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1 Innledning 
Årsberetningen for fotballgruppa i Oppegård IL tar utgangspunkt i satsningsområdene og 

tiltak som fotballgruppa prioriterer for å oppnå målet vårt om « Flest mulig lengst mulig».  

OI fotball er en breddeklubb med målsetning om å bygge kameratskap gjennom 

fotballtreningene. Vi er tatt opp i NFF kvalitetsklubb og årsberetningen legger derfor  

kvalitetsklubbkonseptet med fokus på 4 hovedområder til grunn: 

 Aktivitet 

 Organisasjon 

 Kompetanse 

 Samfunn og verdier 
 

I tillegg inneholder årsberetningen 

 Økonomisk årsberetning 

 Årsberetning for anlegg 
 

I sum håper vi årsberetningen gir et godt innblikk over aktiviteten som organiseres i 

fotballgruppa i Oppegård IL. 
 

2 Organisering 
 

2.1 Styrets sammensetning    

Mona Stormo Andersen (Leder og kvalitetsklubbansvarlig) 

Petter Franck (Nestleder og cupansvarlig) 

Morten Hilstad (Kasserer)   

Steffen Burger (Sportslig leder SU, trenerkoordinator) 

Marianne Clemetsen (sekretær og oppstartsansvarlig) 

May Lene Glomsrud (Fair Play ansvarlig) 

Vidar Løkka (Markedsansvarlig) 

Axel Schiøtz (Materiellansvarlig) 

Ståle Skoglund (Anleggsansvarlig) 

   

2.2 Valgkomiteen  

Liesl Hagelberg, Tom Skjølingstad og Jørn Wibe 

 

2.3 Styrets årsberetning 

Det er avholdt 11 ordinære styremøter i 2016. Representanter fra styret, sportslig utvalg, de 

enkelte lagene og administrativ leder har deltatt på flere aktiviteter og kurs: 

 

 Drifts- og anleggsmøter med Oppegård kommune og Kolbotn IL  

 Trenerkurs  

 Fotballederkurs 

 Samling for ansatte i regi av Oslo Fotballkrets 

 Møter med kretsen om kvalitetsklubb 

 Møter for å følge opp Oppegård Akademiet 

 Kontraktsmøter med profesjonelle trenere for ungdomslagene 

 2 trenerforum 
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2.4 Lederen har ordet 

Vi er prisgitt alle som bruker av sin tid til frivilligheten enten som trener, fair play ansvarlig, 

lagleder, kakebaker eller sosialkomitè. Vi benytter derfor anledningen til å takke hver enkelt 

av dere som har bidratt til nok et godt år for fotballen i Oppegård IL. Takket være stor 

dugnadsinnsats har vi i fellesskap gjennomført 3v3 cup på våren og Bilia Cup. Disse er 

viktige miljøskapere i klubben og gir et betydelig økonomisk bidrag.  

 

Vi har de siste 2 årene fått et høyt aktivitetsnivå. Etter et par år med fokus på bygging av 2 

fotballbaner, har vi i 2016 prioritert innsatsen mot å øke kvaliteten i treningene og styrke 

driften av fotballgruppa gjennom kvalitetsklubbprosjektet i regi av NFF.  

 

Vi styrker stadig det sportslige tilbudet til medlemmene. Vi har hatt økonomisk mulighet til å 

øke bruken av profesjonelle trenere i ungdomsfotballen. Etter flere år med mammaer og 

pappaer som trenere, tror vi det kan være sunt for begge parter å ta inn nye trenerkrefter med 

mer formell trenerbakgrunn. Klubben investerer en betydelig økonomisk innsats for å få til 

dette uten at det skal koste spillerne for mye. Det er gledelig å se at flere vil benytte seg av 

dette i 2017. 

 

Det har også kommet til noen nye sponsorer til fotballen og arbeidet med å skaffe flere pågår 

kontinuerlig. Her er vi avhengig av at alle bidrar og at vi er lojale til å støtte opp om 

sponsorene våre. Det betyr blant annet at vi benytter Impuls Helse når laget ønsker 

skadeforebyggende trening, at vi ikke velger en konkurrent. Bare slik er vi en attraktiv 

samarbeidspartner også i fremtiden.   

Vi er inne i en god trend og håper dette vil fortsette inn i 2017. Det er spesielt ønskelig at vi 

kan bli flinkere på å feire suksesser i fotballgruppa og verdsette det positive. I 2016 var det 

særlig grunn til å feire A-lagets rekruttlag som rykket opp en divisjon, og J02 som vant OBOS 

cup. Gratulerer! 

2.5 Kvalitetsklubb 

Kvalitetsklubbprosjektet i regi av NFF er et tiltak for å styrke kvaliteten i klubben gjennom å 

sette ting i system. Sportsplan, klubbhåndbok og krav til kompetanse blant trenere og ledere 

er sentralt for å oppnå sertifisering i kvalitetsklubbprosjektet. Sportsplanen vår var allerede 

ferdig i august 2015, så det siste året har vi jobbet mye med å tydeliggjøre ulike roller i styret, 

sportslig utvalg og i administrasjonen. I tillegg er styring og oppfølging av klubbens økonomi 

et sentralt punkt. Det er ikke anledning for lagene å ha bankkonto i privat regi, dette i hht. 

NIFs regler. Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via lagets konto. Med innføring av nytt 

økonomisystem i klubben håper vi at det skal oppleves lettere å følge økonomirutinene. I 

skrivende stund ser det ut til at vi blir sertifisert som kvalitetsklubb i løpet av mars 2017.  

 

 

3 Aktiviteter 
Det er Sportslig utvalg (SU) som gjennom sitt mandat har ansvaret for at Oppegård IL Fotball 
gjennomfører de aktiviteter som er nødvendig for å nå de sportslige mål, slik de er nedfelt 

gjennom klubbens sportslige plan. SU avholder normalt møte en gang pr. måned.   
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3.1 Sportslig Utvalg  

Sportslig Utvalg har i sesongen 2016 bestått av følgende medlemmer: 

 Steffen Burger (Sportslig leder)  

 Therese Bae (Ansvarlig barnefotballen) 

 Marianne Clemetsen (Oppstartsansvarlig) 

 NN (Ansvarlig seniorseksjonen, leder har hatt denne rollen)  

 Bjørn Erik Arnesen (Jentefotballkoordinator) 

 Yngve Lunde (Ansvarlig ungdomsfotballen)  

 Jonathan Ezeonwurie (hospiteringskoordinator ungdomsfotballen) 

 Bonaventure «Boni» Maruti (hospiteringskoordinator barnefotballen) 

 

Aktiviteter og saker behandlet i 2016 

1. Tildeling av treningstider (vår og høst)  

2. Bistand i treneransettelser  

3. Bistand til utvikling av lag herunder evaluering av lagene etter fastlagt skjema 

4. Evaluering av ordningen med eksterne profesjonelle trenere for ungdomslagene 

5. Bistand evaluering Akademiene 

6. Koordinering: Klubb – OFK vedrørende «Landslagsskolen»  

7. Trenerforum  

8. Fotballskoler  

9. Diverse samarbeidsmøter med lagene i OI  

10. Bistand etablering av Team Follo for G14 

 

 

3.2 Oppegård Akademiet og supersøndag 

Oppegård Akademiet ble startet som en prøveordning høsten 2015. Det ble videreført i 2016 

for årgangene 2003-2007. Totalt har det vært gjennomført to perioder med akademi i 2016 

(vår og høst). Totalt har akademiet gjennom året hatt 123 deltagere i alderen 9 -14 år. 

I 2016 har jentene hatt tilbud om akademitreninger på fredager og guttene på lørdager. 

Akademiordningen ble evaluert sommeren 2016. Tilbakemeldingene er gode og klubben 

ønsker å fortsette med tilbudet.  

 

Oppegård Akademiet er nå utvidet med et tilbud til keeperne. Det ble testet i høst og er nå 

utvidet til å følge alle fotballakademiets treninger. Den nye keepertreneren er Valencia M 

Emile Onane, med trenerbakgrunn i blant annet Lyn.  

Vi har også gjennomført et nytt tiltak vi kalte supersøndag – et utviklingstiltak for å veiledere 

foreldretrenere og gi spillere i årgangene 2007-2010 et treningstilbud. Dette tilbudet vil vi 

teste mer i 2017.  

 

3.3 Hospiteringsordning 

Hospiteringsordningen ble i 2016 formalisert for å sikre forutsigbarhet og åpenhet mellom 

trenere, spillere og foreldre. Hensikten med hospiteringsordningen er å øke det sportslige 

utbyttet for alle fotballspillerne i klubben. Det er utviklet en hospiteringsavtale der trenere og 

spillere skal bli enig om mål for hospiteringsperioden. Et sentralt punkt for ordningen er at det 

skal rulleres hyppig hvem som hospiterer og at spillerne skal bringe tilbake kunnskap til laget 

sitt. Trenerne Jonathan Ezeonwuri og Bonaventure Maruti (Boni) fikk rollene som 

hospiteringsansvarlige for å støtte og veilede lagene i ordningen.  
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3.4 Putteskolen  

Putteskolen er fotballgruppas viktigste rekrutteringsarena. Informasjonsmøtet for foreldre ble 

avholdt 7.april.  I alt 40 foreldre fra 2010-årgangen deltok. Første trening startet opp torsdag 

12.mai. Over 80 barn deltok.  

Oppstartsansvarlig arrangerte foreldremøte i oktober der både Fair play og trygge rammer for 

små barn i fotballen var tema, i tillegg til rekruttering til ulike roller i støtteapparatet rundt 

lagene (lagleder, økonomiansvarlig, far play ansvarlig). 

Nytt av året var at trenerne fikk en ekstra dag med opplæring i trenerrollen. Våre profesjonelle 

trenere ga en innledende teoretisk gjennomgang og avsluttet på gressmatta med fotballøvelser. 

Det er et ønske fra foreldrene at dette tilbudet fortsetter.  

J10 og G10 arrangerte sin egen interncup høsten 2016. 

 

3.5 Bilia Cup 2016 

Bilia Cup ble i 2016 arrangert for 10. gang i regi av Oppegård IL Fotball. Som vanlig ble det 

gjennomført over to helger på Østre Greverud kunstgress i oktober. Hovedansvaret for 

gjennomføringen lå i 2016 hos årgang 2004, med årgang 2005 som hospitanter.  

Bilia Cup gjennomføres som et resultat av svært god oppslutning og innsats fra fotballgruppas 

egne medlemmer. 

Arrangementet er et skikkelig dugnadsløft som mange ildsjeler i Oppegård IL Fotball i løpet 

av disse 10 årene har satt sitt preg på. Resultatet er at vi over tid har etablert et veldig godt 

tilbud for våre deltakere. Arrangement har også mange gode ringvirkninger for klubben, både 

sportslig, sosialt og økonomisk. I tillegg til å gi viktig inntekter er denne dugnaden en fin 

sosial arena der mennesker treffer hverandre og blir kjent på tvers av lagtilhørighet og 

aldersgrupperinger.  

Årets cup (inkludert seniorcupen) hadde 283 lag påmeldt, med 163 5`er lag. Totalt ble det 

spilt ca 430 kamper med ca. 2500 spillere i aksjon.  

 

Bilia Cup 2016 ga et overskudd på cirka kr. 450.000,- 

 

3.6 3v3 cup 

Oppegård IL Fotball arrangerte 3v3 cup for 3. året og cupen begynner så smått og bli en 

tradisjon. Med god hjelp fra 3v3 Norge, ble cupen en suksess. Cupen ble arrangert lørdag 16. 

april i strålende solskinn og deltakelsen upåklagelig; ca 200 lag stilte opp og vi fikk en god 

videreføring på «vår-cupen» til OI Fotball. 

Overskudd for årets cup cirka 100.000,- kr 
 

Finn Haveid Cup  

I 2016 arrangerte vi ikke Finn Havied Cup da den ble bestemt nedlagt av fotballstyret grunnet 

lav interesse. 

 

3.7 Fotballskolen 2016 

AUTORIA Fotballskole ble gjennomført i uke 32, perioden 8.-12.august for barn i alderen 6 - 

12 år. Skolen ble tidlig fulltegnet med 142 påmeldte barn, og fant sted på Østre Greverud 

kunstgress. 

Fotballskolen har i stor grad utviklet seg til et arrangement drevet av klubbens ungdommer, i 

nært samarbeid med klubbens administrative leder. Alle instruktører har deltatt på 
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Barnefotballkvelden, som er en innføring til fotballkretsens C-lisens trenerkurs. Dette har de 

siste årene fungert svært godt.   

  

I tillegg til et sportslig opplegg ble det også lagt stor vekt på trivsel, sosiale rammer og fair 

play. Ved skolens avslutning ble det blant annet kåret 12 Fair Play vinnere. Alle ble høytidelig 

ropt opp og fikk utdelt hver sin pokal og et personlig diplom med begrunnelse for tildeling av 

prisen. Begrunnelsen ble lest opp, så alle barn og voksne tilstede fikk høre hva som var 

bakgrunnen for utvelgelsen. 

 

3.8 Idrettsskolen 2016 

AEROBIL Idrettsskole ble gjennomført i perioden 27. juni – 1.juli med ca 150 påmeldte barn 

i alderen 7–13 år. Arrangementet var som tidligere et samarbeidsprosjekt mellom flere av 

gruppene i OI hvor fotballgruppa har sine aktiviteter. 

 

3.9 Lagene, overganger og spillere 

Det var totalt 71 lag i alderen 7 – 55 år påmeldt seriespillet 2016, fordelt på følgende 

alder/kjønn 

 47 lag gutter/menn 

 23 lag jenter/kvinner 

 1 lag mix (tilrettelagt) 

 

 46 lag barn 7 – 12 år 

 17 lag ungdom 13 – 19 år 

 8 lag senior 

 

Overganger 

Totalt 52 overganger i ungdoms- og seriefotballen gjennomført i 2016 

 36 spillere til Oppegård 

 16 spillere fra Oppegård 

 

Spillere 

Ved inngangen til sesongen 2016 ble det fra lagene meldt inn totalt 690 spillere fordelt på 

følgende alder/kjønn: 

 Barn 7 – 12 år, 394 spillere hvorav 246 gutter/148 jenter 

 Ungdom 13 – 19 år, 181 spillere hvorav 111 gutter/70 jenter  

 Senior, 115 spillere 100 menn/15 kvinner 

 På Putteskolen i mai 2016 startet det i tillegg opp totalt 83 spillere 6 år fordelt på 47 

gutter/36 jenter  

 

Ved inngangen til sesongen 2017 er det på oppdaterte laglister for kommende sesong meldt 

inn totalt 663 spillere fordelt på følgende alder/kjønn: 

 Barn 7 – 12 år, 388 spillere hvorav 250 gutter/138 jenter 

 Ungdom 13 – 19 år, 172 spillere hvorav 99 gutter/73 jenter  

 Senior, 103 spillere 89 menn/14 kvinner 

 I tillegg forventes det å starte opp ca. 80 – 90 spillere alder ved oppstart Putteskolen i mai. 
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Støtteapparat 

Ved inngangen til sesongen 2016 ble det fra lagene meldt inn totalt 194 trenere/lagledere 

knyttet til våre lag fordelt på kjønn 

 168 menn 

 26 kvinner  

 
 

4 Kompetanse 
Kompetanseutvikling av spillerne gjøres gjennom å tilby Fotballakademiet barnefotballen 

(som beskrevet under aktivieter over), mens ansettelse av profesjonelle trenere er virkemidlet 

blant ungdomslagene.  

 

4.1 Ansettelse av profesjonelle trenere for ungdomslagene 

Høsten 2015 tok styret og SU initiativ til å etablere en ordning med profesjonelle eksterne 

trenere for de ungdomslagene som ønsket det. Avtalene med lagene og trenerne kom på plass 

mot slutten av året og ble gjennomført fra 2016. Det er jobbet med kontraktene og disse er nå 

mer komplette for 2+17.  

Hensikten med ordningen er å bygge en bedre plattform for fremtidig utvikling av OI-fotball. 

Dette gjør vi ved å etablere et felles sportslig grunnlag for lagene, ved å tilføre kompetanse og 

kontinuerlig evaluere utviklingen. Ordningen med profesjonelle trenere for ungdomslagene 

ble evaluert høsten 2016. Tilbakemeldingene viser at dette oppleves positivt og riktig av de 

fleste spillere og foreldre. Samtidig skal det ikke underslås at det har vært noen 

uoverensstemmelser underveis i sesongen. Dette er det grepet fatt i og ordningen fortsetter i 

2017. 

 

4.2 Formalisering av hospiteringsordningen 

I 2016 har vi formalisert hospiteringsordningen ved å etablere prinsipper for ordningen. 

Hensikten er å sikre at hospiteringsordningen er et virkemiddel for å øke det sportslige 

utbyttet for alle fotballspillerne i klubben. Det er utviklet en hospiteringsavtale der trenere og 

spillere skal bli enig om mål for hospiteringsperioden. Et sentralt punkt for ordningen er at det 

skal rulleres hyppig hvem som hospiterer og at spillerne skal bringe tilbake kunnskap til laget 

sitt. 

Ordningen baserer seg på andre klubbers erfaringer og presiseringer ble innarbeidet etter 

tilbakemeldinger på trenerforum. Det er også etablert en ordning med 

hospiteringskoordinatorer som følger opp at lagene er lojale til hospiteringsordningen. For 

spillere på ungdomslag i aldersgruppa 13 – 19 år er Jonathan Ezeonwurie 

hospiteringskoordinator, mens Bonaventure «Boni» Maruti er hospiteringskoordinator for 

spillere på barnefotballagene under 13 år. Med dette håper vi klubben har lagt til rette for 

forutsigbarhet og en åpen praksis blant trenere, spillere, hospiteringskoordinatorer og foreldre. 

Hospiteringsordningen skal støtte opp om målet til Oppegård IL Fotball; «Flest mulig, lengst 

mulig». Målet innebærer at alle som ønsker å spille fotball i OI, i størst mulig grad skal tilbys 

et godt aktivitetstilbud. Treningene skal innrettes slik at alle opplever mestring så ofte som 

mulig, gjennom å få utfordringer som tar hensyn til spillerens ønsker, modning og 

forutsetninger.  
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4.3 Dommergruppa 2016 

Jan Sørlie har hatt hovedansvaret for 11’er-dommere, mens Mona Schrøder har hatt ansvaret 

for klubbdommerne til 5’er-fotballen i barneseksjonen og til 7’er-fotballen i 

ungdomsseksjonen. I 2016 hadde vi totalt 3 aktive 11’er-dommere, alle 3 kretsdommere. 

Det ble arrangert to klubbdommerkurs i løpet av året for å få opp den nødvendige 

rekrutteringen. Behovet i klubben er mellom 30-40 klubbdommere. Ved inngangen til 

sesongen 2017 har vi ca. 60 unge fra årgangen 2000-2003 som har gjennomført 

klubbdommer-kurset. 

 

4.4 Utdanning 2016 

For åttende året på rad var Østre Greverud kunstgress arena for C-lisens trenerkurs i regi av 

Oslo Fotballkrets. Kurset som nå kalles Grasrottrener kurs. Vi var vertsklubb i samarbeid med 

Ski IL Fotball som arrangerte delkurs 1 og 3 i Ski, mens vi arrangerte delkurs 4 her på Østre 

Greverud. Det planlagte delkurset 2 ble flyttet fra Oppegård til Oppsal pga for få påmeldt. Det 

kreves 12 påmeldte for å kunne gjennomføre et delkurs. 

Kursaktiviteten blant våre sportslige og administrative frivillige er fortsatt høy, med fokus på 

Grasrottrener kurs og Barnefotballkvelden for barnefotballen, samt kretsens Fotball-lederkurs 

(FLK1, FLK2, FLK3 og FLK4 kurs). 

 

Barnefotballkvelden er en fin inngang til alle som er opptatt av barnefotball. I 2016 ble dette 

gjennomført to ganger, med fokus på nye trenere og lagledere på Putteskolen (april), og for de 

unge instruktørene til sommerens fotballskole (august). Temaer for kvelden var:  

 Verdier og retningslinjer  

 Virkemidler i klubben – i kampen og i økta  

 Differensiering og jevnbyrdighet; differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i 

størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov – 

jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand både på trening og i kamp. 

God fotballaktivitet i praksis  

 
 

5 Samarbeidspartnere og marked 
Fotballgruppa er avhengig av gode samarbeidspartnere for å få den daglige driften til å gå 

rundt. Både som utstyrsleverandør, sponsorer, leverandører av vedlikehold på våre anlegg.  

 

5.1 Utstyrsleverandør 

Hummel med Follo sport som distributør har vært fotballgruppas utstyrsleverandør siden 

høsten 2015. Avtalen gjelder for 5 år. Follo sport arrangerte en kick - off på kolleksjonen 

vinteren 2016. Ny kick - off er planlagt i mars 2017.  

 

5.2 Marked 

Fotballgruppen har pr 1. jan 2017 totalt 27 sponsorer som bidrar på forskjellige måter. Det 

være seg varer til våre to cuper, diverse tjenester ved cuparrangementer eller ren pengestøtte. 

Fotballgruppen fikk i 2016 sesongen nye drakter levert av Hummel. Draktreklamen bekles 

med våre nye hovedsponsorer Aeko Eiendomsutvikling, JPC IT. Askim og Spydeberg 
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Sparebank ble med videre som hovedsponsorer. Vår tidligere hovedsponsor Jernia valgte å 

trekke seg helt ut fra sesongen 2017. 

Den inneværende avtalen med Bilia gikk ut i 2016, og ny avtale ligger for øyeblikket til 

forhandling. Impuls Helse er gått inn som sponsor for hovedlaget. De kjøpte seg også inn som 

draktsponsor med å bekle skulderen. 

Nytt av året var at fotballgruppen også solgte shortssponsorat. En av våre tre hovedsponsorer, 

JPC IT drift, kjøpte begge lårpartiene. Follo Sport som distributør og sponsortrykker av vårt 

Hummel sportsutstyr kjøpte seg inn på det ene låret. 

Av arenareklame valgte Revisorgruppen Mæland & Østbye AS, Visma Services Norge AS 

samt Healing Norge å si opp sin avtale. Ski Bygg valgte å fornye sin arenareklame med nok 

ett år. I tillegg har Follo Tryckutleie AS fått opp arenareklame ifm deres sponsorat til 

avfallshåndtering på vår Bilia og 3v3 cup. Fotballskolen ble i år solgt til Autoria Kolbotn, og 

fikk følgelig navnet "Autoria Fotballskole 2016". 

6 Anlegg  
Fotballgruppa disponerer 5 spilleflater. Dette er Østre Greverud Kunstgress (ØGK), Østre 

Greverud Grus (ØGG), Oppegårdbanen, Østli Fair Play Arena og Flåtestad Fair Play Arena. 

 

Østre Greverud Kunstgress  

Det er utført nødvendig vedlikehold på ØGK. Noen nett er skiftet. Kunstgresset på banen er ni 

år i 2017 og nærmer seg tid for utskifting. Dette er kommunen klar over og en renovering av 

banen håper vi skjer en av de nærmeste årene. 

Det ble etterfylt granulat etter vinterdrift. Kostnaden deles mellom Kolbotn og OI. 

Vinterdriften gjøres fortsatt som et samarbeid mellom KIL og OI, men i høst overtok KIL 

hovedansvaret for det administrative og oppfølgingen av Ren vakt som vedlikeholder banen. 

Fordeling av treningstid og kostnader mellom klubbene gjøres i forhold til hvor mange 9’er 

og 11’er lag hver klubb har påmeldt i seriespillet siste sesong. Det innebærer at OI fotball kun 

har banen ca 40 %.  

 

Oppegårdbanen 

Oppegårdbanen har i 2016 primært vært brukt til trening for barnefotballagene og 

kampavvikling for klasse 7 år. Kommunen har fortsatt ikke gjort noe i forhold til å bygge 

toaletter til tross for at fotballgruppa har sagt ja til vask av toalettene som var forutsetningen 

for bygging. Vedlikehold av banen har gått på dugnad. 

 

Østli Fair Play Arena 

På Østli Fair Play Arena har det vært avviklet et tett kampprogram med 5’er og 7’er kamper. 

Ledig tid har blitt brukt til organisert trening.  

 

Vinteren 2015/16 ble det vinterdrift på Østli koordinert med skolens ledelse. Dette ble den 

første hele vinteren vi klarte å holde banen åpen, med noenlunde bra forhold. Vinteren 

2016/2017, har holdt seg veldig mild, med lite snø. Banen har til nå i vinter derfor vært veldig 

bra. På Østli er det i 2016 byttet port inn til banen på grunn av frakt av driftsutstyr inn og ut 

av banen. I tillegg er nettingen rundt banen strammet opp. (Grønt nett) 

 

Flåtestad Fair Play Arena 

Kunstgressbanen Flåtestad Fair Play Arena ble ferdigstilt august 2015. Vi fikk som avtalt 
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utbetalt spillemidler ved byggestart av kommunen og i 2016 ble det utbetalt resterende beløp 

etter avtale med kommunen. Banen har i 2016, blitt brukt til hovedsakelig trening, og noe 

kamper. Det har i løpet av det første året med drift oppstått noen utfordringer med nett og 

stengene til nettet rundt banen. Dette er noe klubben må se på i 2017. 

 

Det er fra kommunens side blitt gitt aksept for at vi både på Østli og Flåtestad kan bruke 

skolens toaletter, men vi venter fortsatt på bruksinstruks. Vi har valgt og vente med vinterdrift 

på Flåtestad KG, inntil vi ser behov for dette. 
 

Østre Greverud Grusbane 

Grusbanen har i 2017 ikke blitt brukt til kamper. Det har vært noen treninger der, men 

hovedsakelig har den fungert som parkeringsplass for større arrangementer. 

 

7 Samfunn og verdiarbeid 
For Oppegård fotball er det viktig å jobbe med holdningsarbeid, og at vi skal være en klubb 

som favner alle. Vi ønsker at våre verdier skal være synlig i våre aktiviteter som ved trening, 

fotballskoler, kamper og cuper.  

 

7.1 Fair Play 

I 2016 har det vært et mål å synliggjøre Fair Play og klubbens verdier. Vi skal vise et større 

engasjement gjennom våre kanaler, og bygge oppunder et godt omdømme og miljø for 

klubben. På nettsidene til fotballgruppa er det utviklet egne faner med informasjon om hva 

fair play innebærer og konkrete beskrivelser av rollen som kampverter. Det er også utarbeidet 

presentasjonsfoiler som trenere, styremedlemmer og sportslig utvalg kan ta i bruk for lagene. I 

tillegg er konseptet Månedens Fair Play profil utviklet med mål om å fronte personer i 

klubben som representerer verdiene til klubben på en god måte. Det er også etablert en fair 

play konkurranse for lagene som kommer i gang i 2017. 

 

7.2 Fair play verter 

Hvert lag har Fair Play ansvarlige, og ved hver kamp utpekes to Fair Play verter av Fair Play a

nsvarlig. Dette skal rulleres mellom foreldre, og følges opp gjennom synlige gule vester og gj

ennomføring av Fair Play atferd med lagene, dommere og trenere før kampen. Alle lag og do

mmere som kommer til Oppegård IL Fotball skal føle seg velkommen, og at vi har en oppførs

el som skaper god dialog og relasjoner mellom lagene, foreldre og dommere. 
 

 

7.3 Kommunikasjon 

Fotballgruppa har de siste årene jobbet for å komme tettere på medlemmer og 

samarbeidspartnere gjennom målrettet kommunikasjon via flere kanaler. Det publiseres 

jevnlig nyheter og stoff fra fotballgruppa som formidles via interne kanaler som OI-avisen, 

fotballgruppas websider, A-lagets websider og fotballgruppas facebookside. Fotballgruppas 

Facebookside har steget fra 434 følgere 10.februar 2016 til 567 følgere 5.februar 2017.  

I 2016 har vi også hatt et godt samarbeid med Oppegård Avis om utveksling av stoff.  

Det legges ofte ut innslag fra egne og eksterne arrangementer, som gjør at fotballgruppa 

fremstår som levende og aktiv. Vi opplever at vi totalt sett er godt synlige i lokalmiljøet 

gjennom egen kommunikasjon, profilering og godt samarbeid med andre aktører. 
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Fotballstyrets ansvarlige for kommunikasjon valgte å trekke seg sommeren 2016 av 

personlige grunner. Ved cuper inngikk vi derfor samarbeid med frivillige som ikke sitter fast i 

styret. Styremedlemmene er nå ansvarlig for kommunikasjon på sine områder.  
 

 

8 Økonomi  
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 1.256.686,- mot et budsjettert overskudd på kr 

415.822. I budsjettet for 2016 utgjorde mva-refusjon og tilskudd en inntekt på 680.000.  

Budsjettert underskudd fra drift utgjorde således kr 264.178.   

 

Faktisk mottatt mva-refusjon og tilskudd ble kr 993.433, grunnet at det ble gitt full mva-

refusjon.  Reelt overskudd fra drift ble kr 263.253 som i hovedsak kan henføres til økt 

overskudd fra årets cuper, samt lavere kostnader enn budsjettert.     

 

Fotballgruppas likviditet er fortsatt sterk og gir oss mulighet til å iverksette investeringer i 

spillerutvikling og materiell, samt vinterdrift av ØGK og Østli. Styret foreslår at det avsettes 

kr 300.000 til fremtidig vedlikehold av Østli og Flåtestad og kr 150.000 til nysatsningen med 

spillerutvikling i klubben, resterende kr 806.686 avsettes til frie fond. 

 

Styret fortsetter arbeidet med å skaffe nye sponsorer og andre inntektsbringende tiltak, slik at 

vi kan øke den sportslige aktiviteten ytterligere uten at det skal gå vesentlig utover 

egenbetalingen gjennom treningsavgiften. I styrets forslag til budsjett for 2017 foreslås at alle 

treningsavgiftene holdes uendret, selv om tilbudet til gruppas medlemmer har økt med 

spillerutviklingssatsningen.  Styret vil vurdere om en økning er nødvendig som følge av den 

økte aktiviteten som tilbys fotballgruppas medlemmer etter utgangen av 2017. Fotballgruppa 

har ved utgangen av året en positiv egenkapital på kr 3.513.805. 

 

 
 

9 Handlingsplanen for 2017 
Vårt mål for spillerne våre er å beholde flest mulig lengst mulig med best mulig tilbud. For å 

få til dette har fotballgruppa mange driftsoppgaver, men skal i tillegg ha særlig fokus på 

følgende områder i 2017: 

Hva Hvordan oppnå Ansvarlig 
   

Styrke klubben som 

en ansvarlig aktør i 

lokalsamfunnet og  

klubbens verdier 
 

Synliggjøre Fair Play gjennom flere aktiviteter og 

virkemidler som Månedens Fair Play profiler og 

konkurranser. Fremme klubbens verdier og 

holdninger for å bygge oppunder et godt omdømme 

og miljø i klubben. Være mer synlige i sosiale- og 

lokale medier for å integrere verdiene i vårt samfunn. 
 

Fair play ansvarlig 

Oppstartsansvarlig 
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Styrke sportslig utvalg  Øke den sportslige kompetansen ved å engasjere 

en profesjonell sportslig leder som et 

prøveprosjekt. 

 Bygge omdømme ved å synliggjøre sportslig 

arbeid og sportslig plan 

 

Sportslig utvalg 

 

Øke oppslutningen om 
Akademiet og 
fotballskolene 

Kommunisere viktigheten av tilbudet internt i 

klubben og eventuelt rekruttere med klubber i 

kommunen.  

 

 

Sportslig utvalg  

 

Beholde flest mulig 
spillere  

 Øke breddeforståelse og kompetanse hos trenere  

 Utnytte mulighetene i Landslagsskolen til 
kretsen.  

 Samarbeide med naboklubbene 

 Sikre et tilbud som passer spillerne ut fra 

motivasjon og interesse 

 Følge opp hospiteringsordningen 

Sportslig utvalg 

 

Styrke kompetansen 
blant trenere og 
lagledere 

 Utvide ordningen med profesjonelle trenere  

 Etablere laglederforum 

 Styrke trenerforum  

 

 

Sportslig utvalg 

 

Utvikle Bilia cup og 3v3 
cup for å få sterkere 
oppslutning 

 Kommunisere aktivt ut både internt og eksternt 
for å rekruttere flere lag 

 Utvikle konseptet for Bilia 

Cupansvarlig 

 

Større 
markedsinntekter 

Øke andelen sponsorer og deres bidrag fra 27 til 35 

sponsorer. Mål om å videreføre dagens sponsorer og 

gjøre fotballgruppa attraktiv for disse. 

Få inn sponsor for 3v3 og breddefotballskolen 

Markedsansvarlig 

 

Anlegg Utvikle kompetanse og kunne være en støtte til 

kommunen for å forberede skifte av kunstgress og 

varmeanlegg på ØGK i 2018.  

Følge opp anleggene og sørge for godt samarbeid 

med Kolbotn om ØGK. 

 

Anleggsansvarlig 

 

Kvalitetsklubb Sertifisering av fotballgruppa innen første kvartal. 

For deretter følge opp at nye rutiner, roller og ansvar 

etterleves.  

Leder 
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Oppegård, 17. februar 2017 

 

 

 

Mona Stormo Andersen Petter Franck    May Lene Glomsrud  

Sign.     Sign..     Sign.  

  

 

 

Vidar Løkka    Marianne Clemetsen   Morten Hilstad 

Sign.     Sign.     Sign.  

   

 

 

Axel Schiøtz   Steffen Burger                       Ståle Skoglund 

Sign.     Sign.     Sign. 

 

 

 

 


