fungert fint, hvor det har vært en 

oppvarmingsøvelse i starten, etterfulgt av en annen balløvelse. Etter det har vi delt barna inn i lag og 

spilt kamper. Treningen har blitt avsluttet med at barna spiller på lag mot trenerne og barna vinner 

selvsagt alltid (til stor jubel og tilfredshet). 

Vi ser en fin utvikling i gruppa hvor de heier på hverandre og begynner så smått å mestre å sende 

pasninger til hverandre 

Hva var årets høydepunkt? 

At laget ble startet. Vi brukte litt tid på å finne nok foreldre som ville lede laget. Barna var veldig 

spente og litt høytidelige på første trenging 

Hva var årets morsomste øyeblikk? 

Første gang barna spilte mot de voksne, på en av de siste utendørstreningene. Det skjedde spontant 

og alle de voksne hev seg med. Barna syntes det var kjempegøy at de voksne ble med på leken 

Vålerenga G2018 Blå 

Spillerstall: Helene Gustad Grødahl, Hassan Alshimeri, Emil Bitanga, Liah Finstad Bjørdal, Adem Ganiji, 

Vinh Hoang, Matheo Amanuel Kidane, Filip Lukas Pusag Madsen, Raheem Mikael Makaroff, Gabriel, 

Lenny Rosén Obam, Purav Parsai  

Trenerteam: Tine Ertvåg Grødahl, Laris Bitanga 

Hvordan har sesongen 2022 vært?  
Laget begynte å trene våren 2022. Frem til høstferien hadde vi godt oppmøte, men etter dette og fra 

vi trente inn i gymsal har det dessverre vært vanskelig for flere å rekke treningene, og det har vært 3-

5 på treninger, og de samme barna som går igjen. Det er klart mer gøy for barna å være flere på 
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trening, og det er lettere å engasjere de i lek, øvelser og spill. Laget har kun hatt treninger i 2022, og 

ingen cuper/kamper fordi yngste aldersklasse på cuper har vært to år eldre. 

Vi hadde en liten markering på avslutningen av året etter siste trening 15.desember med litt 

pepperkaker, klementiner og julegodt, for de som var til stede. 

Vålerenga J2011 

Spillerstall: Pia Bakken-Pedersen, Vibe Danielsen Brustad, Ella Dyrøy-Jansen, Yolanda Oline Furevik, 

Tiva Regine Haugenes, Ella Kristina Korsvold Kvalø, Sanna Evelyn Larsen, Kristina Ingjeringen Löffler, 

Ebba Mathisen, Stella Stenvall, Iben Sætre-Davidsen, Ines Sætre-Davidsen, Olivia Berntsen 

Torsteinson, Nora Kristine Trengereid, Ella Østhus Alvheim, Selina Fejzulai, Melina Idrizi, Manuella 

Adjovi Anoumou, Alma Rushidov-Amundsen, Ida Batlak, Adelina Huianu, Tilla Nordthug. Amira 

Hussain, Astrid Bøvelstad, Beyza Sarman, Emilija Gavenaite, Hanan Abdirahman Ahmed, Ingeborg S. 

Aasland, Lena Romaniuk, Lyra Milne, Maria Irene Olteanu, Molly Rikenberg-Holtz, Nora Skogland 

Clausen, Polly Eslund Grinaker, Sara Rohatgi Khan, Sara Vang Kristensen, Selma Elkhili, Siri Haghus 

Karlsen, Sofia Fraser-Green, Vera Rønning Maliszewska, Vilje Hunnes Vikse 

Trenerteam: Lars Erik Pedersen (Lagleder og trener), Kjetil Larsen (Hovedtrener), Bjarne Dyrøy 

(Trener), Øyvind Alvheim (Trener) 

Hvordan har sesongen 2022 vært? 
Gjennom sesongen har vi stort sett spilt kamper 4 ganger pr uke. Vi har hatt 3 lag på Nivå 2 og ett lag 

på Nivå 1. Vi har fått inn mange nye spillere i løpet av sesongen, men de nye jentene har gått fint inn 

i en allerede godt fungerende spillergruppe.  

Vi har deltatt i mange cuper, og vi var også med på Norway Cup.  

Hva var årets høydepunkt?  
Vi var på overnattingstur i Larvik som avslutning på vårsesongen i uke 25. Vi reiste med buss fra Valle 

lørdag morgen, og tilbake søndag ettermiddag. Først og fremst en sosial aktivitet, men vi hadde også 

lystbetonte treninger på anlegget der vi bodde i Larvik. Meget vellykket tur.  

Hva var årets morsomste øyeblikk?  
Besøk på trening av A-lags-spillerne Guro Pettersen, JJ Tompkins og Klara Sporsem. Vi setter stor pris 

på at A-lags spillerne tar seg tid til dette. 

Vålerenga J2013 

Antall spillere: 15 spillere, 3 nye spillere i 2022.  
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Trenerteam: Stein Olav (trener), Kujtim (trener), Jeanette (trener og lagleder) 

Hvordan har sesongen 2022 vært? 
J2013 har sesongen 2022 hatt litt utfordringer i forhold til at laget var tydelig preget av covid.  

Laget har vært en gruppe spillere og foreldre som startet sesongen med lite kjennskap til hverandre.  

Vi er en gjeng hvor de 15 jentene er knyttet til 12 forskjellige skoler.  

Det har helt klart en positiv utvikling på alle områder. Det har vært mye å sette seg inn i både som 

lagleder og i trenerrollene, men som team har vi samarbeidet bra.    

Hva var årets høydepunkt? 
Uten tvil at vi fikk normaliteten tilbake etter covid og at jentene har fått spille kamper / cuper under 

«nesten» normale omstendigheter.  

Morsomste høydepunkt for alle var Norway cup og (første) sommerfesten.  

Vålerenga J15 2008 

Spillerstall: Amira Sayid Ali, Ea Elise Erichsen Fjeldstad, Emira Esati, Erle Hustoft, Farhia Aden Nuur 

Abdi, Freja Brochmann, Holly Johanne Jensen Bothner-By, Iben Emilie Walsøe Wøhni, Johanna Carina 

Fuentebella Sangalang, Johanna Lunde Bjorå, Joy Petronida Myrén, Lerke Danielsen Brustad, Malaika 

Nasujo Mungai, Martha Keyte, Natasha Giertsen, Omeima Elmortazer, Serina Marie Odden Soba, 

Sidra Negash Mohammed, Thea Lillian Jørgensen, Yusra Mohamud 

Trenerteam: Tore V. Brustad (trener) Solveig S. Foss (trener), Line Fjeldstad (lagleder) 

Hvordan har sesongen 2022 vært?  
Laget har spilt 11’er på nivå 2. Sesongen var krevende og preget av mye tap.  

Noen utfordringer med en krevende spillergruppe og stort strekk i laget når det kommer til 

ferdigheter og moral. En større del av gruppen er motivert til å prestere bedre enn laget samlet får 

til. 

Hva var årets høydepunkt?  
Seier over KFUM på bortebane, den eneste seieren vi hadde denne sesongen.  

Hva var årets morsomste øyeblikk?  
Vi reiste på cup i Sandefjord og bodde på en flott hytte ved havet. Sportslig sett var ikke cupen en 

stor opplevelse, men mange av jentene fikk reist på sin første hyttetur.  

Annet? 
Har behov for en ekstra trener fra klubben. Vil prøve å dele opp gruppen til neste sesong for å gi de 

på et lavt ferdighetsnivå et tilbud om 7’er.  
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Vålerenga Jenter 2012 

Spillerstall: Alma Hamzic, Alma Leonora Guldbrandsen, Amelia Rud, Angelica Margrethe Norheim 

Fjeld, Frida Sollid-Nord, Gerda Hallén-Davidsson, Ida Gehrken, Ingrid Viola Lorentzen Sali, Isabel 

Hammervold, Jasina Dzelili, Laura Kostovska Bothner-by, Liv Brørby Placucci, Liv Miljeteig, Lone 

Einarsson-Rygge, Marie Dahl Gaustad, Marie Høberg Skarheim, Melisa Braimi, Minoo Elisabeth 

Parnian Hansen, Nathalie Linnéa Harstad, Olivia Jawahir Degu, Sara El-abdellaoui, Sofia Berby-

Ringstad, Sofia Fatima Falsen Ismail, Sokeina Al-Shummari, Svava Moshus Myhre, Tille Margrethe 

Haukeli 

Trenerteam: Yuri Sali (trener), Martin Rygge (trener), Kjell Martin Rud (trener), Espen Gehrken 

(trener), Sigurd Haukeli (trener), Anne Nord (lagleder) 

Hvordan har sesongen 2022 vært? 
Det har vært en fin økning i antall spillere denne sesongen, spesielt fra høsten av. Vi har nå 26 

jenter på laget vårt. Vi har også etablert et godt samarbeid med VIF Jenter 2013, med blant 

annet felles keepertrening og utveksling av erfaringer. I tillegg samarbeider vi med 2013 i 

forbindelse med utvalgte cuper og kamper.  

Vi har treninger mandager, torsdager og søndager. Søndagstreningen er i samarbeid med 

2013, med felles keepertrening.  

De aller fleste spillerne har hatt god progresjon denne sesongen. Vi har deltatt på mange 

seriekamper, cuper og futsal i løpet av sesongen, i tillegg til treningskamper. Vi har hatt to 

påmeldte lag i seriespill, og vi har rotert spillerne i seriespill og cuper. På futsal har vi valgt å 

melde på to lag med 4-5 jenter som spiller fast på hvert lag, mest på grunn av logistikken.    

Nå at gruppen har blitt større (med 5-6 nye jenter som har nylig begynt å spille fotball), har vi 

hatt fokus på å ha nok trenere på plass på treningene, med varierte øvelser for å integrere de 

nye spillerne som kom på plass etter sommerferien og hjelpe dem til å bli sjef over ballen, 

mens vi sikrer progresjon for alle spillerne.      

Hva var årets høydepunkt? 
Vi deltok på en Kanalcupen i Horten som var et av høydepunktene for sesongen. Vi møtte gode 

motstandere på en fantastisk sommerdag. En veldig fin opplevelsene både på og utenfor 

banen.  

Norway Cup var selvfølgelig stas etter to år med pandemi. Trekker fram også en rekke gode 

opplevelser på cuper og i seriespill, som f.eks. cupen på Oppegård i høst og seriekamper mot 
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Lyn og Skeid. En rekke jenter fra laget deltar også på futsal (høst og vinter). Dette bidrar til at 

spillerne bli tryggere med ballen og at keeperrollen blir ansett som mer aktiv (og attraktiv) av 

jentene.   

Hva var årets morsomste øyeblikk? 
Vi har opplevd mange fine øyeblikk sammen denne sesongen! 

Kampene på Kanalcupen i Horten i juni var veldig bra. Alt klaffet på banen og med veldig godt 

sosialt samvær blant spillerne og foreldrene. Fine scoringer, samspill, godt humør og til og med 

forsvarsspillere som gikk på overlapp, noe som vi håper å se igjen snart.  

Vi trekker også fram et par seiere i seriekamper mot Lyn, med mange fine scoringer og 

fantastisk innsats fra alle. 5-3 kampen mot Lyn på Kringsjå var nok et av høydepunktene for 

våre jenter. Godt oppmøte fra publikum og god derby-stemning i en kamp der våre jenter ga 

alt.  

Vålerenga G09 Champion 

Spillerstall: kram Yasin Osman, Ali Al Hajemi, Edoardo Chelariu, Ibrahim Zohair, Igor Mikolay 

Krakowiak, Ismail Mezroui, Jibril Hassan Rashid, Joseph Nilsen Al-Atrash , Krisi Manaj, Lorent Kiqina, 

Manav Sharma, Miguel Ángel Peláez Barrera, Mohamed Ali Mokbel Alklifa, Patrick Hovdal, Qasim Ali 

Khurram, Ron Johan Rondal, Sahill Amiri, Sebastian Garcia, Sofian Gulfam Raja, Talha Baftiri, Yuvraj 

Singh, Zakaria M'rabet Arbib. 

Laget er en sammenslåing av flere lag i aldersgruppe G2009. Antallet spillere har gjennom hele vår og 

høstsesongen, variert mellom 22 – 27. Uryddig prosess, spesielt tidsfrister, med overgangsvinduet på 

høsten. Dette medførte at spillere inn på laget ikke ble spilleberettiget. Oppfølging sentralt fra 

klubben mtp. frister vil avhjelpe mye. 

Støtteapparat: Runar Jørgensen (hovedtrener & lagleder), Andreas Kallestad (trener, august - 

desember). Spillergruppa har ikke hatt lagleder. Det har vært god kontakt med foresatte, men svært 

liten evne og vilje fra foresatte til å la seg involvere i driften og oppfølging av laget.  

Hvordan har sesongen 2022 vært? 
Lagtreninger to ganger i uka.1 ½ time per økt. 2 lag påmeldt i serie. Et 2. div og et 3. div, spilt begge 

seriene i hele vår og høst-sesongen. Alle spillere har fått prøvd begge nivåer. Oppmøte på trening og 

kamp har vært høyt. 
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Det ble gjennomført foreldremøte i februar (kun 8 foresatte fra 26 spillere stilte). Det ble avholdt 

spillermøte i august. Alle spillere ble tilbudt spillersamtaler. De aller fleste ba om samtale. Spillerne 

har dessuten gjennomført dommerkurs i regi av klubben/kretsen. 

Spillergruppa har deltatt med lag på Flint cup (i Tønsberg m/overnatting på skole), Norway cup, PM-

cup (Bjørndal) og Frigg Cup. Gjennomført tre treningskamper med 11erspill i desember. 

Hva var årets høydepunkt? 
Den enkelte spillers utvikling i henhold til den enkeltes motivasjon og ambisjon og utvikling av sam-

/lagspill. Samtlige spillere har vist til positiv utvikling, inkl. å øke mestringsevne og kamperfaring.  

Hva var årets morsomste øyeblikk? 
Feiringer av seiere på bane, spesielt bortebane, og i garderobe. 

Sosiale tiltak 
Pizza-kveld Norway cup, Pizza-markering ved overgang til 11-er etter sesongslutt. Spillerne vurderes 

som trygge i gruppa og det sosiale vurderes å være bra. Flere spillere kjenner hverandre utenom 

fotballen 

Annet 
Spillergruppa har hele sesongen vært uten keeper. Det har vært tidkrevende å finne keeper til hver 

kamp og samtidig unngå å tvinge utespillere til å stå keeper på skift. 

Det har vært svært varierende motstand i 3. div. Kan virke som enkelte klubber bevisst velger lav 

divisjon for å gi «vinne-opplevelse» til spillerne for å beholde dem som spillere. Også 3. div bør 

vurderes å deles halvveis i sesongen slik som 2. div. 

Flere spillere har hatt positiv utvikling som har gjort at ferdighetsnivået deres skiller seg veldig fra 

resten av gruppen. Dette har ført til mangel på motstand på deres nivå. Spillerne burde dermed fått 

et bedre og tidligere tilbud for de som tar slike steg. Dette for å sikre at den positive utviklingen ikke 

stagnerer som følge av flytsonen modellen da mestring blir for høy og utfordringen for liten. Laget 

har hatt et godt samarbeid med G2009 Rekrutt der spillere som har ønsket det og som har holdt nivå 

har fått anledning til å hospitere regelmessig på trening med Rekrutt. Tilbudet vurderes som godt og 

attraktivt for en så stor spillergruppe som G2009 Champions. Tiltaket er ikke evaluert, men anbefales 

allikevel videreført og institusjonaliseres. For nye grupper, der det er aktuelt å etablere Rekruttlag, 

bør tilsvarende ordning etableres som krav til Rekruttlaget og som motivasjon for alle spillere på 

aldersnivået. 

Vålerenga gutter 2010 
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Spillerstall: Abdulahi Ahmed, Adam Ucuk Elnæs, Adnan Saric, Ali Al-Attar, Amin Andersen 

Boussiamar, Aniruddha Sathyanarayanan, Anis Bournane, August Smari Nielsen, David Atem Fjeldsta, 

Eldar Teskeredzic, Elliot Ramsvik, Emir Memija, Hektor Øgrim Pedersen, Ibrahim Awadnur, Iver 

Mikkelsen Wennemo, Jakob Voreland Hamad, Khalid Kassin kanyare, Lasse Habrecht, Leo Tafari 

Hauge Mbamba, Lionel Caspian Jakobsen Sandberg, Ludvig Høstmark, Niruyan Satrubarajah, Ola 

Sundal-Ask, Ola Elias Olufsen, Olav Dalen Bø, Olav Høye Rustad, Oliver Marlon Do Rosario, Oskar 

Chevalier Kristoffersen, Peder Nessen Sølvberg, Preveen Gnanasanthiran, Rafael Correia Monteiro-

Silva, Shaunak Tade, Sivert Sommer Barmen, Teodor Mino Erdis Wold, Theodor Julius Torp-Hansen, 

Tian Dale Nordahl, Varon Singh Kamboz 

Trenerteam: Christoffer Sandberg, Per Bjørnar Wennemo, Steffen Kvernan Kristoffersen, Stein Olav 

Bø, Marcus A. Cannon, Helge Sølvberg (lagleder) 

Hvordan har sesongen 2022 vært? 
Startet med å sette sammen 3 lag med usikre gutter og veldig variert nivå. Bunn nivået var veldig 

lavt. Trenerne fokuserte på å jobbe med basis spesielt rettet mot pasninger. Dette var en stor 

suksess. Majoriteten av spillerne har løftet nivået sitt betraktelig. Spillerne er fornøyde med 

sesongen og trives godt på treningene. 

Hva var årets høydepunkt? 
Gå fra å tape nivå 2 kamper i starten av sesongen til å dominere når nivået på laget ble løftet og laget 

ble sammensveiset. Se spillere som slet med å sende en vanlig pasning under trening til å klare å 

sentre gode pasninger i oppbygning av et angrep i kamp.  

Hva var årets morsomste øyeblikk? 
Nivå 3 kamp hvor det andre laget møtte med et nivå 3 lag. Vi tok ut alle våre nivå 2 spillere fra 

kampen og nivå 3 spillerne fikk en ordentlig kamp tilsvarende deres nivå. Denne kampen vant de 

også uten hjelp. 

Vålerenga G2014 Dragons 

Trenerteam: Torkel Kvaale (hovedtrener) Tor Eivind Aurdal (trener), Branko Rakanoic (trener), Elif 

Runa Nordal (lagleder), Bente Samsonstuen (lagleder, ny i desember) 

Aktivitet: 
Treninger fast 1-2 ganger i uka, fra 5. januar 2022 utenom ferier, som følger skoleruta til Oslo 

kommune. Vi har hatt treninger både inne og ute, på Vallefeltet, i Valhall og på Kampen skole. 

Sommerferie mellom 20. juli til 11. august. 

Deltagelse på følgende cuper: 
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- DNB Cup Vallhall (3. april) 

- Obs sommer-cup (11. juni) 

- Røa-senter cup (11. september) 

- Intility-cup (25. september) 

- Veitvet-cup (29. oktober) 

- USBL-cup i Vallhall (27. november) 

- Julecup Vallhall (28. desember) 

Deltagelse i serie fra april 2022 mot følgende lag: Hasle-Løren Orange, Bjørndal 2, Hauketo Rød, 

Hasle-Løren Rød og HSIL 1. 

En treningskamp mot Vålerenga jenter 2013. 

Vålerenga G17-2 

Spillerstall: Sujithan Sureskumar, Seydou Diarra, Nicolas Kirchev Dikov, Nabeel Syed, Manischal 

Adhikari, Magnus Opsahl Viereid, Leon Pizarro Strand, Kristian Ivan Leš Lothe, Jonas Kristiansen Riise, 

Joakim Finset Skjøthaug, Filip Obradovic, Danwal Azam, Bastian Petter Ness-Torgersen, Ahmedzaj 

Akbarzadeh, Abdulkadir Botan, Abdirahman Ibrahim  

Spillere som har sluttet i løpet av året: Magnus Tryggseth, Martin, Emir, Liban, Anton, Tiki, og Nikolai 

Wøhni (skole i USA, kommer tilbake) 

Trenerteam: Kevin Skjøthaug (trener), Abdullahi Ilias (trener), Andrian Konsa (trener), Ingunn Viereid 

(lagleder) 

Hvordan har sesongen 2022 vært?  
Resultatmessig svak, men fremgang i utvikling 

Veldig varierende treningsoppmøte, som oftest mellom 8-12 spillere på trening  

Vi har derfor måttet låne en del spillere til kamp, både fra G16 og G15, og G19  

Føler derfor at vi har hatt litt lite kontinuitet, men spillerne har taklet dette fint  

Hva var årets høydepunkt? 
Den ene seieren! Mange av spillerne fikk spille på G19 3.divisjon. det var gøy og lærerikt! 

Hva var årets morsomste øyeblikk?  
Sommeravslutning og bowling med alle gutta  
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Glade og rause – målretta og stolte 

Vålerenga kjerke 
Da høsten var som klarest – en september ettermiddag 

strødde skjebnen ut små gnister på Vålerenga. 
Bud gikk ut over byen – til kvinne og til mann 

om at kjerka opp i parken sto i brann. 

Det var mange som tok veien – som følte de måtte dra 
opp til småhus og stille gater – mellom Galgeberg og Etterstad. 

Flammene dansa i kvelden – lyste mot åsen bak 
da Vålerenga kjerke – fikk himmel`n sjøl til tak. 

Så mange minner – og tanker – lever i en menneskekropp 
knytter oss til steder der vi vokste opp. 

Kjærlighet til ei gate – til et hus og til en gård 
der vi brukte våre aller beste år. 

Og mange som stod der i parken – var døpt i kjerka en gang 
og hadde spasert over gulvet – mens bryllupsklokka klang. 

Flammene dansa i kvelden – lyste mot åsen bak 
da Vålerenga kjerke – fikk himmel`n sjøl til tak. 

I parken – stod det menn – som hadde spelt fotball siden dem var små 
og siden ble helter for Klanen på Store Stå. 

Der sto unge, menn og kvinner – som hadde flytta inn i seinere år 
for å gi nytt liv til en del av byen vår. 

Og orgelet spilte aleine – jeg sverger på at det er sant 
og kjerkeklokka ringte – da taket til slutt forsvant. 
Naken, grå og øde – som en skygge mot åsen bak 
sto Vålerenga kjerke – med himmel`n sjøl til tak 
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