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Årsberetning 2014 
Oppegård IL - Fotballgruppe 

 
 

Styrets sammensetning    

Jan Takman (Leder, anleggsansvarlig) 
Mona Stormo Andersen (Nestleder, Sekretær) 

Morten Hilstad (Kasserer)   

Steffen Burger (Sportslig leder SU, trenerkoordinator) 
Jørn Wibe (web/informasjon- og kommunikasjonsansvarlig) 

Petter Franck (Cup/arrangementsansvarlig, Leder barneseksjonen) 
Tom Skjølingstad (Fair Play ansvarlig, Leder ungdomsseksjonen) 

Magne Mellem Enoksen (Leder seniorseksjonen)  

Liesl Hagelberg (Putteskoleansvarlig) 
 

   

Valgkomiteen  

Isabel Bergerseter 

Hege Beate Larsen 
 

 

Generelt om styrets arbeid 

Det er avholdt 11 ordinære styremøter i 2014.  

 
Representanter fra styret, sportslig utvalg, de enkelte lagene og administrativ leder har deltatt på flere 

aktiviteter og kurs: 

 
 Drifts- og anleggsmøter med Oppegård kommune, Kolbotn IL og Østli Skole 

 Trenerkurs 

 Fotballederkurs 

 Lagledermøter 

 Fair Play samlinger 

 Samling for ansatte i regi av Oslo Fotballkrets 

 SAMK 

 

Det har også vært gjennomført 2 fotball klubbkolleksjonskvelder med salg av Adidas-produkter i 
samarbeid med Adidas/Torshov Sport, og de fleste lag har før sesongen fått nye drakter. Det har også 

vært gjennomført innsamling av brukt fotballutstyr som er sendt til Kauma SC i Malawi. 
 

 

Generelt om Oppegård IL Fotball 

I 2014 har det vært svært høy aktivitet på det sportslige plan i fotballgruppa. Siste opptelling viser ca. 

750 spillere i løpet av sesongen 2014. Ca. 80 nye spillere er ventet når vi kjører i gang Putteskolen for 

årgangen født 2009 i begynnelsen av mai. Det har vært 64 lag med i seriespill i 2014, og dette ledes 
av gruppens 171 trenere og lagledere. Dugnadsånden lever i fotballgruppa. 
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Vi har i alle år vært en breddeklubb og det skal vi fortsatt være. Det er viktig å legge til rette for at 

flest mulig er med lengst mulig. Det er også viktig å erkjenne at verden rundt oss er i utvikling og vi 
må følge med i tiden. Det er derfor i 2014 satt i gang med revidering av Sportslig Plan og denne er 

forventet ferdigstilt før sommeren.  
 

I 2014 fikk vi også på plass alle formaliteter for bygging av Flåtestad Fair Play Arena. Denne 

prosessen medførte dessverre at fotballgruppas leder siden 2011, Trond Ingebrigtsen, gikk av som 
leder for fotballgruppa. Det beklager det sittende styret, og takker Trond for en fantastisk innsats. 

 
A-laget rykket dessverre ned til 5. divisjon i 2014 sesongen. Arbeidet med å rykke rett opp til 4. 

divisjon igjen er startet, og Stig Vangsnes er ansatt som trener for A-laget. Det rapporteres om en 
svært motivert spillegruppe som består av erfarne ringrever, og flere juniorspillere som er klare for å 

få oss opp i 4. divisjon fra 2016. 

 
 

Lederen har ordet 

Organisering 
Styret har i 2014 jobbet mye med å endre organisering fra seksjoner til rollestyrte oppgaver i tråd 

med det vi varslet om på årsmøtet i 2014. På høsten 2014 gikk vi derfor bort fra seksjoner og hvert 

styremedlem vil fremover ha definerte ansvarsområder. Dette er viktig slik at vi kan bli enda bedre på 

å møte de utfordringene det er å være en fotballgruppe i vekst. Styremedlemmene i fotballgruppa 

legger ned et betydelig arbeid og hver enkelt styremedlem skal ha stor takk for all den fritiden de 

legger ned i dette.  

Styret har valgt disse rollene: 

 Styreleder 

 Sportslig leder 

 Anleggsansvarlig 

 Markedsansvarlig 

 Informasjonsansvarlig 

 Arrangementsansvarlig 

 Fair Play-ansvarlig 

 Putteskoleansvarlig 

 Økonomiansvarlig 

 

Administrativ leder rollen er fortsatt en 100% stilling. Denne stillingen blir i 2015 delt på to personer, 

80% på Mona Schrøder og 20% på Jørn Wibe. Arbeidspresset på denne stillingen har over lengre tid 

vært svært høyt, og fotballstyret vurderer derfor behovet for å sette av midler til klubbutviklingstiltak 

det kommende året. Det er behov for et mer systematisk prosess for finne det riktige grensesnittet 

mellom administrative leders oppgaver og de frivilliges oppgaver, og med det å redusere omfanget av 

administrativ leders stilling slik at den tilsvarer 100%. Sentrale elementer er utvikling av 

fotballgruppas websider og klubbhåndbok som kanaler for informasjon dere trenere, lagledere, andre 

frivillige og medlemmer for øvrig finner svaret på mange av de daglige spørsmålene rundt klubben. I 

kombinasjon med dette skal det også startes opp prosess for Kvalitetsklubb trinn 1 i regi av NFF og 

Oslo Fotballkrets.  
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Anlegg 
Vi har nå fått utbetalt alle spillemidler og nærmiljømidler i forbindelse med byggingen av Østli. Det 

som gjenstår er mva. refusjon som vil komme til utbetaling høsten 2015 for Østli.  

Vinterdriften på Østre Greverud KG gikk som forventet i 2014, men fyranlegget begynner å bære preg 

av alderen og flere sentrale deler har vært skiftet. Dette er kostnader som dekkes av Oppegård 

kommune. Vinteren 2014/2015 har vi valgt å vinterdrifte både Østre Greverud KG sammen med 

Kolbotn IL som tidligere og Østli FairPlay Arena. Dette håper vi gir rom til enda høyere aktivitet for 

våre spillere. 

Sportslig 
Det er gøy å se den høye aktiviteten som fotballgruppa representerer og det er imponerende å se alle 

de timene med dugnadsinnsats som legges ned av trenere, lagledere og ressurspersoner for lagene. I 

tillegg til dette er dugnadsånden stor for å arrangere cuper som gir et viktig økonomisk bidrag til 

driften av fotballgruppa. I 2014 har det vært arrangert: 

 Putteskole 

 Serierunde for tilrettelagt (Unified) i samarbeid med Allsportgruppa 

 3V3 cup 

 Idrettsskole sammen de andre gruppene 

 Fotballskole 

 Finn Haveid Cup 

 Bilia Cup 

Utover trening og seriespill har Oppegård IL Fotball vært representert på en rekke cuper både i Norge 

og i utlandet.  

Fokusområder for fotballgruppa i 2015 
De viktigste oppgavene for 2015 vil være: 

 Bygge Flåtestad Fair Play Arena 

 Ferdigstille ny Sportslig Plan 

 Få den nye organiseringen basert på roller til å fungere i praksis 

 Fortsatt høyt fokus på Fair Play 

 Starte opp Kvalitetsklubb trinn 1 

 Styrke og utvikle innholdet på fotballgruppas websider 

 Få på plass flere sponsorer 

 

 

Sportslig utvalg  

Sportslig Utvalg (SU) har i sesongen 2014 bestått av følgende medlemmer:  
 Roar Jørgensen (Leder), Steffen Burger (Leder fra juli + Trenerkoordinator) 

 Therese Bae (Ansvarlig barnefotballen)  

 NN (Ansvarlig seniorseksjonen, leder har hatt denne rollen)  

 Bjørn Erik Arnesen (Jentefotballkoordinator)  

 Yngve Lunde (Ansvarlig ungdomsfotballen)  
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Aktiviteter og saker behandlet i 2014  
1. Tildeling av treningstider (vår og høst)  

2. Bistand i treneransettelser  

3. Bistand til utvikling av lag  
4. Koordinering: Klubb – OFK vedrørende SUP  

5. Trenerforum  

6. Fotballskoler  
7. Diverse samarbeidsmøter med lagene i OI  

 
Sportslig utvalg - mandat og ansvar  
Sportslig utvalg (SU) skal sørge for at Oppegård Fotball gjennomfører de aktiviteter som er nødvendig 

for å nå de sportslige mål som er nedfelt gjennom sportsplanen. Aktuelle ansvarsområder er å bidra til 
at klubbens trenere får kontinuerlig utvikling og oppdatering både ved intern og ekstern opplæring, 

som man startet opp i 2010.  
 

Videre har SU hatt ansvaret for treningstider i samarbeid med Oppegård kommune og Kolbotn IL. 

Gjennom året har SU, sammen med Administrativ leder, stått for mye av kommunikasjon mellom de 
ulike årganger. Inkludert har også vært koordinering og føringer for samarbeidet med andre grener i 

Oppegård Idrettslag, da først og fremst håndballgruppa. 
SU skal søke å ha medlemmer fra alle seksjonene (barn, ungdom, senior). Les mer om sportslig 

utvalgs oppgaver på hjemmesiden. 

 
 

Barneseksjonen  

Styret i Barneseksjonen har bestått av følgende personer:  
 Petter Franck (Leder)  

 Thomas N. Stabenfeldt (Styremedlem/Dugnadsansvarlig)  

 Karsten Nygård (Styremedlem/Putteskoleansvarlig)  

 Therese Bae (Styremedlem/Representant SU)  

 
Dugnad Dalen 
Vi har hatt ansvaret for dugnadsarbeidet på Dalen hvor dette har blitt fordelt på årgangene 2004 – 
2007. Vi holdt årgangene 2002 og 2003 utenfor dugnadsarbeidet da de hadde ansvaret for årets Bilia 

Cup. Arbeidet har bestått av følgende oppgaver (som også har ligget ute på nett)  
 

 Rydding på og langs banen av søppel  

 Kanting av banen med kantklipper/gresstrimmer 

 Luking av ugress ved gamle tribunen 

 Trimming av hekk langs kjørevei ned til parkeringen (nedenfor banen) Her er det viktig å sørge for 

at grenene fra hekk på banens side ikke stikker ut og riper opp biler eller er til hinder for 
passering.  

 
Barnefotballkvelden  
Sørge for å arrangere den såkalte Barnefotballkvelden i forkant av oppstarten for Putteskolen. 

Barnefotballkvelden er en 4 timers samling med fokus på barnefotballen som er åpen for alle våre 
medlemmer. Dette er kvelden alle i barnefotballen bør få med seg!  

 

Temaer for kvelden er:  
 Verdier og retningslinjer  

 Virkemidler i klubben – i kampen og i økta  
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 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  

 

Alle som er berørt av barnefotballen i klubben er med denne kvelden - dvs.  
 Trenere, ledere og øvrig støtteapparat rundt lagene 7-12 år  

 Styret i breddefotballen  

 Evt. trenerkoordinator/er barnefotball  

 
Putteskolen  
Oppstart for årets putteskole var torsdag 8.mai. I år så var det årgangen 2008 som skulle startes opp 
og her møtte det opp 73 jenter og gutter for denne årgangen. 

 
3v3 cup 
For første gang arrangerte Oppegård IL Fotball 3v3 cup. Med god hjelp fra 3v3 Norge, ble cupen en 

suksess. Selv om cupen ble arrangert søndag 4. mai (som var i en helg der mange reiser bort) var 
deltakelsen upåklagelig; 107 lag stilte opp og vi fikk en veldig god start på det som i fremtiden skal bli 

vår-cupen” i OI Fotballs regi. 

 
Finn Haveid Cup  
I 2014 så arrangerte vi på nytt Finn Haveid Cup som er vår interne fotballcup. Denne cupen gikk 
lørdag 13.september og var for årgangene 2004 – 2008. I år deltok det 40 lag med 300 spillere i 

årsklassene 2004 – 2008, med 2007 som var ansvarlig årgang for arrangementet. For første gang ble 

det spilte 7’er-fotball under Finn Haveid cup og for første gang hadde vi også besøk av lag fra andre 
klubber. Klasse gutter 10 år spilte 7’er-fotball mot lag fra Kolbotn IL. 

 

Bilia Cup 2014 
Bilia Cup ble i 2014 arrangert for 8. 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 2014 hos årgang 2002, med årgang 2003 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 
åtte årene har satt sitt preg på. Resultatet er at vi over tid har etablert et veldig godt tilbud for våre 

deltagere, og et arrangement med mange gode ringvirkninger for klubben, både sportslig, sosialt og 
økonomisk. I tillegg til å gi viktig inntekter er denne dugnaden også en fin sosial arena der mennesker 

treffer hverandre og blir kjent på tvers av lagtilhørighet og aldersgrupperinger.  
 

Årets cup (inkludert seniorcupen) har hatt 320 lag påmeldt, noe som er ny rekord med tanke på antall 

påmeldte lag. Totalt ble det spilt 470 kamper med ca. 2500 spillere i aksjon. Ny rekord med tanke på 
antall påmeldte lag. For 5’er-cupen måtte vi i år dessverre si nei til en del lag på grunn av fulltegning. 

 
Rent økonomisk har vi også nådd en ny topp under årets Bilia Cup. Mange påmeldte lag gir gode 

ringvirkninger i forhold til omsetning og resultat. Det er derfor gledelig å kunne fortelle at Bilia Cup 

2014 ser ut til å gi et overskudd på nesten kr. 500.000,-! 
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Seniorseksjonen 

Arbeidet i seksjonen 
Seniorseksjonen har operert på et minimumsnivå i 2014, uten noe effektivt styre. Vi har ikke hatt 

noen styremøter, men lagledelsen fra de ulike lagene har hatt noe kontakt på tvers av lagene via 

epost, telefon og personlig møte, slik det har blitt gjort de siste årene. Samarbeidet på tvers av lagene 
har vært merkbart bedre i 2014 enn tidligere. 

 
Leder har representert seksjonen i de fleste styremøter, samt tatt tak i saker som har dukket opp ved 

behov. Grunnet lite kontakt med lagene, har seksjonen begrenset seg til å ta opp saker som har 

dukket opp, fremfor å være proaktiv og komme med egne saker. Seniorseksjonen har heller ikke så 
mange konkrete oppgaver som de andre seksjonene, noe som er naturlig, i og med at det er betydelig 

færre spillere i seniorseksjonen enn i de andre. 

 
Viktige saker i 2014 
Seniorseksjonen har fortsatt arbeidet med hospitering mellom lagene på herresiden fra fjoråret. Her 
har vi tatt nye skritt, med godt samarbeid mellom A-lag, rekruttlag og juniorlag. Flere spillere har vært 

innom både to og tre lag i løpet av sesongen. 
Seniorseksjonens lag har bemannet dugnader etter ønske fra klubben under Bilia Cup og serierunden 

til tilrettelagt-gruppa på Østre Greverud. 

 
Arbeidet fra høsten 2013 med å få flest mulig J16-spillere med over til juniorlaget i 2014 gikk ikke 

spesielt godt, til tross for dialog mellom lagene. Mange spillere valgte å slutte, slik at det ikke ble noe 
juniorlag på jentesiden i 2014. Det har etter dette vært en fin dialog internt i klubben om å få til et lag 

igjen i 2015, og i år er det påmeldt ett Jjr lag i 2.div med spillere fra 98/99 årgangen. 

 
Etter aktiv annonsering og rekruttering av senior kvinner på Facebook, OI TV og på fotballens 

hjemmeside, har laget nå fått en større stall i løpet av 2014. Hele 6 stykker har meldt overgang til OI 
nå før seriestart. 

 
Sportslige resultater 
Herrer A slet lenge i bunnen i 4. divisjon, som i fjor. Sesongen endte med nedrykk, til tross for et 

poengsnitt på 1,09 per kamp, noe som hadde holdt til å holde plassen med god margin i de andre 
avdelingene. Det var med andre ord en jevn avdeling med mange jevne kamper, som Oppegård slet 

med å avgjøre til sin fordel. 

 
Herrer rekrutt hadde en sesong med stort oppmøte på treninger og stor entusiasme. Laget hang med 

i toppen av tabellen gjennom hele sesongen, men sterk motstand fra Kolbotn 2 og Ski 2 gjorde at 
Oppegårds rekrutter ble nummer tre. 

 
Oppegård hadde ett 7-erlag med i serien i 2014, mot to i 2013. Dette laget havnet sist på tabellen i 2. 

divisjon. Laget har lite administrativ kontakt med de andre lagene i seksjonen og holder stort sett på 

for seg selv. 
 

Gutter junior hevdet seg bra i sin første sesong i 2. divisjon, etter fjorårets opprykk. Laget havnet på 
4. plass av 11 lag i sin avdeling. I år hadde juniorgutta også et andrelag, som havnet midt på tabellen 

i 3. divisjon. 

 
Damer A ble nummer 8 av 14 i sin avdeling i 2. divisjon 7-er. 

 
I tillegg har Oppegård lag i klassene M33 og M40, som i mange år tidligere. I 2014 hadde klubben 

også et lag i klassen M40. 
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Status ved årsskiftet 
Etter tre år med begrenset styrearbeid i seniorstyret, har seksjonen likevel løst sine oppgaver greit. 
Leder har tidligere signalisert at det neppe er behov for et eget seniorstyre eller seniorseksjon 

fremover. I forbindelse med omorganiseringen av styret fra seksjonsbasert til rollebasert, ble både 
barneseksjonen og ungdomsseksjonen fjernet. Det ble etter hvert konkludert med å gjøre det samme 

med seniorseksjonen, ettersom det meste av aktiviteten i seksjonen styres gjennom sportslig utvalg 

og lagene. Dialogen er såpass god på tvers at vi ikke ser det nødvendig med et konstruert 
mellomledd. Dette betinger riktignok at sportslig utvalg er godt bemannet. 

 
Lagledelsen på a-laget, rekruttlaget og junior på herresiden har god kontakt, noe som gir håp om 

fortsatt god hospitering mellom lagene. Nå er det også felles treninger i flere kombinasjoner gjennom 

uka, slik at alle spillerne trener sammen i løpet av en treningsuke. 
På kvinnesiden sliter vi mer med å få J16-spillere til å bli med opp på juniorlaget. Dette er noe vi bør 

ha enda mer fokus på i tiden fremover. 
 

 

Dommergruppa  

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

klubbdommerne til barnefotballen og dommere til 7’er-fotball i ungdomsseksjonen. I 2014 hadde vi 
totalt 4 aktive 11’er-dommere, hvorav 3 var kretsdommere og 1 var rekruttdommere.  

 

Det holdes 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 2015 har vi ca. 40 unge fra 

årgangen 1998-2001 som har gjennomført klubbdommerkurset. Vi har også deltagere fra andre 
klubber på våre klubbdommerkurs. 

 

Fotballskolen 

Jernia fotballskole ble gjennomført i perioden 4.-8.august med 135 påmeldte barn i alderen 7–13 år. I 

tillegg til deltagere fra egen klubb, deltok ca. 8 barn fra andre klubber i Follo. Alle skolens 15 

instruktører ble rekruttert fra klubbens egne ungdomslag, noe som fungerte veldig bra.  
 

I 2014 ble tilbudet til de eldste betydelig forbedret! Vi fikk med oss vår juniortrener Stig Vangsnes 
som faglig ansvarlig. Han trente jo også Kolbotns A-lag i 2011-2013. Han fikk med seg dyktige og 

inspirerende instruktører/trenere for å gi et best mulig tilbud til de eldste. Noe som ble meget godt 
mottatt!  

 

Fotballskolen har i stor grad utviklet seg til et arrangement drevet av klubbens ungdommer, i nær 
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.stk Fair Play vinnere blant barna.  
 

 

Idrettsskolen  

Idrettsskolen ble gjennomført i perioden 23 – 27.juni med nesten 240 påmeldte barn i alderen 7–13 

år. Arrangementet var som tidligere et samarbeidsprosjekt mellom flere av gruppene i OI + Oppegård 
Golfklubb.  
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Håndballgruppa hadde hovedansvaret for administrasjon av skolen i 2014, og gjennomførte dette på 

en god måte! Skolen fikk nok en gang gode tilbakemeldinger, spesielt på grunn av variasjonen i 
programmet med nye idretter og aktiviteter hver dag.  

 

Utdanning  

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

Fotballkrets. Vi var vertsklubb i samarbeid med Ski IL Fotball som arrangerte delkurs 1 og 2 i Ski, 
mens vi arrangerte delkursene 3 og 4 her på Østre Greverud. Tilnærmet likt samme kursopplegg i 

samarbeid med Ski IL Fotball er allerede planlagt for høsten 2014.  

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

lisenskurs for barnefotballen, Barnefotballkvelden, samt kretsens fotballederkurs (FLK1, FLK2, FLK3 og 
FLK4 kurs). 

 

Barnefotballkvelden er en fin inngang til alle som er opptatt av barnefotball. I 2014 har dette vært 
gjennomført to ganger, med fokus på nye trenere og lagledere på Putteskolen (april/mai) og for de 

unge instruktørene til sommerens fotballskole (juli/august).   

 
 

Marked/ Sponsorer 

Arenareklame 
Det har i 2014 ikke vært jobbet systematisk med å få på plass nye sponsorer. Vi har fått på plass 

noen nye aktører og det er bra, men vi har plass til flere så alle oppfordres til å bidra i dette arbeidet. 
Alle sponsorene har blitt med videre og dette gir fotballgruppa kjærkomne inntekter og er en viktig 

bidragsyter til å opprettholde et høyt aktivitetsnivå.  
  

Bilia Follo 
Avtalen med Bilia Follo løper fortsatt og det er god dialog med Bilia rundt sponsoratet. Bilia har 
annonser i våre nyhetsbrev og tilbakemeldingen fra Bilia er at de er tilfreds med avtalen som løper ut 

2016. 
  

Draktreklame 
Alle lag har i 2014 sesongen fått nye drakter. Hovedsponsorene til idrettslaget, Jernia og Askim 

Sparebank har reklame på brystet, Bilia på skuldrene, Modulia på en arm og Byggeplasskilt på ryggen. 
Spillerdraktene er Oppegård IL Fotball sin eiendom og det gis ikke anledning for lagene å sette på 

egne sponsormerker eller navn på draktene. 
 

 

Anlegg/Banesituasjon 

Fotballgruppa disponerer 5 spilleflater for fotball. Dette er Østre Greverud Kunstgress (ØGK), Østre 

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

 
ØGK 
Det er utført nødvendig vedlikehold på ØGK. Det var få mangler, men kommunen har skiftet noe nett 
på målene og det er montert nye koster i inngangene der det har vært mulig. Noen av stativene er 

defekte og kommunen har lovet å kjøpe inn nye, men det er foreløpig ikke på plass. Kostnader til 
disse utbedringene er hovedsakelig dekket av kommunen som er anleggseier. OI fotball har dekket 

kostnad til på nye koster.   
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Det er etterfylt granulat etter vinterdriften, en kostnad som deles av Kolbotn og OI. Det er fortsatt 

ikke tegnet ny driftsavtale med Oppegård kommune og banen driftes fortsatt videre på samme 
premisser som før 2012. Fotballgruppa har sendte forespørsel i 2013 til Kulturdepartementet med 

spørsmål om kommunen plikter drifte året rundt, men venter fortsatt på svar. Inntil dette er avklart 
ønsker ikke Fotballgruppa å tegne noen ny avtale.  

 

Vinterdriften gjøres fortsatt som et samarbeid mellom KIL og OI som har et felles driftsstyre. Fordeling 
av treningstid og kostnader mellom klubbene gjøres i forhold til hvor mange 11-er lag hver klubb har 

påmeldt i serien. 

 
Oppegårdbanen 
Kommunen har foretatt en ansiktsløftning på Oppegårdbanen. Kiosk og tribuner er revet, det har 

kommet nytt gjerde og ny beplantning. Kommunen har bevilget penger til bygging av toaletter, men 
vil ikke bygge dersom ikke OI påtar seg ansvaret for vask og daglig drift. Oppegård IL, Fotball har 

skissert at en mulig løsning kan være at fotballgruppa tar seg av renhold og noe tilsyn på toaletter på 
Oppegårdbanen mot at kommunen stiller toaletter til disposisjon på Østli og Flåtestad. Dette er ikke 

avklart enda. Kommunen ser på mulige tilpasninger for å bedre parkeringssituasjonen. Gresskvaliteten 

på Oppegårdbanen har i 2014 vært veldig bra.  

 
Østli Fair Play Arena 
Østli Fair Play Arena har vært en suksess etter åpningen av banen september 2013. Denne banen har 
sørget for at ingen hjemmekamper har blitt spilt på grus. Det ble et tett kampprogram, men vi fikk 

gjennomført alle kamper uten klager. Ledig tid har blitt brukt til organisert trening. Byggingen av 

banen viste seg å være en riktig investering. Vinteren 2014/15 vil det blitt gjort forsøk på vinterdrift 
også Østli for å skaffe oss erfaring om det er mulig. Dette er koordinert med skolens ledelse og ble 

godt mottatt. 

 
Flåtestad 
Planleggingen for bygging av 7’er kunstgress på Flåtestad er i rute og nødvendige godkjenninger på 
spillemidler er på plass. Høsten 2014 fikk vi omsider en forpliktende avtale med kommunen om 

forskuttering av disse midlene og avtale med Oppegård Idrettsråd at OI er eneste bruker av banen. 
Byggestart vil bli så fort snøen har gått og er forventet i april 2015. Ferdigstillelse senest 1. juni om alt 

går som det skal. Banen er meldt inn som kamparena fra august 2015. 

 
Østre Greverud Grus 
Grusbanen har i 2014 ikke blitt brukt til kamper. Det har vært noen treninger der, men hovedsakelig 

har den fungert som parkeringsplass for større arrangementer. 
 

 

Fair Play 

Vi har også i 2014 hatt et betydelig fokus på Fair Play, og lagene i barne- og ungdomsseksjonene har 

blant annet utnevnt Fair Play-ansvarlige på hvert lag. Disse har så hatt ansvar for å sørge for at 
lagene har stilt med Kampverter til hver hjemmekamp. Denne ordningen har fungert sånn noenlunde, 

men kan ytterligere forbedres i 2015. 

 

Vi var også med på å etablere en Fair Play gruppe i Oslo Fotballkrets bestående av en del av klubbene 

som har vært tidlig ute med Fair Play som fokusområde i sine respektive klubber, samt noen nye 
klubber som har tatt dette på alvor. Dette har igjen ført til at Fair Play-fokuset blir mer og mer synlig 

når vi er ute og besøker andre klubber enten det dreier seg om seriekamper, cuper eller andre 
arrangementer. 

 

mailto:info@oppegardil.no


 

Oppegård Idrettslag  

Romslig – entusiasme – fair play 
Besøksadresse: Kongeveien 289 – Postboks 100 – Greverud – 1416 Oppegård 

Telefon 66 99 13 10 – e-post: info@oppegardil.no – NO 971 497 262 Mva 

 

~ Der alle har glede av å være ~ 

 

           

Gjennom året har vi opplevd noen saker som har medført at vi har brukt en del tid på etablere et Fair 

Play fokus på et nivå som ikke handler om spillerne, men om leddet som gjerne er spillernes første 
forbilder, trener- og støtteapparatet. Dette har klubben gjennom dialog med lagene, deres 

støtteapparat og foreldregruppe løst på forskjellig vis, men i all hovedsak med et godt utfall. 
 

Det er ekstra gledelig å se at enkelte lag i Oppegård IL Fotball også har innført interne Fair Play tiltak 

som også har fått fokus i klubben samt i media. Det dreier seg ofte om egne Fair Play-møter i laget, 
men noen lag har også innført noen hederspriser der Fair Play står i fokus. I barneseksjonen har et 

par lag allerede skrevet under på en Fair Play-avtale, og dette vil bli en standard for samtlige lag 
fremover. La oss fortsette med det gode arbeidet som har blitt lagt ned i klubben i noen år nå, og øke 

fokuset enda et hakk i 2015! 
  

Klubben har gjennom Fair Play-ansvarlig mye tilgjengelig materiell som dreier seg om Fair Play, det 

være seg brosjyrer, Foreldrevettkort og Kampvert-vester. De aller fleste lagene i Oppegård IL Fotball 
har nå både Foreldrevettkort og Kampvert-vester i laget, og vi oppfordrer til å si fra i god tid dersom 

man behøver mer materiell eller noe har blitt borte.  
 

For sesongen 2015 foreligger det en egen aktivitetsplan for Fair Play-arbeidet i Oppegård IL Fotball. 

Planen er tilgjengelig på fotballgruppas websider. 
 

  

Informasjon/kommunikasjon 

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

samarbeidspartnere gjennom målrettet kommunikasjon via flere kanaler. Det publiseres jevnlig 
egenprodusert nyheter og stoff fra fotballgruppa som formidles via interne kanaler som OI-avisen og 

fotballgruppas websider, A-lagets websider, samt tidvis gjennom Oppegård Avis. Det er ønskelig at 

enda mer av fotballgruppas aktivitet omtales i disse kanalene, og da med fokus på enda flere bidrag 
fra lagene våre og det de deltar på i løpet av sesongen.    

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

gruppa fremstår som levende og aktiv. Vi opplever at vi totalt sett har blitt godt synlige i lokalmiljøet 
gjennom egen kommunikasjon, profilering og godt samarbeid med andre aktører i lokalmiljøet. 

 

Vår opprinnelige Facebookside hadde pr. 31.desember 575 følgere da sidene dessverre måtte stenges 
og erstattes med ny side. Det ble i god tid før 31.desember satt opp en ny Facebookside som pr. 

17.februar har 258 følgere.  
 

Fotballgruppa sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine medlemmer og samarbeidspartnere (ca. 1400 

mottakere eksisterende medlemmer, tidligere medlemmer, samarbeidspartnere, sponsorer). I 2014 er 
det sendt ut 8 brev, mens vi i 2015 vil forsøke å sende ut ett brev pr. måned. Nyhetsbrevene skal 

først og fremst formidle noe hva som rører seg i gruppa på alle nivåer og som vi mener har allmenn 
interesse for både aktive medlemmer, passive medlemmer og samarbeidspartnere. Saker knyttet til 

både klubb, lag, aktive, frivillige, samt klubbens arrangementer og aktiviteter promoteres i disse 

brevene. 
 

OI-TV benyttes primært til å annonsere fotballgruppa aktiviteter og arrangementer.    
 

Fotballstyrets ansvarlig for informasjon/kommunikasjon har også deltatt aktivt i forhold cupstyrenes 
arbeid, både med tanke på bedre tilrettelegging for frivillige gjennom dokumentasjon, men også i 

forhold til løpende kommunikasjon med potensielle og påmeldte lag/deltagere før, under og etter 

arrangementene. 
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I 2014 ble det etablert nye websider for Oppegård IL. Fotballgruppa ønsker at gruppa websider i løpet 

av 2015 skal utvikles til å være en sentral og god ressurs for informasjon som bidrar til å avlaste 
administrativ leder og andre frivillige i sentrale verv. Idrettslagets nye medlemsregister er også knyttet 

til webløsningen og det vil i løpet av våren gjennomføres kurs for vedlikehold av lagsider.  
 

 

Økonomi  

Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 600.738,- før avsetninger til bestemte formål. Det gode 

resultatet i 2014 skyldes flere årsaker. Bilia Cup er en positiv og viktig bidragsyter, hvor et viktig 
arbeid fra cupstyrets markedsgruppe gav en nesten fulltegnet cup, som igjen gav et veldig godt 

grunnlag for et godt resultat. Videre bidro sponsormidler, samt en forsiktig kostnadsbruk.  Det positive 

resultatet medfører også at Fotballgruppas likvidsituasjon bedrer seg betraktelig og det har vært viktig 
i forhold til å kunne finansiere den økte aktiviteten vi har hatt de siste årene. Det øremerkes kr 

200.000 av årets resultat til bygging av nye kunstgressbaner i Oppegård, samt kr 300.000 til fremtidig 
vedlikehold av Østli og ØGK. 

 

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 utover egenbetalingen gjennom 

treningsavgiften. I styrets forslag til budsjett for 2015 holdes alle treningsavgiftene uendret. 
Fotballgruppa har ved utgangen av året en positiv egenkapital på kr 2.552.714 

   
 
Oppegård, 24.februar 2015 
  
Jan Takman   Jørn Wibe    Mona Stormo Andersen  
Sign.     Sign.     Sign.  

  
Petter Franck    Tom Skjølingstad   Magne Mellem Enoksen  

Sign.     Sign.     Sign.  
   

Liesl Hagelberg    Morten Hilstad    Steffen Burger  

Sign.     Sign.     Sign.    
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