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1 Innledning 
OI fotball er en breddeklubb med målsetning om å bygge vennskap gjennom 

fotballtreningene. Visjonen vår er «Flest mulig lengst mulig». Et av initiativene for å legge til 

rette for visjonen er å bli kvalitetsklubb i regi av Norges fotballforbund. Konseptet legger vekt 

på 4 hovedområder, som årsberetningen bygger på: 

• 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 aktivitetene 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)   

Erik Foss (Sportslig leder og leder av sportslig utvalg fra september) 

Steffen Burger (Fungerende sportslig leder inntil Erik Foss overtok i september) 

Marianne Clemetsen (sekretær og oppstartsansvarlig) 

May Lene Glomsrud (Fair Play ansvarlig) 

Vidar Løkka (Markedsansvarlig) 

Axel Schiøtz (Materiellansvarlig) 

Ståle Skoglund (Anleggsansvarlig) 

   

2.2 Valgkomiteen  

Valgkomiteen har bestått av styret selv da ingen av fjorårets avgåtte medlemmer hadde 

anledning.  

 

2.3 Styrets årsberetning 

Det er avholdt 11 ordinære styremøter i 2017. Representanter fra styret, sportslig utvalg, de 

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

 

• Drifts- og anleggsmøter med 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  

• 2 trenerforum 
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2.4 Lederen har ordet 

Ingen fortjener å tilhøre en bedre klubb enn de er villig til å være med å skape selv, har Marit 

Breivik sagt. Verdien i klubben ligger i samarbeidet, utviklingsarbeidet og ønske om kvalitet i 

alle ledd. I løpet av året har vi blitt sertifisert som kvalitetsklubb av Norges fotballforbund. 

Mange av medlemmene har vært på trenerkurs, dommerkurs og fotballederkurs. Vi har hatt 

mange gode resultater i serien og på flere av cupene har vi bemerket oss. Vi er heldige i vår 

klubb som har så mange frivillige som bidrar som trenere og støtteapparat på dugnader i laget, 

3v3 cup og Bilia cup. Likevel opplever vi stadig en utfordring med å fornye vervene med nye 

frivillige. Vi er prisgitt alle som bruker av sin tid til frivilligheten, og jeg vil derfor benytte 

anledningen til å takke hver enkelt av dere som har bidratt til nok et godt år for fotballgruppa.  

 

Vi styrker stadig det sportslige tilbudet til medlemmene. Det er gledelig at vi i 2018 oppretter 

A-lag på jentesiden. Det har vi ikke hatt før i Oppegård. Det er viktig for å skape forbilder for 

de yngre jentene, og det er viktig for å ha et tilbud i lokalmiljøet for de større ungdommene. 

På herresiden vil vi i år fokusere på å skape stabilitet på A- og B-laget. Vi investerer i en 

trener med god fotballfaglig bakgrunn, som vil fokusere på å dyrke frem kameratskap og 

struktur i lagene. Med det håper vi resultatene kommer.   

 

For øvrig har vi hatt økonomisk mulighet til å øke bruken av profesjonelle trenere i 

ungdomsfotballen. Etter en oppstart i 2015 og en større evaluering blant trenere, spillere og 

foreldre i 2016 valgte vi å utvide bruken av profesjonelle trenere i 2017. 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 2018. 

 

Vi opprettholder samarbeidet med sponsorene våre. Vi er avhengig av at alle bidrar og at vi er 

lojale til å støtte opp om sponsorene våre. Impuls Helse er fotballgruppas samarbeidspartner 

når laget ønsker skadeforebyggende trening. Det er viktig at vi velger disse fremfor 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 2018.  

 

2.5 Kvalitetsklubb 

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

sette ting i system med dokumentasjon, utviklingsplaner og årshjul. Sportsplan, klubbhåndbok 

og krav til kompetanse blant trenere og ledere er sentrale verktøy for god styring av klubben.  

I juni 2017 ble vi sertifisert som kvalitetsklubb. Høsten 2016 og våren 2017 jobbet vi med å 

tydeliggjøre ulike roller i styret, sportslig utvalg og i administrasjonen. I tillegg var styring og 

oppfølging av klubbens økonomi et sentralt punkt. Innføringen av nytt økonomisystem for 

hele klubben gjør at vi både sentralt og ute i lagene lettere kan følge opp gruppas utgifter og 

inntekter, som i sin helhet skal gå via lagets konto. Det er ikke anledning for lagene å ha 

bankkonto i privat regi, dette i hht. NIFs regler.  
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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 omlag ett møte pr. måned.   

 

3.1 Sportslig Utvalg  

Sportslig Utvalg har i sesongen 2017 bestått av følgende medlemmer: 

• Erik Foss (Sportslig leder fra september) 

• Steffen Burger (Sportslig leder frem til september)  

• Therese Bae (Ansvarlig barnefotballen) 

• Marianne Clemetsen (Oppstartsansvarlig) 

• NN (Ansvarlig seniorseksjonen, Steffen har hatt denne rollen)  

• Bjørn Erik Arnesen (Jentefotballkoordinator) 

• Jonathan Ezeonwurie (hospiteringskoordinator ungdomsfotballen) 

• Bonaventure «Boni» Maruti (hospiteringskoordinator barnefotballen) 

 

Aktiviteter og saker behandlet i 2017 

1. Tildeling av treningstider (vår og høst)  

2. Treneransettelser  

3. Evaluering av lagene etter fastlagt skjema 

4. Koordinering mellom klubb og Landslagsskolen  

7. To trenerforum  

8. Fotballskoler / supersøndag 

9. Diverse samarbeidsmøter med lagene i OI fotballgruppa  

10. Dialog med klubbene i Follo om samarbeid rundt Team Follo 

 

 

3.2 Oppegård Akademiet og supersøndag 

Oppegård Akademiet ble startet som en prøveordning høsten 2015. I 2017 deltok årgangene 

2003-2009. Totalt har det vært gjennomført to perioder med akademi også i 2017 (vår og 

høst). Totalt har akademiet gjennom året hatt 157 deltagere i alderen 8 -13 år. 34 flere enn i 

2016. I 2017 har jentene hatt tilbud om akademitreninger på fredager og guttene på lørdager. 

Akademiordningen ble evaluert sommeren 2016 og 2017, og tilbakemeldingene er gode og 

klubben fortsetter med tilbudet. Også med tilbudet for keepere. Keepertreneren er Valencia M 

Emile Onane, med trenerbakgrunn i blant annet Lyn.  

Vi har også i 2017 gjennomført Supersøndag – et utviklingstiltak for å veilede foreldretrenere, 

og gi spillere i årgangene 2008-2011 et treningstilbud. Dette tilbudet vil fortsette med i 2018  

 

3.3 Hospiteringsordning 

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

trenere, spillere og foresatte. 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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I løpet av 2017 har hospiteringsordningen blitt mer populær og fungerer mer etter hensikten. 

Det har skjedd en overgang fra bare å være en aktivitet til fotballopplæring. 

 

Fra en viss skepsis for ordningen blant foreldre og trenere er det nå en forventning til 

ordningen og det å få lov til å delta. Trenere og foreldre er mer samarbeidsvillige til å la 

spillerne trene med de respektive lagene fordi de forstår målet med hospiteringsordningen. 

Hospiteringsansvarlig opplever at spillere og trenere er mer entusiastiske om 

hospiteringsordningen, og vurderer den som et kvalitetstilbud fremfor bare en ekstra trening. 

De fleste av spillerne liker nye utfordringer og er motivert til å bli opplært og lære. 

Ordningen fungerer også som et sosialt lim mellom lagene.  At vi blir sammensveiset som 

gruppe er grunnleggende viktig for at vi skal bli en breddeklubb som klarer å bygge opp et 

juniorteam. Det må til for å bygge opp en rekrutteringsarena for A-laget. 

Hospiteringsansvarlig vil spesielt trekke frem suksess med gruppetrening fra 2004 med 2003. 

Her er det mange dedikerte spillere som trener målrettet.  

 

Utfordringer 
 
Det er en utfordring at hospitering kolliderer med treningstider i lagene eller med andre 

aktiviteter, for eksempel håndball. Dette jobber sportslig leder med for å løse. I perioder med 

mange seriekamper og turneringer er det vanskelig å få til hospitering.    

 

Kvalitet og struktur på treningene må bli bedre. Spillere med skader kan derfor ikke delta i 

hospiteringen. De som har deltatt i hospiteringen må trenes for å bli mer ydmyke og bruke sin 

erfaring positivt mot lag og lagkamerater. Her kan holdning hos trenere og foreldre bidra 

positivt.  

 

Det har i hovedsak vært benyttet muntlig tilbakemelding til spillerne om hva som er positivt 

og hva som barna må ha ekstra fokus på. 

 

 

3.4 Putteskolen  

Putteskolen er fotballgruppas viktigste rekrutteringsarena. Informasjonsmøtet for foreldre ble 

avholdt 23.mars 2017.  Ca 25 foreldre fra 2011-årgangen deltok. Første trening var torsdag 

4.mai, med nesten 80 barn og 16 trenere. 

Trenere på Putteskolen har fått ulike kurs og opplæring i regi av Oppegård Fotball og NNF. I 

tillegg er det gjennomført 2 ressursmøter der det blant annet er blitt informert om Oppegård 

Fotball som breddeklubb, Sportslig plan, dugnad, Fair Play, rollefordeling innad i laget og 

veien videre etter Putteskolen. Oppstartsansvarlig arrangerte foreldremøte 4. september. 

Dugnad, Fair Play, fotballcuper i klubben og Sportslig plan var sentrale temaer, før laglederne 

fortsatte møtet med sine respektive lag.  

Høsten 2017 hadde J2011og G2011 sin egen interncup. Det var et strålende opplegg arrangert 

av trenere og øvrige ressurser på lagene. 
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3.5 Bilia Cup 2017 

Bilia Cup ble i 2017 arrangert for 11. 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 2017 hos årgang 2005, med årgang 2006 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 11 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 235 lag påmeldt, med 123 5`er lag. Totalt ble det 

spilt 300 kamper med ca. 2000 spillere i aksjon. Bilia Cup 2017 ga et overskudd på cirka kr. 

400.000,- 

 

 

3.6 3v3 cup 

Oppegård IL Fotball arrangerte 3v3 cup for 4. året og cupen begynner å 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; 124 lag stilte opp og vi gjennomførte litt over 300 

kamper. Vi fikk en god videreføring på «vår-cupen» til OI Fotball. 

Overskudd for årets cup cirka 100.000,- kr. 

 

3.7 Fotballskolen 2017 

Oppegård barnefotballskole ble gjennomført i uke 32, perioden 7.-11.august for barn i alderen 

6 - 12 år. Skolen ble tidlig fulltegnet med 141 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 

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 2017 

AEROBIL Idrettsskole ble gjennomført i perioden 26. juni – 30.juni 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. 
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3.9 Lagene, overganger og spillere 

 

Lagene 
Antall lag er relativt stabilt de siste to årene. Overgangene viser at det kom like mange til 

fotballgruppa som dem som gikk til andre klubber. Antall spillere totalt sett er stabilt.  

 

LAG 2016 2017 

Lag gutter/menn 47 46 

Lag jenter/kvinner 23 22 

Mix lag (tilrettelagt) 1 1 

Barn 7-12 år 46 45 

Ungdom 13-19 år 17 14 

Senior 8 8 

 
 

Overganger 

Overgangene går så vidt i favør for fotballgruppa.  

 

Overganger 2016 2017 

Spillere til Oppegård 36 37 

Spillere fra Oppegård 16 36 

 

 

Antall spillere 

Antall spillere har gått noe ned fra 2016 i barneseksjonen og seniorseksjonen. Antall spillere i 

ungdomsseksjonen har gått noe opp fra 181 til 221 spillere.  

 

Aldersgrupper Antall spillere 2016 Totalt 

2016 

Antall spillere 2017 Totalt 

2017 

Barn 7-12 år 246 gutter 148 

jenter 

394 234 gutter 142 jenter 376 

Ungdom 13-19 år 111 gutter 70 jenter 181 127 gutter 94 jenter 221 

Senior 100 menn 15 

kvinner 

115 77 menn 16 kvinner 93 

Putteskolen 47 gutter 36 jenter 83 48 gutter 26 jenter 74 

 

 

Støtteapparat 

Ved inngangen til sesongen 2017 ble det fra lagene meldt inn totalt 193 trenere/lagledere 

knyttet til våre lag, 161 menn og 32 kvinner.  
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3.10 Lagenes evaluering av sesongen  

Lagene blir hver høst bedt om å sende inn en oppsummering og evaluering av sesongen. 

Denne benytter sportslig utvalg til å hente inn erfaringer og innspill til videreutvikling av 

klubben. Oppsummert kom det inn følgende tilbakemeldinger  

 

Som et ledd i Sportslig plan, samt som grunnlag for å forbedre og utvikle driften, innhenter OI 

Fotball en tilbakemelding på hvordan sesongen har vært for det enkelte lag. Skjema som blir 

benyttet ligger som vedlegg 2. Det er lagets lagleder som er ansvarlig for at skjemaet blir fylt 

ut og sendt inn til OI Fotball. Lagenes innspill er helt essensiell for å kunne ta de riktige 

beslutningene for OI Fotball i fremtiden. For 2017 ga alle jente- og guttelagene svar.  

 

Følgende tilbakemeldinger kom inn:  

 

Oppslutning rundt lagene 

Det er veldig god oppslutting rundt lagene i Oppegård Fotballen av foreldre, lagleder, trenere 

og sosialkomiteer som jobber rundt lagene. Antallet varierer, men et snitt på ca.12-13 

personer pr. lag er meget bra. 

Lagene ser ut til å drives godt, og det er få spillere som har sluttet i løpet av sesongen 

De aller fleste lag har mistet spillere siden de startet på Putteskolen, men det er naturlig da 

nesten alle prøver seg på fotball. 

 

Årsaker til at spillere har sluttet/kommet til 

Det oppgis veldig mange forskjellige grunner til at spillere slutter. Naturlig frafall, andre 

aktiviteter, flyttet, mangelfull og/eller lav interesse fra foreldrene sin side smitter over på 

barnet, skape et lag- og treningsmiljø jentene og guttene trives i, kontinuitet på trenersiden, 

spilletid i kamper, positiv oppmerksomhet. osv 

 

Cupdeltakelse 

Det er stor interesse for å være med i Cuper i Oppegård Fotball. I snitt har lagene deltatt på 

ca. 7-8 cuper og gjerne med flere lag i samme cup. Flere lag har også deltatt i utlandet. 

 

Kamper 

På spørsmålet om hvor mange kamper lagene har spilt i cuper, turneringer og treningskamper 

er det store forskjeller. Men svarene viser et snitt på de yngste på ca.15-20. Blant de eldre 

med serie og cuper er antallet veldig forskjellig. Et snitt på ca. 30-40 kamper. I sum altså stor 

aktivitet. 

 

Godt lagmiljø 

De aller fleste lag fremhever et godt lagmiljø for barn og voksne, ivrige foreldre som stiller 

opp på kamper/cup. Flere melder om høyt sportslig nivå og at samarbeid med andre lag om 

hospitering går bra. Noen utfordringer har vi mellom noen lag.  

 
Treningsaktivitet 

Det har vært stor aktivitet på vår/ sommeren og da har vi flere trenings flater og flere 

muligheter til å trene mer. Vinteren er det, som alle vet, alt for lite treningsmuligheter i 

forhold til det lagene ønsker. Det har vært stor oppslutting på treningene for alle lag. 

 

Økonomiske forhold i laget 

Lagene melder om god økonomi. Inntekter kommer fra fra kakelotteri og salg av doruller, 

dugnader, egne sponsorer. Det jobbes godt i alle lag. Det må samtidig gjøres oppmerksom på 
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at ingen lag skal ha egne lagkasser i privat regi, men benytte klubbens konti, jamfør krav hos 

NFF. 

 

Aktiviteter og støtte rundt lagene 

Noen lag har egen sosialkomite som tar seg av det praktiske ved foreldremøter, organisering 

av kakelotteri, dugnader, osv Men noen lag melder at de ønsker å engasjere foreldrene til å 

stille opp mer.  

 

Noen lag ønsker å trene mer, ønsker å være med i noen cuper, stille med flere lag i divisjoner 

etter ferdighet. 

 

Spesielle utfordringer 

Noen lag oppgir at de står foran noen vanskelige valg mellom å hjelpe de svake og gi 

utfordringer til de beste. Differensiering på trening kan være en løsning her.  

Fokus på å spille på det nivå de hører hjemme og få god matching. Enkelte lag er redd for å 

miste spillere til andre klubber for eksempel Follo, Vif, KFUM, Kolbotn. 

 

Noen lag ønsker å senke hospiteringsgrensen. Flere lag både blant gutter og jenter ønsker at 

flere av de beste må få hospitere opp og få tøffere motstand. 

 

Informasjon og kurs 

Lagene er fornøyd med egen informasjon internt i laget som går via lagleder. Men flere 

ønsker at klubben skal ta mer overordnet ansvar for informasjonsflyten. Det er derfor 

innarbeidet i handlingsplanen for 2018. Flere ønsker at Sportslig utvalg skal bli mer synlig, 

samtidig som det oppgis at det er lett å komme i kontakt med personer i OI fotball.  

 

Flere har deltatt på kurs, samtidig som noen ønsker flere interne trenerkurs.  

 

Opprettholde fotballinteressen 

Oppegård IL Fotball har p.t. sin rekruttering fra primært to barneskoler. Dvs antall potensielle 

spillere til hver årgang er relativ få. Samt at fotballen konkurrerer mot andre forskjellige 

aktiviteter.  Det må fokuseres på å lage ett så godt opplegg som mulig for de yngre lagene 

sånn at interessen for fotball vedvarer til langt ut i ungdomsårene. Det må skapes ett godt 

lagsmiljø og det bør være kontinuitet på trener/lagleder siden på hvert lag.  Fra ung alder må 

det trenes mer enn en økt i uka for å holde interessen oppe. Tilby utfordringer til de beste, da 

det er mange spillere på et høyt nivå. 

 

Andre innspill 

- Det kom inn forslag på at det hver sesong bør gjøres en innsats med å samle hvert lag for 

å ta lagbilder i Oppegård drakt, shorts og strømper, og bildene publiseres i Oppegårds 

klubb blad som leveres til samtlige husstander i Oppegård kommune. 

- Det bør gjøres en innsats for å lokke folk til å se på klubbens A-lagskamper 

(herrer/damer). De yngre spillerne må ha noe å sikte seg inn på. Hvis ikke så forsvinner 

spillere med ekstra interesse for fotball til andre klubber som gir muligheter til A-lagsspill 

etter de er 19 år. 

- Det er et ønske at klubben snarest mulig får på plass ett A-lag for kvinner. Dette 

planlegges for 2018.  
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4 Kompetanse 
Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 1, ligger det to kriterier: 

Lederkompetanse og trenerkompetanse. I tillegg tilbyr Oppegård fotball klubbdommerkurs.   

I barnefotballen utvikles spillerne ved at det tilbys vanlig foreldretrening. I tillegg tilbys 

Fotballakademiet for de som er spesielt interessert i fotball. Her får barna et tilbud med 

trenere som er spesielt godt kvalifiserte med ulike trenerlisenser. Hospiteringsordningen i 

klubben er også et virkemiddel for å bygge de sportslige ferdighetene hos spillerne. Det er 

nærmere beskrevet under punkt 3.3. I ungdomsfotballen tilbyr vi lagene å ta i bruk 

profesjonelle trenere som et tillegg til foreldretrenerne. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.  
 
 

4.1 Bruk 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. Bruk av profesjonelle trenere har blitt 

etterspurt av flere i 2017, også fra lag i barnelagene som sliter med å rekruttere trenere fra 

foreldregruppa. Fotballgruppa prioriterer imidlertid bruk av profesjonelle trenere i 

ungdomslagene da det medfører en kostnad både for lagene med en egenandel og 

fotballgruppa sentralt.   

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 oppfølging.  

 

Ordningen med profesjonelle trenere for ungdomslagene ble evaluert høsten 2016 med 

spørreskjema til både spillere, foreldre og trenere. Tilbakemeldingene viste at dette oppleves 

positivt og riktig av de fleste spillere og foreldre. Erfaringene viser imidlertid en utfordring 

med at foreldretrenerne blir litt passive når det kommer inn profesjonelle trenere. Det er også 

en oppgave for klubben å lære opp trenerne i vår klubbs breddekultur med våre holdninger og 

verdier. Profesjonelle trenere er ment som en ressurs for å heve kvaliteten, men vi er fortsatt 

avhengig av et godt samarbeid med foreldretrenerne.  

 

Det siste året har antall spillere i ungdomsseksjonen gått opp fra 181 til 221 spillere (jamfør 

tabell under punkt 3.9). Vi har fått tilbakemelding fra nye spillere at dette skyldes både bruk 

av profesjonelle trenere, men også at Oppegård fotball representerer et godt og inkluderende 

miljø.   

Uttak til landslagsskolen omfatter få spillere. Det er derfor foreløpig for tidlig å si om bruk av 

profesjonelle trenere har hatt noen effekt. Høsten 2017 ble det sendt spillere fra årsklassen 04 

og 05. Det er kun 3 spillere som i dag er med på landslagsskolen og de er alle jenter. Disse har 

en profesjonell trener på laget. På guttesiden er det ikke noen spillere som har nådd helt fram 

til det endelige laget (landslag øst) som er tatt ut nå. Vi hadde med spillere på veien, men de 

ble faset ut på veien mot målet. På 04 har vi en profesjonell trener på guttesiden, men det har 

ikke G05. 

 

Erfaringen med bruk av profesjonelle trenere i de enkelte lagene vurderes som følgende:   

 

1. G2004 meget godt samarbeid mellom profesjonelle trenere og lagleder. Ingen unormal 

avgang av spillere. 
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2. G2003 har slitt med å stille eget lag, særlig i vårsesongen, og var helt avhengige av innlån 

av spillere fra 2004. Noe bedre på høsten. Årsaken er stort frafall av spillere over flere år 

(også før de fikk profesjonelle trenere), samt intern strid i foreldregruppen om hva som 

skulle være ambisjonsnivået. Forskjellbehandling av spillere ved f. eks at ikke alle fikk 

tilbud om å være med på cup. Foreldretrenere bidro ikke positivt for samarbeidsklima i 

årgangen. Fordi deler av foreldregruppen ikke var fornøyd med klubbens tilbud i årgangen 

ønsket de en permanent oppflytting av sine sønner til 2002 (i 2017). Da dette ikke er i tråd 

med klubbens Sportslige plan ble ønsket avslått av SU. Foreldrene valgte da å melde 

overgang til annen klubb. Reduksjon i antall spillere er på mer enn 50% på to år. Det har 

vært noe negative tilbakemeldinger på profesjonell trener, men også foreldre som 

oppfattet det som en klar kvalitetshevning på trenersiden. 

 

3. G2002 mistet sentrale spillere til Follo vinteren 2017 da Follo plutselig endret 

«rekrutteringspolicy» og nærmest tok inn de som «meldte seg». Bortfall av spillere 

resulterte akutt behov for sammenslåing med 2001 (foretrukne løsning fra foreldre og 

spillere i 2002. SU argumenterte sterkt for at vi ikke skulle trekke det påmeldte laget, men 

heller søke samarbeid med 2003). Her klarte ikke foreldregrupperingene i 2001 og 2002 å 

etablere et felles samarbeid slik at det ble svært dårlig stemning mellom både spillere og 

foreldre i de to årgangene. I 2002 årgangen har det i all hovedsak vært gode 

tilbakemeldinger på profesjonelle trenere, med enkelte unntak fra foreldre som mente at 

sitt barn ble holdt utenfor. Mye kritikk mot lagleder, men igjen bare av enkelte foreldre. 

 

4. G2001 har vært mye intern uenighet i årsklassen over mange år. Etablerte et første og et 

annet lag meget tidlig med ingen eller svært liten rullering av spillere. Spillere ble holdt 

utenfor treninger. Skarpt skille med egne foreldretrenere for de ulike gruppene. Ingen eller 

lite samarbeid mellom foreldretrenere. Ble støy i denne årgangen da profesjonell trener 

kom inn. Treneren prøvde å sette ting i system og heve kvaliteten, men ble aktivt 

motarbeidet av enkelte av foreldretrenerne. Endte med bytte av profesjonell trener. 

 

5. G2000 var en meget godt drevet årgang så lenge Lars Aarvig var hovedtrener. Han ga seg 

når sønnen meldte overgang til Kolbotn. Mistet også andre sentrale spillere til Kolbotn da. 

Opplever at mye av limet forsvant med Lars, mange spillere har gitt seg. De få som er 

igjen ivaretas på en god måte på juniorlaget. Oppløsningen har ikke sin årsak i 

profesjonelle trenere 

 

6. G1999 gikk fullstendig i oppløsning da foreldretrener med sønn meldte overgang til 

Kolbotn. Her kan argumentet like godt være at disse spillerne ikke hadde meldt overgang 

hvis vi hadde hatt god nok kvalitet på våre trenere. 

 

7. G1998 er den eldste gruppen som har hatt profesjonelle trenere. Profesjonelle trenere var 

helt avgjørende for at vi klarte å holde denne spillergruppen intakt ut juniortiden. Det var 

godt samarbeid mellom profesjonell trener og lagleder. 

 

8. G1997 gikk mer eller mindre i oppløsning ved etableringen av Sofiemyr. Leverte få eller 

ingen spillere til juniorlag 

 

9. G1996 samme som for G1997, men leverte flere spillere til junior. 
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Ordningen med profesjonelle trenere fortsetter i 2018 med 6 profesjonelle trenere: 

Ermir Haxhiraj: A-laget og støttekontakt/hjelpetrener ved behov for J2005 

Gozie Jonathan : GJR/G01, hjelpetrener G02/G03, Hjelpetrener A-laget, hospiteringsansvarlig 

ungdomsfotballen 

Kelly Iheanacho: G2004 

Pascal Njie: JJR/J01 og støttetrener for J2007 

Bonaventure Maruti: Hospiteringsansvarlig i barnefotballen 

Oleg Matvejevs: G2003/2002, hjelpetrener G2007 etter avtale med lagleder. 

 

 

 

4.2 Dommergruppa 2017 

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 2017 hadde vi totalt 3 aktive 11’er-dommere, alle 3 kretsdommere og 2 

rekruttdommere. 

 

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 2018 har vi ca. 57 unge fra årgangen 2000-2004 som har gjennomført 

klubbdommer-kurset. 

 

4.3 Utdanning 2017 

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 2017 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.  

 
 

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. Medlemmene får 25% på kjøp av utstyr i Hummel 

kolleksjonen. Follo sport arrangerte en kick - off på kolleksjonen vinteren 2016. Dette så vi 

ikke behov for i 2017 da Follo sport har utsalg i kommunens nærmiljø.   
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5.2 Marked 

Fotballgruppen har pr 1. jan 2018 totalt 31 sponsorer som bidrar på forskjellige måter. Det 

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

Fotballgruppen fikk i 2017 fire helt nye sponsorer. Ingen sponsor sa opp avtalene de har med 

oss i 2017. Alle disse avtalene løper minimum ett år til. 

 Lantmännen har dog ikke signert ny avtale, men her pågår det forhandlinger i skrivende 

stund. Våre 4 nye samarbeidspartnere er Axo Finans, TK Rørservice, BDO samt Mudo 

Oppegård. Alle disse tegnet seg for skilt/ arenareklame rundt stadion på Østre Greverud 

kunstgress. 

Draktreklamen som ble inngått i 2016 bekles med våre 

hovedsponsorer Aeko Eiendomsutvikling, JPC IT drift og  Askim og Spydeberg Sparebank. 

I tillegg har Follo Sport og JPC IT drift hver sin logo på shortsen. 

Det ble inngått ny samarbeidsavtale med Bilia Follo gjeldene fra 2017. 

Nytt moment på denne er at tidligere år har fotballgruppen fått ett fast årlig beløp. 

Det nye er at dette faste sponsorbeløpet er lavere, men i tillegg knyttes det en «kick back» 

tilbake til fotballgruppen hvis medlemmene eller dens familie, venner kjøper bil på Bilia 

Follo. Viktig å nevne Oppegård ved kjøp av ny eller brukt bil ved avtaleinngåelsen, slik at den 

avtalte «kick backen» går tilbake til klubben. 

Ski Bygg valgte å fornye sin arenareklame med nok ett år, og hovedtribunen opprettholder 

derfor navnet «Ski Bygg» også i 2018. 

Kulinaris valgte på tampen av året å fornye sin avtale med fotballgruppen med nye 3 år. Dvs 

at de er ansvarlig for levering av is under 3v3cup og Bilia de neste 3 årene. 

 

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 var 

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

av banen håper vi skjer i nærmeste fremtid. 

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

Vinterdriften gjøres fortsatt som et samarbeid mellom KIL og OI. 

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 2017 primært vært brukt til trening for barnefotballagene og 

kampavvikling for klasse 7 år. Vedlikehold av banen går 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 2016/2017 holdt seg mild, med lite snø. Det er port inn til banen på grunn av frakt av 

driftsutstyr inn og ut av banen. I tillegg er nettingen rundt banen strammet opp.  



OI fotball Årsberetning 2017 
 
 

13 

 

Flåtestad Fair Play Arena 

Kunstgressbanen Flåtestad Fair Play Arena ble ferdigstilt august 2015. Banen har i 2017 blitt 

brukt til hovedsakelig trening og noe kamper.  

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 2017 har det vært et mål å synliggjøre Fair Play gjennom flere aktiviteter. Det har vært et 

mål å fremme klubbens verdier og bygge oppunder en ønsket klubbkultur. Det er i hovedsak 

gjort 3 aktiviteter: 

1. Utarbeidet dokumentasjon for fair play arbeidet gjennom  

• Tydeliggjøre Fair Play rollen og informasjon om ansvarsområder på klubbens 

nettsider. Utarbeidelse av årshjul for å synliggjøre aktivitet og fremdrift. Distribuert på 

egne nettsider og Facebook.  

• Utarbeidet skriv om innføring av FAIR PLAY KAMPVERTER. Er distribuert på 

klubbens nettsider, men sendes også ut med jevne mellomrom ril lagledere. 

• Utarbeidet skriv til alle dommere om Fair Play og holdningsarbeid.  

2. Utnevnt 5 fair play profiler i løpet av året  

Hensikten med profilene er å synliggjøre Fair Play gjennom personer som har gode 

verdier, oppførsel og omtanke for laget og klubben sin. Det gjelder ikke alltid å være best 

på banen, men en god, snill og hyggelig person som evner å motivere andre enn kun seg 

selv er særdeles viktig. 

 

Årets profiler er valgt etter tips fra flere, og de har blitt lagt merke til. Det har vært viktig å 

fremme personer fra alle nivåer, alderstrinn og roller.  

Årets profiler har en oppførsel og personlighet som fremmer klubbens verdier og som vi 

ønsker å belønne. De har blitt presentert på fotballens facebook sider med stor respons og 

vært i Oppegård avis. De får også utdelt diplom. Profiler for 2017 er: Amanda Løken (januar), 

Tuva Uppmann Knutsen (februar), Lasse Vardenær (mars), William Ellinggard (april) , Alva 

Niklasson (mai).  

 

3. Fair Play Konkurranse.  

Det ble i januar 2017 utlyst en fair play konkurranse for perioden fra 1. februar til 1. 

november 2017. 

Det ble planlagt at det skulle trekkes ut et vinnerlag fra jente- og guttesiden. Premien var satt 

til 5000 kroner. 
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I tillegg var det planlagt å dele ut T-shirts med påtrykk og at lagene skulle få omtale i sosiale 

medier og kanskje i Oppegård avis.  

Deltakelse i konkurransen krevde kun at laget fylte ut et skjema om hvilke tiltak laget hadde 

gjort for å fortjene fair play prisen.  For spillerne kunne det være tiltak som:  

• Undertegnet Fair Play-kontrakt (7-12 år skal alle spillere informeres muntlig fra trener) 

• Gjennomfører Fair Play hilsen før og etter kamp 

• Sier «fine ting» til medspillere, motspillere og dommer 

Tiltak gjennomført av foreldrene ville også bli premiert. Det kunne være tiltak som at 

foreldrene hadde gjort seg synlige som kampverter: 

• Ta imot motstander, by på kaffe. Lage hyggelige overraskelser til spillere osv. 

• Skryte av eget lag, applaudere gode prestasjoner på motstanders lag og snakke 

• fint om dommere/kampveileder. 

• Dele gode Fair Play tiltak på sosiale medier 

 

Konkurransen ble distribuert på mail til trenere, lagledere, egne nettsider, Facebook og lokal 

avisen i Oppegård. Dessverre var det ingen lag som sendte inn for å være med på 

konkurransen. Styret vil vurdere om konkurransen skal prøves på nytt i 2018. 

 

7.2 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 jevnt: 

10.02.2016: 434 følgere 

05.02.2017: 567 følgere 

05.02.2017: 633 følgere 

  

I 2017 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. 

Fotballstyret har vært et år uten kommunikasjonsansvarlig, og har løst det med å inngå 

samarbeid med frivillige ved cuper. Styremedlemmene er nå ansvarlig for kommunikasjon på 

sine områder. Fotballgruppas administrative leder er ansvarlig for websidene og 

kommunikasjon på epost.  
 

 

8 Økonomi  

Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 129.610,- mot et budsjettert underskudd på kr 

33.263.   Reelt overskudd fra drift ble kr 107.374 som er kr 160.637 bedre enn budsjettert.  

Selv om inntektene ble ca tnok 500 lavere enn budsjetter ble kostnadene ca tnok 700 lavere.    

I løpet av året har det blitt tatt i bruk nytt økonomisystem som på sikt forventes å gi mer 

effektiv og målrettet rapportering av fotballgruppas virksomhet.  I 2017 har vi også jobbet 

med å få redusert antall lagskonti i privat regi.  Hovedregelen er at det ikke i noen 

sammenheng tillates egne bankkonti i regi av privatpersoner for økonomiske transaksjoner i 
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lagene. Alle utgifter som skal belastes laget skal utstedes til og utbetales fra Oppegård IL, og 

alle inntekter til laget skal faktureres/innkreves fra Oppegård IL.  

For lag tilknyttet Oppegård IL innebærer dette i praksis at alle økonomiske transaksjoner skal 

gå via en bankkonto i Oppegård IL i stedet for via en privat konto tilhørende lagets kasserer 

eller lagleder. Klubbens nye økonomisystem, Xledger, legger til rette for mer effektiv 

håndtering av lagkasser. Det er i systemet opprettet separate koststeder (heretter kalt lagkasse) 

for alle lag som oppdateres umiddelbart ved føring av et utgifts- eller inntekstbilag.  

Det vil i løpet av 2018 bli forsøkt tilrettelagt for å gi kasserer i lagene direkte innsyn på egen 

lagkasse i klubbens økonomisystem og helt eliminere bruken av private lagkasser. 

 

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 100.000 til fremtidig vedlikehold av Østli og Flåtestad og kr 50.000 til nysatsningen med 

spillerutvikling i klubben, resterende kr 32.199 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 2018 foreslås en 

moderat økning av treningsavgiftene med hhv kr 100 og 300 avhengig av alderskategori. 

Putteskolen foreslås økt med kr 100, mens de aldersbestemte årgangene fra 7-19 år, samt 

veteran foreslås økt med kr 300.  Senior lag for herrer og damer endres ikke.  

Treningsavgiftene har ikke vært gjenstand for økning siden 2010 og nye satser er fortsatt 

rimelige sammenlignet med andre klubber i området.  

 

Fotballgruppa har ved utgangen av året en positiv egenkapital på kr 3.643.415. 
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9 Vedlegg 1 Handlingsplanen for 2018 
Vårt mål for spillerne 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 2018: 

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 

 

  

Informasjonsflyt Informere kontinuerlig via epost, facebook og på 

nettsidene.  

Nettansvarlig og 

administrativ leder  

Etablere A-lag på 

damesiden 

Melde på et damelag i 4.divisjon, med basis i jente 

junior.  

Rekruttere flere spillere 

Ivrig trening for jenter 06-02 på fredager for å skape 

relasjoner og bygge en kultur på jentesiden i klubben.  

Det er et ønske at A-laget fremstår som rollemodeller 

de yngre kan se opp til.  

Pascal Njie er trener, 

samarbeider med 

sportslig utvalg. 

 

Styrke A-laget på 

herresiden 

Ansette en profesjonell trener som fokuserer på 

struktur og etablere sterk lagkultur. 

Det er et ønske at A-laget fremstår som rollemodeller 

de yngre kan se opp til.  

Ermir Haxhiraj er 

trener, samarbeider 

med sportslig utvalg. 
 

Styrke 

ungdomslagene 

Skape attraktivt tilbud ved gode trenere 

Evaluere bruken av profesjonelle trenere 

Etablering av A-lag på dame- og herresiden for å ha 

rollemodeller for de yngre.  

Sportslig utvalg 

 

Evaluere bruken og 

samspillet mellom 

profesjonelle trenere 

og frivillige trenere 

Kartlegge bruken av profesjonelle trenere  

Etablere en policy for organisering og bruk av 

profesjonelle trenere 

 

Sportslig utvalg på 

oppdrag for styret 
 

Evaluere og revidere 

roller og ansvar i 

styret og sportlig 

utvalg 

Kartlegge erfaringer 

Etablere eventuelt ny organisasjonsform  

Leder 

 

Styrke sportslig 

kompetanse hos 

trenerne 

• Øke den sportslige kompetansen ved å lage 

utviklingsplaner for trenerne 

• Lage systematisk oversikt over trenerkompetanse 

blant trenerne i klubben og følge opp at trenerne 

tar trenerkurs som er påkrevd 

• Utvide ordningen med profesjonelle trenere  

• Styrke trenerforum 

Sportslig leder 
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Øke oppslutningen 

om Akademiet og 

fotballskolene 

Kommunisere viktigheten av tilbudet internt i 

klubben og eventuelt rekruttere fra klubber i Follo.  

 

 

Sportslig utvalg  

 

Styrke kompetansen 

blant lagledere 
• Etablere laglederforum 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 

Mål om å videreføre dagens 31 sponsorer og øke 

antallet, samt gjøre fotballgruppa attraktiv for disse. 

Få inn sponsor for 3v3 og breddefotballskolen. 

Utnytte potensialet i kommunens Frivilligbørs. 

Markedsansvarlig 

 

Anlegg Følge opp 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 i 

samarbeid med 

daglig leder og 

driftsstyret med 

Kolbotn IL.  

 

Kvalitetsklubb  Følge opp at nye rutiner, roller og ansvar etterleves. 

Spesielt følge opp at alle lagkasser er registrert 

sentralt i klubben.  

Leder med 

økonomiansvarlig 
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10 Vedlegg 2 Evalueringsskjema 

Evaluering og oppsummering av sesongen 2017 

Som et ledd i Sportslig plan, samt som grunnlag for å forbedre og utvikle driften, 
ønsker OI Fotball en tilbakemelding på hvordan sesongen 2017 har vært for det 
enkelte lag. Vi ønsker i tillegg å få innspill og tanker på hvordan dere opplever at OI 
Fotball, og klubben som helhet, fungerer. 
 
Det er lagets lagleder som er ansvarlig for at skjemaet blir fylt ut og sendt inn til OI 
Fotball. Vår klubb en bygd på frivillighet, og vi har ikke ressurser som kan følge opp 
det enkelte lags aktiviteter. Derfor er det viktig at ditt lag bruker litt tid på å evaluere 
sesongen. Lagenes input er helt essensiell for å kunne ta de riktige beslutningene for 
OI Fotball i fremtiden. 
 
På forhånd takk for hjelpen! 

Først noen spørsmål om laget ditt.  

Her er et gjennomsnitt av hva lagene svarte. 12 innkomne svar.  

1. Hvilket lag/årgang representerer du? 

2. Hvor mange foreldre har hatt en aktiv rolle i laget i 2017 (foreldretrenere, lagledere og 

alle andre roller i laget)? 

3. Antall spillere ved inngangen til sesongen 2017? 

4. Antall spillere ved utgangen av sesongen 2017? 

5. Antall spillere ved oppstart på Putteskolen? 

6. Hva mener du er årsaken til at spillere har sluttet/kommet til? 

7. Hvor mange lag var påmeldt i serien, i hvilken årsklasse og divisjon? 

8. Hvilke cuper deltok laget på i 2017, og hvor mange lag og spillere deltok dere med på 

hver av disse cupene? 

9. Hvor mange kamper har din årgang spilt i løpet av sesongen 2017, alle seriekamper, 

cuper, turneringer og treningskamper inkludert? 

10. Er det spesielle positive forhold som kan fremheves fra årets sesong? (miljø, oppmøte, 

nye spillere, foreldreinnsats, sportslig fremgang, oppnådde målsetninger etc)  

11. Hvor har treningene vært avholdt denne sesongen? I snitt – hvor mange 

spillere/trenere har deltatt på hver trening?  

12. Hvordan er de økonomiske forholdene i laget? Har laget tjent penger i 2017? Er det 

planer om aktiviteter i laget som krever at laget skaffer inntekter for å dekke 

eventuelle kostnader? (overnattingscuper /cuper til utlandet) 

13. Hvilke aktiviteter har laget gjennomført i 2017 som har bidratt til å øke innsatsen 

(involveringen) fra frivillige (foreldre) både for laget og på felles aktiviteter 

(dugnader, skaffe inntekter)  

14. Hvilke aktiviteter planlegger laget å gjennomføre i 2018 for å øke engasjement og 

bidrag fra foreldregruppa? 

15. Hvilke planer har laget for neste sesong med tanke på trening, serie- cupdeltagelse? 
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16. Er det spesielle ting laget kommer til å fokusere på fremover? Er det spesielle 

utfordringer dere står overfor? Hvordan kan eventuelt trenerkoordinator/Sportslig 

utvalg bidra i dette arbeidet?  

17. Er det spillere på laget som kan være aktuelle for spesiell oppfølging, for eksempel 

intern hospitering, eller er påmeldt kretslagstrening? (Landslagsskolen) 

 

Så noen spørsmål om OI Fotball 
 

18. Er du fornøyd med informasjonen du får fra OI Fotball/OI? Er du fornøyd med 

hvordan denne informasjonen formidles? Hvis nei, har du forslag til hvordan dette kan 

forbedres i 2018?  

19. I hvilken grad føler du det er enkelt å komme i kontakt med personer i OI 

Fotball/Sportslig Utvalg? Har du eventuelt forslag til hvordan dette kan forbedres?  

20. Er dere interessert i å delta på kurs for aktivitetsledere, trenere og ledere? I så fall 

hvilke? 

21. Har dere ressurser i laget som kunne bekle en rolle i OI Fotball? (trenerkoordinator, 

keepertrener, sitte i Sportslig utvalg eller i Styret) 

22. Har du deltatt på noen av OI Fotballs møter og/eller arrangementer i 2017 (årsmøte, 

trenerforum, klubbens cuper)? 

Ja eller Nei    

23. Hvis ja, hva er ditt inntrykk av disse møtene og/eller arrangementene? Har du 

eventuelle forslag til forbedringer? 

24. Har laget noe utstyrsbehov, og/eller behov for «eksterne» trenere, foran neste sesong?  

25. Hva mener du er det VIKTIGSTE klubben/OI Fotball bør arbeide med i 2018? På 

hvilken måte kan du eller andre personer knyttet til deres lag bidra i dette arbeidet?  

26. Har du andre kommentarer, forslag og spørsmål?  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Oppegård IL. Fotball 

 

Erik Foss 
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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. 

 

 

 

 


