
 
 
 

 
Årsmøte 2019 

Onsdag 20. mars 2019 kl. 19.00 på Klubbhuset 

 
Saksliste: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
4. Behandle fotballgruppas årsmelding/rapporter 
5. Utmerkelser 
6. Behandle regnskap 
7. Fastsette medlems- og treningskontingenter 
8. Vedta Kragerø IF Fotballs budsjett 
9. Valg 

a) Leder 
b) Nestleder 
c) Styremedlemmer  
d) 2 varamedlemmer 
e) 2 interne revisorer 
f) Ny valgkomité  

10. Avslutning med utdeling av gaver 
 



Sak 4: Fotballgruppas årsmeldinger/rapporter 
 
Styrets årsrapport 2018  

Kragerø fotball har over flere år blitt vant til strålende resultater i aldersbestemte klasser. 
2018 har i så måte ikke vært noe unntak. Satsingen på å utvikle gode årstrinn, ved å begynne 
med de minste, har gitt oss ungdomslag som er blant de beste i Telemark, og som 
rekrutterer kretslag og aldersbestemte landslag. Dette er noe vi skal være stolte av og legge 
til grunn for enda høyere sportslige ambisjoner også på seniornivå.  
Fotballen har hatt som mål å bygge opp omkring alle lagene, et solid apparat me mange 
voksne. Vi vil at det skal være sosialt og gøy å engasjere seg i fotballen. Vi er avhengige av at 
mange finner glede i å bidra med sin tid og kompetanse år etter år. Dette er helt sentralt for 
at spillerne våre skal lykkes, enten de er med fordi det er gøy eller om de har ambisjoner om 
å lykkes på seniornivå.  
På vegne av styret vil jeg takke alle frivillige for alle bidrag gjennom året som har gått.  
I 2018 har vi fullført siste del av det planlagte prosjektet for gode treningsfasiliteter. Med 
kunstgressdekke på n gamle gressbanen mot Steinmann, har vi fått på plass oppmerkede 
baner for aldersbestemte klasser. Dette har vært nødvendig for å avlaste hovedbanen som 
treningsfelt og  samtidig gi perfekte baner for å gjennomføre kamper for barn. Dette gjør det 
lettere å gjennomføre fotballskoler og turneringer som krever mye baneplass.   
Planlegging og finansiering gjennom å søke tilskudd til alle prosjekter de siste årene, har blitt 
realisert takket være enorm innsats fra de mange som brenner for klubben.   
Daglig leder gjennom flere år Yngve Bruksaas har vært garantist for gjennomføring av en lang 
rekke prosjekter. Han har også over tid gjennomført en stor oppgradering av klubben 
hjemmesider og systemer på alle nivåer. Når han etter 2018 sesongen går ut av rollen son 
daglig leder, ønsker styret å gi ham en stor honnør for dette arbeidet. Den daglige driften av 
en klubb på vår størrelse er krevende å drive utelukkende på frivillig basis. Styret et derfor 
klare på at vi har ønsket å tilsette ny daglig leder når Yngve nå gir seg. Vi har også ønsket å 
skille ut ansvaret for økonomi til egen rolle.  
Yngve blir heldigvis med videre med sitt engasjement og kunnskap om klubben, som trener 
fortsatt for Gutter 06.   
Vårt langsiktige mål er at Kragerø fotball bygges på gode varige verdier som videreføres med 
nye ressurspersoner, og ser frem til samarbeidet med ny daglig leder og økonomiansvarlig 
velkommen og lykke til med arbeidet.  

For Styret  
Petter Langlo  

Styreleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport i fra Sportslig Utvalg 2018 

Sportslig utvalg har i 2018 bestått av Ole- Walther Enggrav (leder) Stig Isaksen, Espen 
Jørgensen, Per Rune Smedstad og Bjørn Østland. 

Alle medlemmer i sportslig utvalg, utenom leder er i tillegg trenere for hvert sitt lag, på 
forskjellige nivåer. De har vært med i mange år og kjenner klubben og de gjøremål som 
trengs for at det grunnleggende ting er på plass.   

Det har ikke i 2018 vær jevnlige møter, men vi har hatt både formelle og uformelle møter 
hvor ting har blitt diskutert. Med medlemmer i utvalg som har så stor kjennskap både til 
klubben og andre, så mener jeg at dette utvalget har fungert bra og etter vårt mandat. Det 
er sterke personligheter i dette utvalget, så min oppgave som leder blir mer en moderator 
oppgave. 

I 2018 har det jo vært noen utfordringer med treningsfasilitetene spesielt etter sommeren, 
men med det nye kunstgress banen, så blir jo kapasiteten og kvaliteten på 
treningsfasilitetene vesentlig forbedret, og vil være med på å hjelpe på det sportslige 
tilbudet 

Kragerø fotball sammen med mange andre, så er den største utfordringen rekruttering, og 
det at vi på Junior og senior nivå mister spillere. Det at spillere etter ferdig med 
videregående flytter enten på grunn av utdannelse eller skole får vi som klubb gjort lite med. 
Men det er klart at dette er jo noe som setter en begrensing det ambisjonsnivået vi har 
kunnet ha på Senior lag. Når det gjelder rekruttering og beholde spillere, så er det en dugnad 
for hele klubben. Vi i Su skal jobbe for at spillere for de sportslige utfordringer blir så bra det 
lar seg gjøre, men det vil jo være opp til de rundt laget å gjøre det på en måte som gjør at 
spillere syntes dette er gøy og vil fortsette. 

 

Sportslig 

Det har vært stor aktivitet og gode resultater både i serie og cuper. De resultatene Kragerø 
fotball har hatt over tid på ungdomstrinnet har blitt lagt merke til utover Telemark – 
Resultatene kommer av gode og dedikerte trenere, samt selvfølgelig noen spillere som er 
spesielt gode 

Ungdomstrinnet 

På jentesiden vil jeg her fremheve spesielt – J 14 

De ble kretsmestere og kom til finalen i Dana Cup 

På jensiden var det 12 stk. på kretslag/sone fordelt over flere årsklasser, og ,noen av disse 
har sågar vært på landsdelssamling. 

På guttesiden vil jeg her fremheve G 16 

Ble kretsmester- 2plass i interkrets og kom til kvartfinalen i Norway cup 

På guttesiden var det også 12 stk. på kretslag/sone fordelt over flere årsklasser. 

Barnetrinnet 



Dette trinnet fungerer også veldig  fint, det er flinke og dedikerte foreldre som står på. Noen 
kull er større en andre og det er noen hull i årsklasser vi må være oppmerksomme på. Dette 
trinnet er viktig for at vi i fremtiden skal kunne fortsette med så gode resultater på 
ungdomstrinnet som vi har hatt. Det er viktig at klubben er med på å legge ting til rette slik 
at både voksne og ikke minst barna føler seg ivaretatt på en slik måte at de trives og blir i 
klubben lenge. 

A og Junior lag. 

Det har jo vært noen utfordringer i 2018 når det gjelder en stabil spillerstall for spesielt a- 
laget. Det er jo spesielt det med at spillere må flytte vekk når det skal på skole, militæret 
eller begynne å jobbe. Det jobbes veldig godt rundt disse lagene både for å legge til rette for 
at vi skal oppleve opprykk som jo selvfølgelig er målet. Men ikke minst måten Per Rune og 
Tore snakker med og utvikler spillere.  

Det er en veldig positiv driv for disse lagene nå, som vi håper fortsetter. 

 

Med sportslig hilsen 

Ole – Walther Enggrav 

Sportslig leder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport 2018 - KIF Fotball JENTER 07  
  
Treninger og sesongforberedelser:  
Jentelaget har hatt en ukentlig trening 1 time gjennom hele sesongen, benyttet gymsal ved 
svømmehall i perioden oktober-februar.   
  
Kamper:   
Det har blitt spilt kamper arrangert gjennom kretsen, med tre kampkvelder før sommeren og 
tre etter sommeren. På kampkveldene er det blitt spilt tre kamper hver gang. I tillegg har 
laget deltatt på Gumpen Autocup før sommeren.   
  
Sosial sammenkomst:  
Laget er usedvanlig sosiale og glade i en fest, derfor har vi arrangert diverse:   

 Kveldsmat på Steinmann  
 Kakesamling i fotballbua  
 Halloween-fest i fotballbua  

  
Spillere som har deltatt på trening og kamper:   
Det er ca 16 spillere på laget og de har deltatt på de fleste treningene og kampene. Det 
varierer fortsatt litt på stabiliteten i gruppa, så siste kampkveld (da laget for øvrig 
innkasserte sin første seier) var det kun 6 spillere med. Vi må vurdere om vi skal stille to lag i 
serien for å gi spilletid til alle.   
  
Disse spillerne har deltatt i løpet av året:   

Milli Johansen  Eikhaugen  

Emilie Frydendal  Baugstø  

Marie Sandberg  Jørgensen  

Lilly  Kremer  

Live Skauen  Anderssen  

Eira Aatangen  Bottolfs  

Adele Solum  Tou  

Victoria Garstad  Husabø  

Hermine Ballestad  Rønningen  

Adelia   Ørbeck Nilssen  

Silina  Jalbut  

Emely  Minde Kornerud  

Melina  Minde Kornerud  

Lisa Sandberg  Jørgensen  

Marta  Hasseleid  

Alma  Ellegård  
  
  
Treners oppsummering av sesongen:  
I begynnelsen på sesongen spilte jentene i bingen på stadion, for å utnytte vant på sidene. 
Etter sommeren var de siste treningene på kunstgresset, og dette fungerer nå bedre enn 



tidligere. De er såpass mange på hver trening at det er greit å dele de inn og spille mye 
fotball. De tekniske øvelsene er ikke like lette å gjennomføre, og det er tydeligvis heller ikke 
like gøy. Innendørs har vi spilt mye hjørnefotball – og det er en kjempesuksess!  
  
Jentene har tapt de fleste kampene som de spiller, men har stor spilleglede uansett.  
  
Foreldregruppa er særlig god og stiller opp hele tiden. Det gjør det lett å reise på kamper og 
arrangere gøye ting rundt laget. Helt topp!  
  
Lagets støtteapparat:  
Hovedtrener: Espen Jørgensen  
Assistenttrener:Glenn Johannessen  
Lagleder:Torill Sandberg  
Økonomiansvarlig:Stina Aatangen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport 2018 - KIF Fotball J10 (2008)  
  
Sesongforberedelser/treninger:  
Vi trente to ganger i uka ute fra starten på januar. Dette er klubbens største jentekull, som er 
slått sammen av tre fjerdeklassinger (2009) og 15 femteklassinger (2008). Vi har derfor trent 
mest mulig ute i løpet av hele vinteren, med stort oppmøte på trening.   
  
Kamper:   
Jentene har vært delt inn i gult og sort lag, hvor vi gjorde noen justeringer før sesongen for å 
få jevnere lag. Til hver kamp har spillere fra gult lag hospitert med sort lag, og omvendt, slik 
at alle har fått spille med alle. I en av cupene løste vi også opp i de «faste» lagene og blandet 
jentene i nye lag. Gult og sort har spilt til sammen 56 kamper fordelt 
på treningskamper, serien og fire cuper. Vi deltok på Fossum cup i Skienshallen i februar, 
jentedag i Halsen utenfor Larvik i begynnelsen av april, Sommarland cup i juni og Gulset cup i 
september.   
  
Sosiale sammenkomster:  
Bading og pizza på Kragerø Resort i vinter. Sommeravslutning hjemme hos Ella med 
grilling. Vi hadde sesongavslutning på fotballkontoret med pizza, utdeling av pokaler og film 
på storskjerm.  
  
Spillere som har deltatt på treninger og kamper:   
Tilla Aasvik, Shahla Azami, Celine Laursen Bertelsen, Alma 
Sundbø Brekka,  Eilin Bruksås, Juni Wullum Ellefsen, Nora Tolnæs Endresen, Tuva Grønåsen, 
Anine Eilertsen Gundersen, Thea Baugstø Lier, Farideh Moradi, Fartun Abdullahi Noor, Rikke 
Eline Olsen, Astrid Strandås Ramberg, Elsa Øverland Sandvik, Laura Sofia Tolnæs, Ella 
Solum Tou, Linnea Kristine Trohaug, Deborah Mickele Welday.  
  
Treners oppsummering av sesongen:  
I løpet av sesongen har vi fått tre nye spillere, samtidig som en har slutta. Vi har dermed 18 
jenter til sammen på disse to kullene. Jentene har spilt veldig godt i sin første sesong med 
sjuerfotball. De spiller seg ut fra forsvaret, og er flinke til å bruke hele banens bredde. Men 
framfor alt spiller de sammen som et LAG. Alle har hatt en veldig god utvikling i løpet av 
sesongen, noe som har ført til at kamper mot lag vi tapte klart mot i vår er snudd til 
overbevisende seiere i høst. Det er mange gode spillere på disse to trinnene, og framfor alt 
så er de en utrolig fin sosial gjeng, som har det moro sammen på trening. Årets høydepunkt 
for mange var lagenes første overnattingscup: Sommarland cup i Bø i juni. Her ble det både 
fotballkamper, konsert og besøk i Sommarland i tropevarme.  
  
Lagets støtteapparat:  
Hovedtrenere: Frank Skauen og Trond Nøstvold Tou.  
Trenere: Linda Elin Øren Wullum, Ketil Lier og Halvor Øverland.  
Lagledere: Linda Elin Øren Wullum (sort), Ketil Lier (gul).  
Økonomiansvarlig: Ketil Lier (med god hjelp fra Birthe Tolnæs).  
 
 
 
 
 
 



Årsrapport 2018 - KIF Fotball Jenter 11  
  
Treninger og sesongforberedelser:  
Vi har trent sammen med J12 en gang i uken gjennom hele sesongen, i tillegg har vi en 
trening i uken med kun J11.  Vi har trent ute i hele vinter sammen med J12, der var det en 
kjerne av ca 5 jenter fra vårt lag som stabilt møtte opp på tross av kulde og snø.  Etter hvert 
som våren nærmet seg kom det flere til.  Etter sommerferien begynte det 3 ny jenter og 
teller gruppen nå 14 jenter.  
  
Kamper:   
Vi har deltatt i vanlig seriespill, samt dagscuper vår og høst.  I tillegg reiste vi 
på overnattingscup til Bø.  
  
Sosial sammenkomst:  
Vi har vært på pizza og disco sammen med guttelaget på trinnet, det var en stor suksess der 
alle hadde det veldig moro.  
Årets høydepunkt var overnattingscup i Bø i begynnelsen av juni, tross tap i alle kampene 
hadde de det veldig moro, fotball, bading og konsert i 27 varmegrader og sol.  
Det planlegges en avslutning med Bowling og burger for å runde av sesongen i slutten av 
november.  
  
Spillere som har deltatt på trening og kamper:   
Asmayt Foto Berhane  
Bella Løvstad Solberg  
Ellahe Qazezadah  
Emilie Riser  
Emilie Sophia Buus Jensen  
Frida Cer Tin Bor Tlang Lian  
Haleema Samim  
Linda Somerseth  
Marie Klever Breivik  
Oda Bjørnsen  
Selma Malvinsdottir Nekkøy  
Shaimaa Almohamad  
Shukri Ali Mohamed  
Vanessa Bye  
  
Treners oppsummering av sesongen:  
Det er en glad gjeng som møter opp på trening hver uke.   Det er stor variasjon 
i ferdighetene , noen har vært med i mange år mens andre er helt ferske.  Vi har 3-4 jenter 
som har hospitert opp og spilt mange kamper med J12 laget.  
Det har blitt mange tap i løpet av sesongen, men trenerens filosofi har vært at alle skal være 
med og alle skal få spille så lenge de kommer på trening.  
 
Lagets støtteapparat:  
Hovedtrener: Hildur Magnusdottir  
Lagleder: Didrik Bakken Økonomiansvarlig: Hanne Riser  
 
 



Årsrapport 2018 - KIF Fotball J12 (2006)  
  
Sesongforberedelser og kamper:  
Vi trente to treninger i uka fra begynnelsen av januar, for det meste ute. En trening i uka har vært 
sammen med J11 (2007). Fri i halvannen måned i sommer, så trente vi to ganger i uka til andre uka i 
desember. Vi har i år forsøkt å legge inn litt løpetrening, i tillegg til at vi har trent mye på 
basisferdigheter og kamplike øvelser. Vi har spilt til sammen 26 seriekamper, treningskamper og 
cupkamper. Jentene har deltatt i tre cuper: Stag cup i Stavern i mars, Sommarland cup i Bø i juni og 
futsalcup i Skjærgårdshallen i november.  
Sosiale sammenkomster:  
Vi har hatt tacokveld på klubbhuset sammen med G12, og hadde også overnatting på klubbhuset 
med samme lag fra fredag til lørdag, med felles trening på lørdagen. Sesongavslutning sammen med 
J11 med burger og bowling på Downtown.  
  
Spillere som har deltatt på trening og kamper:  
Mathea Solum Tou, Stine Marie Fjeld-Gundersen, Linnea Sprakehaug Østland, Selma Avdic, Hannah 
Lønne Lundgren, Leah Iselin Tønnesland og Ranim Haj Ahmad. Bella Løvstad Solberg (J11), 
Selma Malvinsdottir Nekkøy (J11), Emilie Buus Jensen (J11), Linda Sommerseth 
(J11), Ellahe Qazezadah (J11), Oda Bjørnsen (J11), Vanessa Monique Bye (J11), Emilie Riser 
(J11), Asmayt Foto Berhane (J11), Juni Wullum Ellefsen (J10), Shahla Azami (J10), Thea Baugstø Lier 
(J10) og Ella Solum Tou (J10) har alle hospitert med oss i kamper. I tillegg spilte 13-åringene Lita 
Olsen Langeland, Alicja Banasiak og Ingrid Sveberg-Risøy treningskamper med oss mot Sannidal etter 
sesongslutt.  
  
Treners oppsummering av sesongen:  
Vi har slitt med mye frafall på 2006-kullet på jentesiden. I vårsesongen hadde vi seks rene 2006-
spillere, mens vi fikk en spiller i høst. Vi spilte i serie med Kroken, Langangen, Stridsklev og 
Sundjordet i vår, mens vi møtte Kroken, Langangen og Stridsklev i dobbel serie i høst. Spillemessig så 
har vi vært veldig gode fra slutten av vårsesongen og ut høsten. Det har løsnet for jentene, som 
finner hverandre bedre med pasningene nå. Resultatmessig har det variert veldig, men slik er det nå 
ofte i fotball. Vi har hatt veldig godt hjelp fra J11-spillerne i alle kamper i år, for i det hele tatt å kunne 
stille lag, og fire J10-spillere har også prøvd seg med hell på laget. Selv om resultatene ikke alltid har 
gått til vår fordel, så er det i alle fall en treningsvillig gjeng som stort sett er på alt av treninger.  
Vi var også i år på Sommarland cup i Bø sammen med flere andre kragerølag, hvor høydepunktet for 
de fleste var konsertkvelden Sluserock i Lunde på lørdagen. En vellykket og vaaarm helg i Bø.  
Før 2019-sesongen er 2006 og 2007 slått sammen til en treningsgruppe, og jentene kommer til å 
trene tre ganger i uka. Vi har meldt på et lag i vinterserien, og skal spille nierfotball den kommende 
sesongen.  
  
Lagets støtteapparat:  
Trenere: Trond Nøstvold Tou  
Lagleder: Besir Avdic  
Økonomiansvarlig:Janniche Solum Tou  
Sonelag:  
Vi fikk med Linnea Sprakehaug Østland på det endelige sonelaget for 2006, noe hele laget og 
trenerapparatet er veldig fornøyd med.  
 
 

 



ÅRSRAPPORT 2018 
 

 
 
 
Lag: J14 (2004/2005) 
 
Oppsummering: 
 

 Treninger 
o Vi har hatt trening inne i Grendehusetpå fredager gjennom hele  vinteren og 

frem til mars/april sammen med J16 
o J14 har hatt basistrening med fokus på  styrke og skadeforebygging i 

gymsalen ved svømmehallen hver tirsdag hele vinteren frem til påske ved 
Nina Liane Jensen. 

o Har hatt gjetestrener også iform av Family og Kragerø Kickboxing 
o I tillegg har vi hatt utetrening 2 ganger i uken i vinter 

 
 I løpet av sesongen 

o Var med i vinterserien hvor de ble vintermestere med 6 seiere og 32/5 i 
målforskjell 

o Røyk ut i Adidascup mot Skedsmo i kvartfinalen. 
o Ble kretsmestere for andre året på rad med 11 seiere, en uavgjort og 0 tap. 

Målforskjell på 49/3  
  

 
 Turneringer/cuper 

o Kom til finalen i Dana cup og tapte 3-0 mot Viking. I denne turneringen brukte 
vi Carol Liane Jensen og Maja Furu Sæteren som overårige.  

o TM Fiva-a-side i Langesund,  og nok en gang vant de finalen, i år mot 
Stathelle.   

 
 

 Sosial sammenkomst: 
o Fantastisk tur til Danmark og Dana cup sammen med J16 og masse 
foreldre.  
o Deltok som vakter/drikkestasjon under årets Jomfrulandsløp 
o Treningslier i Spania Calpe med 27 fotballjenter og 15 voksne. En 
fantastisk tur både sportslig og ikke minst sosialt. Trente 2 ganger om 
dagen(tidlig og sent) og brukte dagen på stranden eller ved bassenget. Lokal 
presse i Calpe kom å intervjuet oss med bilde i lokaavisen. Spilte 
trenignskamp med J16 (med mange 04 jenter) mot ett lokalt damelag viste det 
seg å være og klarte 1-1. Spiste så lunsj med motstanderne.  Siste dagen ble 
det en prestisjekamp mellom barn og voksne. 
Arrangerte «jentelørdag» for alle jenter fra 11-17 år med fotballtrening, felles 
lunsj og besøk av Trine Rønning 

o Arrangerte diveres dugnader for å finansiere turenen som salg av lodder i 
byen, salg av matbokser med lagbilde, lynlotteri, Fotballbuffet og førjuskveld i 



klubbhuset med mat og drikke og underholdning, salg av reklaem på 
klubbgensere og bagger. 

               
Spillere som har vært benyttet på laget: 

 Faiza Saleh 2004 
 Lisa Lia 2004 
 Milla Baumeler Isaksen20 04 
 Ella Isaksen Opkvitne 2004 
 Iben Lier 2004 
 Rajana Tsugajeva 2004 
 Hannah Hjallum 2004  
 Live Laursen Bertelsen 2004  
 Hanna Linnea Kjendal 2005 
 Emilie Eilertsen 2005 
 Andrea Fluer Vikre 2005 
 Saron Foto Berhane 2004 
 Lita Langeland Olsen 2005 
 Christiane Garstad Husabøe 2005 
 Evita Naper 2005 
 Ingrid Sveberg Risøy 2005 
 Alicja Banasiak 2005 
 Caroline Bentzen 2005 

 
Lagets støtteapparat har bestått av 
 

 Trener: Stig Isaksen, Tone Isaksen og Ronny Olsen 
 Lagleder: Stig og Tone 
 Økonomiansvarlig: Siv Lia  

 
 

 
Sølvjentene fra Dana cup 

 
 
 



ÅRSRAPPORT 2018 
 

 
 
 

Lag: J16 (2001/2002/2003) 
 
Oppsummering: 
 

 Treninger 
o Vi har hatt trening inne i Grendehusetpå fredager gjennom hele  vinteren og frem til 

mars/april sammen med J14 
o J16 har hatt basistrening med fokus på  styrke og skadeforebygging i gymsalen ved 

svømmehallen hver tirsdag hele vinteren frem til påske ved Nina Liane Jensen. 
o Har hatt gjetestrener også iform av Family og Kragerø Kickboxing 
o I tillegg har vi hatt utetrening 2 ganger i uken i vinter 

 
 I løpet av sesongen 

o Var med i vinterserien som var kvalik til NM – 3 seiere og 1 tap som gjorde at vi 
kvalifiseete oss. 

o Røyk ut mot Våg med 3-1 tap. 
o Spilte IK kvalik, havnet på 2.plass og kvalifiserte oss for IK  
o Resultat IK kvalik:. 5  seiere og  2  tap 
o Havnet på 3.plass på tabell i IK med 4 seiere og 3 tap. Var kun 2 poeng unna å bli 

kretsmestere . 
o Har benyttet 2 stk 17 åringer, 4 stk 16 åringer, 6 stk 15 åringer og 7 stk 14 åringer 
o Spilte treningskamp i vinter mot Sannidal J19. Vant 16-1  

 
 
 

 Turneringer/cuper 
o Deltok på Dana Cup. Kom til A-sluttspillet. Taper så 16-deslfinale 1-0 mot Taichung 

fra Taiwan i en voldsom varme. Veldig uaheldig, men iom at 7 stk J14 jenter også 
spilte  J16 så var det kanskje OK. Hadde nok ikke klart finale med J14 om J16 hadde 
gått videre pga belastningen. 

o TM Fiva-a-side i Langesund. Kommer til semifinale og taper 5.2 mot Fossum etter å 
ha vunet de første 4 kampene og ikke sluppet inn  mål. 

 
• Sosial sammenkomst: 

• Fantastisk tur til Danmark hvor vi koste oss med J14 
• Deltok som vakter/drikkestasjon under årets Jomfrulandsløp 
• Treningslier i Spania Calpe med 27 fotballjenter og 15 voksne. En fantastisk 
tur både sportslig og ikke minst sosialt. Trente 2 ganger om dagen(tidlig og sent) og 
brukte dagen på stranden eller ved bassenget. Lokal presse i Calpe kom å intervjuet 
oss med bilde i lokaavisen. Spilte trenignskamp med J16 mot ett lokalt damelag viste 



det seg å være og klarte 1-1. Spiste så lunsj med motstanderne.  Siste dagen ble det 
en prestisjekamp mellom barn og voksne. 
• Arrangerte «jentelørdag» for alle jenter fra 11-17 år med fotballtrening, felles 
lunsj og besøk av Trine Rønning 
• Årets Dilla Pokal utdelt til Carol L. Jensen 
• Arrangerte diveres dugnader for å finansiere turenen som salg av lodder i 
byen, salg av matbokser med lagbilde, lynlotteri, Fotballbuffet og førjuskveld i 
klubbhuset med mat og drikke og underholdning, salg av reklaem på klubbgensere 
og bagger. 

 
 
 
 
 
Spillere som har vært benyttet på laget: 

 Kine Grøgaard 
 Serine Vikre    
 Vilde Isaksen Opkvitne   
 Luna Langelang    
  Hedda Bærhaugen    
 Razita Tsugajeva 
 Carol Liane jensen   
 Sofie Størseth    
 Maja Sæteren  
 Anna Eskilt     
 Elise Fluer    
 Esther Fluer    
 Ella Opkvitne    
 Milla Isaksen    
 Lisa Lia     
 Iben Lier    
 Rajana Tsugajeva 
 Hannah Hjallum 
 Hannah Hjallum 
 Live Bertelsen 

 
 
 

 
Lagets støtteapparat har bestått av 
 

 Trener: Stig Isaksen, Tone Isaksen og Ronny Olsen 
 Lagleder: Ulf Jensen, Stian Størseth 
 Økonomiansvarlig: Siv Lia  

 
 
 
 
 



 

ÅRSRAPPORT 2018 
 

 
 
 

Lag: J16 (2001/2002/2003) 
 
Oppsummering: 
 

 Treninger 
o Vi har hatt trening inne i Grendehusetpå fredager gjennom hele  vinteren og frem til 

mars/april sammen med J14 
o J16 har hatt basistrening med fokus på  styrke og skadeforebygging i gymsalen ved 

svømmehallen hver tirsdag hele vinteren frem til påske ved Nina Liane Jensen. 
o Har hatt gjetestrener også iform av Family og Kragerø Kickboxing 
o I tillegg har vi hatt utetrening 2 ganger i uken i vinter 

 
 I løpet av sesongen 

o Var med i vinterserien som var kvalik til NM – 3 seiere og 1 tap som gjorde at vi 
kvalifiseete oss. 

o Røyk ut mot Våg med 3-1 tap. 
o Spilte IK kvalik, havnet på 2.plass og kvalifiserte oss for IK  
o Resultat IK kvalik:. 5  seiere og  2  tap 
o Havnet på 3.plass på tabell i IK med 4 seiere og 3 tap. Var kun 2 poeng unna å bli 

kretsmestere . 
o Har benyttet 2 stk 17 åringer, 4 stk 16 åringer, 6 stk 15 åringer og 7 stk 14 åringer 
o Spilte treningskamp i vinter mot Sannidal J19. Vant 16-1  

 
 
 

 Turneringer/cuper 
o Deltok på Dana Cup. Kom til A-sluttspillet. Taper så 16-deslfinale 1-0 mot Taichung 

fra Taiwan i en voldsom varme. Veldig uaheldig, men iom at 7 stk J14 jenter også 
spilte  J16 så var det kanskje OK. Hadde nok ikke klart finale med J14 om J16 hadde 
gått videre pga belastningen. 

o TM Fiva-a-side i Langesund. Kommer til semifinale og taper 5.2 mot Fossum etter å 
ha vunet de første 4 kampene og ikke sluppet inn  mål. 

 
• Sosial sammenkomst: 

• Fantastisk tur til Danmark hvor vi koste oss med J14 
• Deltok som vakter/drikkestasjon under årets Jomfrulandsløp 
• Treningslier i Spania Calpe med 27 fotballjenter og 15 voksne. En fantastisk 
tur både sportslig og ikke minst sosialt. Trente 2 ganger om dagen(tidlig og sent) og 
brukte dagen på stranden eller ved bassenget. Lokal presse i Calpe kom å intervjuet 



oss med bilde i lokaavisen. Spilte trenignskamp med J16 mot ett lokalt damelag viste 
det seg å være og klarte 1-1. Spiste så lunsj med motstanderne.  Siste dagen ble det 
en prestisjekamp mellom barn og voksne. 
• Arrangerte «jentelørdag» for alle jenter fra 11-17 år med fotballtrening, felles 
lunsj og besøk av Trine Rønning 
• Årets Dilla Pokal utdelt til Carol L. Jensen 
• Arrangerte diveres dugnader for å finansiere turenen som salg av lodder i 
byen, salg av matbokser med lagbilde, lynlotteri, Fotballbuffet og førjuskveld i 
klubbhuset med mat og drikke og underholdning, salg av reklaem på klubbgensere 
og bagger. 

 
 
 
 
 
Spillere som har vært benyttet på laget: 

 Kine Grøgaard 
 Serine Vikre    
 Vilde Isaksen Opkvitne   
 Luna Langelang    
  Hedda Bærhaugen    
 Razita Tsugajeva 
 Carol Liane jensen   
 Sofie Størseth    
 Maja Sæteren  
 Anna Eskilt     
 Elise Fluer    
 Esther Fluer    
 Ella Opkvitne    
 Milla Isaksen    
 Lisa Lia     
 Iben Lier    
 Rajana Tsugajeva 
 Hannah Hjallum 
 Hannah Hjallum 
 Live Bertelsen 

 
 
 

 
Lagets støtteapparat har bestått av 
 

 Trener: Stig Isaksen, Tone Isaksen og Ronny Olsen 
 Lagleder: Ulf Jensen, Stian Størseth 
 Økonomiansvarlig: Siv Lia  

 

 

 

 



Årsrapport 2018 - KIF Fotball G7 (2011)  
  
Treninger og sesongforberedelser:  
Guttene har hatt faste treninger 18-19 hver tirsdag, og har hatt treninger fra slutten av 
april/starten av mai.  Treningene er hovedsakelig avholdt i bingen på stadion i påvente av 
den nye kunstgressbanen, men det ble også gjennomført 2-3 treninger på den nye 
kunstgressbanen, før treningen ble flyttet inn i gymsalen i svømmehallen.  
  
Kamper:   
Guttene har hatt totalt 8 «kampkvelder» hvor det er blitt spilt 2 kamper hver kveld.  
I tillegg deltok guttene på Herkules Pizzabakeren cup i begynnelsen av juni, med totalt 6 
kamper.  
  
Sosial sammenkomst:  
Det ble sommeravslutning hjemme hos Audun Pettersen i Rørvik, med bading, grilling etc, 
noe som var stor stas for alle sammen. Glimrende tiltak som knyttet guttegjengen enda 
tettere sammen. Audun ordnet også en runde med fotballgolf på Stabbestad. Ann Veronica 
og Andreas inviterte alle hjem til seg på pizza og fifa, noe som falt i meget god smak hos alle 
som hadde anledning til å stille.  
  
Spillere som har deltatt på trening og kamper:   
Kristian Olsen  
Jonas Pettersen  
Even Torvetjønn  
Emrik Daastøl  
Mayyar Chalhoub (flyttet til Helle etter sommeren)  
Vetle Strandås Ramberg  
George Ibrahim  
Abdurakhman Albakov  
Linus Laursen  
Philip Hogner  
Jaax van Voornveld  
Lucas Ndikumana Sandvik  
Edvin Aasulvsen  
  
Treners oppsummering av sesongen:  
Første sesong med kamper og cup er gjennomført, og guttene har vist god fremgang fra vi 
startet med treningene. Det er en godt sammensveiset gjeng, som har god innsats på 
treningene og som gir alt. Treningene blir lagt opp med en god kombinasjon av trening på 
basisferdigheter som pasning/mottak, føring av ball, skudd etc, men også med en stor del av 
spilling.  
  
Lagets støtteapparat:  
Hovedtrener: Stig Olsen  
Assistenttrener: Audun Pettersen  
Lagleder: Heljar Hogner  
Økonomiansvarlig: Linn Hege Olsen  
 
 



Årsrapport 2018 - KIF Fotball G10 (2008) 
 
Sesongforberedelser: 
Har trent inne fra januar til midten av mars og startet utetrening fra midten av mars til november 
samt hatt innetrening fra november 
 
Treninger:  
Vi har hatt mellom en og to treninger i uka hvor det har vært mellom 8- 14 spillere på hver trening. 
 
Kamper:  
Vi har stilt med 2 lag i serien og flere av spillerne har fått 2 kamper i uka. 
 
Sosial sammenkomst: 
Avslutning med intern fotballcup og pizza og brus i fotballbua. 
 
Spillere som har deltatt på trening mer enn tre ganger:  
Linus Ørjansen   Inmar A. Chalhoub (flyttet til Helle) 
Jens Rist Brekka  Olve Løkstad 
Henrik Odden   Linus Baugstø       
Tamirlan Khatejev  Thomas Kjendal Steffensen 
Torpal Tsugajev   Victor Husabø      
Sohail Samim    Halvar Kivle Nilsen (begynte høst) 
Ibragim    Sondre Østland  
Lothe 
 
Treners oppsummering av sesongen: 
Vi har vært mange på trening i sommerhalvåret og alle spillerne har fått mye spilletid siden vi har stilt 
med 2 lag. Ellers har vi deltatt på Rema1000 cup på Heistad april og Meny cup i Fix Arena Tønsberg 
på høsten. 
 
Lagets støtteapparat: 
Hovedtrener:    Bjørn Østland 
Trener:    Herbjørn Odden 
Lagleder:   Bjørn Østland og Herbjørn Odden 
Økonomiansvarlig:  Frode Steffensen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport 2018 - KIF Fotball G11 (2007) gul og sort  
 
Sesongforberedelser: 
Trening tirsdager og onsdager gjennom hele året. 
Noen treningskamper. 
To turnering under sesong. 
 
Treninger:  
Varierte treninger to ganger i uken. En med Glenn og en med Thomas. 
En stamme på ca 10-12 spillere hver gang, og opp mot atten stk vår/sommer. 
 
Kamper:  
Første året med 7er fotball.  
Startet vårsesongen med ett lag, men flere spillere måtte stå over så dette gjorde at vi hadde to 
Lag på høsten. Dette ble litt mye men vi fikk det til. Endte med god overvekt av seiere, men fikk 
Og noen uavgjorte og tap. 
 
Sosial sammenkomst: 
Sesongavslutning i bua med film, quiz og pizza. 
 
Spillere som har deltatt på trening mer enn tre ganger:  
Anker S.Langlo, Sebastian Paulsen, Brian Johansen, August Krogsrud, Ariel Ørbeck Nilsen, Simon Lien 
Sandvik, Julian Størseth-Wartiainen, , Odin W. Valdal, Nicolas Robertsen, Stian Gundersen, Yasir 
Adam, Ahmed Navid Azami, Nadiv, Mohammed, Elias Høyum Hansen, og Victor Angell Aschjem 
 
Treners oppsummering av sesongen: 
Laget har ca ti spillere som er veldig ivrige og kommer på alle treninger. Disse har en veldig fin 
utvikling. Større problem at mange bare er med i periodene det er kamper!!! De er en fin gruppe 
med venner som har gått sammen på fotballen fra de var seks år. Nesten ikke frafall på disse årene, 
Og det er bra! Vi er prøvekaniner så vi fikk ett år for lenge på 5er og skulle gjerne hatt ett til på 7er. 
 
Lagets støtteapparat: 
Trener:     Glen Johansen 
Trener:    Thomas Wartiainen 
Lagleder:   Dyveke Angell-Aschjem 
Økonomiansvarlig:  Dyveke Angell-Aschjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport 2018 - KIF Fotball G12 (2006)  
  
Treninger og sesongforberedelser:  
Vi har trent hele året med unntak av andre halvdel av desember. Etter kampsesongen 2017 
var over ønsket trenerne å ta hele oktober fri, men det nektet guttene. De ville trene!  
Fram til nyttår trente vi to ganger i uka, deretter tre.   
Det har vært høy intensitet på treningene, vi har spilt mye på stor bane og instruert 
underveis i spillet.   
Vi hadde en cup på Heistad på ettervinteren, men ellers var det ingen kamper i 
vinterhalvåret. Sett i ettertid burde vi nok lagt inn en cup til og gjerne noen treningskamper 
for å korte ned ventetiden til neste sesong.  
  
Kamper:   
Vi har vel litt flere seiere enn tap, så det har vært greie resultater. Til tider veldig bra spill, 
men også kamper hvor spillet av forskjellige grunner stopper opp.   
  
Sosial sammenkomst:  
Årets sosiale høydepunkt ble uten tvil Sommarland Cup i Bø, med overnatting fra fredag til 
søndag. I tillegg hadde vi avslutning med pizza på fotballkontoret, og har hatt et par lørdager 
med mat og Premier League på storskjerm.   
  
Spillere som har deltatt på trening og kamper:   
Abdimalik Noor, Adrian Bruksås, Anders Eikenes, Andreas Tonstøl, Arne Øverland Sandvik, 
Benjamin Allan Glendinning, Bilal Memtimin, Daniel Forsbom Roll, Elias Aatangen Bottolfs, 
Erian Sundbø Brekka, Hans Sleipnes Garcia, Hossein Hassani, Jens Lønne Lundgren, 
Johannes Haslum Klausen, Julian Liane Jensen, Kristian Clamer Gundersen, Lars 
Magnus Sundbø Brekka, Mikolaj Banasiak, Ole Emil Strandås Ramberg, Samuel Beraki, 
Sander Spilhaug Stuwe, Theo Rognaldsen Kremer, William Kristiansen.  
  
Treners oppsummering av sesongen:  
En helt grei sesong, hvor godt treningsoppmøte på starten av vintersesongen ga 
oss muligheter for mye spill på stor bane. Guttene kom raskt inn i den nye banestørrelsen for 
dem (9er).   
Vi henger veldig godt med på kondisjon og tempo, men må jobbe mer med spesialisering i 
rollene på banen og kollektivt press. I enkelte kamper lar vi motstanderen styre 
midtbanen og blir løpende imellom. Det må vi unngå neste sesong.   
  
Lagets støtteapparat:  
Trenere: Yngve Bruksås og Halvor Øverland  
Lagledere: Linda Sleipnes og Linda Forsbom  
Økonomiansvarlig: Linda Sleipnes og Ann-Veronika Strandås  
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport 2018 - KIF Fotball G13 (2005)  
  
Treninger og sesongforberedelser:  
Laget har hatt to faste treningsøkter i uka, den ene økta felles med G12. I tillegg har de ivrigste 
spillerne hatt mulighet til å trene en dag i uka på G12 treningsøkt og en gang i uka på G14 (til 
sammen altså 4 treningsøkter/uke for de ivrigste). Treningsøkter som falt på kampdag utgikk.  
Laget deltok også i vinterserien som forberedelse til hovedserien.  
  
Kamper:   
Vinterserie: 3 kamper (møtte Stathelle 1, Drangedal og Eidanger 2)  
G13 2. divisjon (vår): 8 kamper (endte på 2.plass på tabellen, bak Bamble* )  
G13 2. divisjon (høst): 7 kamper (endte på 5. plass)  
  
Sosial sammenkomst:  
Laget deltok på Sommarland Cup 8.-10. juni, med overnatting og konsert. Laget hadde i 
forkant felles dugnad på golfen på Stabbestad.   
Avslutning på høstsesongen med pizza og drikke på Stopp En halv 19. november.  
  
Spillere som har deltatt på trening og kamper:   
Mads A. Fossum  
Yusuf A. Yusuf  
Jonas W. Ellefsen  
Jonas N. Sandvik  
Jonas M. Jurgens  
Vemund N. Ask  
Emil J. Omdal  
Farzad (sluttet i vårsesongen)  
Jairo van de Wiel (sluttet før høstsesongen)  
Biniam (sluttet før høstsesongen)  
Lasse Smits (sluttet før høstsesongen)  
  
Treners oppsummering av sesongen:  
Det har vært en sesong med stor variasjon, både med tanke på oppmøte og resultater. Laget bestod 
av 11 spillere på nyåret, men mistet 4 spillere før høstsesongen. Heldigvis har vi hatt ivrige G12-
spillere som har stilt opp og hospitert på laget, så vi har kunnet stille lag til kampene. Men med lån av 
forskjellige spillere til hver kamp, så har det vært utfordrende å utvikle lagets spillestil.   
  
Lagets støtteapparat:  
Hovedtrener: Frode Ellefsen Assistenttrener: Jean Paul Ndikumana Sandvik  
Lagleder: Cecilie Jurgens Økonomiansvarlig: Cecilie Jurgens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Årsrapport 2018 - KIF Fotball Gutter 2004 
 
Treninger og sesongforberedelser: 
Trening hver Mandag og Onsdag på stadion. God deltakelse på treningene gjennom hele 
sesongen. Gruppa har et svært godt miljø, og viser stor spilleglede. 
 
Kamper:  
Vårsesongen - 2 Divisjon. 7 kamper. 5 Plass. Målforskjell: 25-20.  
Høstsesongen – 2 Divisjon. 7 kamper. 2 plass. Målforskjell: 35-18 
 
Sosial sammenkomst: 
Treningssamling i Danmark. 
Fotballgolf på Kragerø Resort  
 
Treners oppsummering av sesongen: 
Det har vært god oppslutning på treninger og kamper gjennom hele sesongen. 
Fokus har vært å trene på grunnleggende fotballferdigheter, og forståelse av spillet. 
Vi har også jobbet mye med kondisjons og intervalltrening for å øke spillernes fysiske form. 
Vi har spilt i 2 divisjon, både i vår og høstsesongen. I vårsesongen, ble vi nr. 5, med 4 seire og 
3 tap. I høstsesongen viste guttene stor fremgang. Det ble 6 seire og 1 tap. Vi ble nr. 2 i vår 
avdeling, og kjempet om seieren helt til siste kamp var spilt.  
 
Lagets støtteapparat: 
Hovedtrener:  Reidar Skoglund  
Assistenttrener: Sigurd Skoglund 
Assistenttrener: Stig Olsen 
Lagleder: Marianne Skorstad 
Økonomiansvarlig: Thone Myrstrand 
 
Spillere som har deltatt på trening og kamper:  
 
Andreas Olsen 
Ahmed Ibragimov 
Andreas M Simonsen 
Eirik Sødal 
Oliver Skorstad Nygaard 
Odin Schleinig 
Anas M Hussein 
Sindre Myrland 
Sondre Kvilekval 
Mathias Bakke 
Tobias Kolberg 
Odin Jensen Tafjord 
Magnus Skoglund Fidjeland 
Jakob Lien Sandvik 
Nils Henrik Leivann 
Thorvald Tveitereid 
Matteus Brenden 
Jonas Sandvik



Årsrapport 2018  G15/16 – KIF Fotball (2002/2003) 
Laget har vært en blanding av gutter født i 2002 og 2003, samt et par 

hospitanter fra 2004. 15-års-laget var med i Adidascup og ellers har 

det vært et 1. og et 2.lag. 

 

De har trent tre ganger i uken hele året , i tillegg til at en del har 

trent med junior/A-lag. Treningsfremmøte har generelt vært veldig bra. 

I løpet av sesongen: 

G15 fikk bronse i Adidascup. 

1. laget vant vinterserien og kvalifiserte seg til NM. Her slo de 

Flekkefjord i åttendelsfinale, men tapte kvarten 3-1 mot Stabæk. 

1. laget ble kretsmestere og ble nr 2 i interkrets bak Sandefjord. 

2. laget vant vårsesongen, men havnet midt på tabellen på høsten. 

 

Cuper: 2 lag i Norway Cup, ett 11’er og ett 7’er lag. 11’er laget ble 

slått ut i åttendelsfinalen mot Ålesund, som forøvrig vant cupen. 

Odds elitecup med 15 og 16. 

Vi hadde 8 spillere på kretslaget og 5 Nasjonal serie (Odd). (Filip 

Rønningen Jørgensen, Trygve Smedstad, German Kathajev og Lars Ivar 

Kjendal krets G16. Sebastian Rønningen Jørgensen, Emmanuel Gisa, Ole 

G. Tveita og Adam Banasiak krets G15.) Filip og German på Odd 16 og 

Sebastian, Adam B, Ole G, Ice og Emmanuel på Odd 15. 

Flere av spillerne fikk sin debut på A-laget og/ eller juniorlaget. 

Sosialt: 

Hyggelig uke i Oslo hvor alle var med. Tre hospitanter, Achmed 

Ibragimov, Tobias Kolberg og Noah Apelseth. 

Pizzakveld, Dugnader, Kampkveld i bua. 

Finalehelg på Gjøvik i Adidascup med G15. Og hotelltur til Skien med 

1.laget ifbm Elitecup. 

Toppscorer i sesongen: Filip Rønningen Jørgensen 

 

Trenere; Espen Jørgensen, Bård Ahlgren, Håvard Klausen 

Lagleder: Anna Rønningen 

 

Spillere: 

Filip Rønningen Jørgensen 

Lars Ivar Kjendal 

German Kathajev 

Adam Magamadov 

Andreas Bentzen 

Trygve Smedsrad 

Peder Klausen 

Sebastian Rønningen Jørgensen 

Adam Banasiak 

Kristian Odden 

Surasit Samanya 

Leo Naper 

 

 

Henry Tlang Liang 

Even Bentsen 

Mathias Sundbø 

Tobias Heimdal 

Kasper Mikalsen 

Ole Gunnar Tveita 

Emmanuel Gisa 

Mikkel Fosso Jørgensen 

Eivind Gurrich 

Jonathan Lahti 

Walther Enggrav 

Sander Ahlgren 

Kasper Bakke



side 23 
 

Årsrapport 2018, gutter 19 (1999-2001)  

Treninger og sesongforberedelser: 

Tre treninger i uken sammen med seniorer + G16/juniortreninger 
fredager.  Juniorer på idrettslinje hadde i tillegg to rene fotballtreninger på morgenen (tirsdag og tors
dag).   Flere spillere trente i tillegg med G16 (sitt eget alderstrinn).   

 

Kamper   
Vinterserie:  

2 seire og et tap på tre kamper og andre plass av 4 i pulja som Pors vant på målforskjell.  

 

2. divisjon vår:  

6 seire på 6 kamper. 35-5 i målforskjell og vinner av annen divisjon våren 2018. 

 

1. divisjon høst:  

5 seire, 1 uavgjort og to tap. En god høst hvor vi kjempet om andre plassen helt til slutt. Kan nevnes 
at vi slo serievinneren Tollnes i siste kamp på bortebane. Vi hadde i tillegg en kjempekamp mot Odd 
hjemme hvor Odd, meget ufortjent utlignet på overtid. Vi slo blant annet lag som Notodden og 
Skarphedin med god margin. Vi hadde en ordentlig nedtur med tap 8-0 borte mot Storm. Vi stilte 
denne kampen et meget redusert lag med et par debutanter fra yngre rekker. Vi stilte også sterk 
redusert borte mot Pors hvor vi tapte knepent 3-2 med to sene scoringer av Pors. Det kan nevnes at 
a-lagets toppscorer pga sykdom kun spilte et par juniorkamper denne høsten. Vi kunne fort ha 
vunnet denne divisjonen. Vi endte på 16 poeng, mens vinner Tollnes til slutt sto med 21. Storm tok 
andre plassen med 18 poeng.  

 

Sandar cup 

Vi deltok i år for første gang på mange år med 11’er lag etter å ha vunnet 7’er turneringen flere år på 
rad med disse årgangene. Litt mindre å skryte av i år men brukbare resultater mot sterke juniorlag 
som Gjelleråsen, Flint og Tønsberg Fotball eller hva det var. To tap og et uavgjort i tre rimelig 
jevnspilte kamper var greit nok men ikke noe mer.  

 

Totalt må vi se oss meget fornøyd med sesongen. Vi har nok en gang stilt et meget ungt lag.  

 

 

 

 



side 24 
 

Sosialt:   

Vi hadde jevnlige samlinger på kontoret med internasjonal fotball på skjerm og pizza. Treningskamp 
og sosialt samvær med shuffleboard kamp mot våre venner fra Sandar.  I tillegg avslutning med 
shuffleboard og pizza på Amadeus etter sesong.  

 

Trenere sin oppsummering av sesongen:  

Vi trenere var meget godt fornøyd med juniorsesongen. Vi har vært en ung gjeng med  mange første 
års, og G16 spillere i laget, hvor flere av disse også var faste medlemmer av a- laget. 

For andre år på rad hadde vi et juniorlag som kjempet i toppen av 1. divisjon.   

 

Lagets støtteapparat:  

Hovedtrener:      

Trener Tore Stenshagen   

Assistenttrenere: Per Rune Smedstad og Per Apelseth  

Lagleder: Per Rune Smedstad   

Materialforvalter: Tarald Jørgensen 

Økonomiansvarlig: Cathrine Fosso 

 

Statistikk 2018 Kragerø IF junior 

Årets spiller: Ola Fosso 

Årets målgiver: Christian Smedstad 

Årets storscorer: Noah Apelseth 

Junior          

Spiller kamper målgivende mål målpoeng 

Christian Smedstad 15 21 9 30 

Noah Apelseth 10 9 21 30 

Ola Fosso 14 8 13 21 

Filip Rønningen Jørgensen 7 4 10 14 

Sebastian Jørgesen 7 6 2 8 

Erik Norheim 12 2 3 5 

Ole Gunnar Tveita 6 2 1 3 
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Trygve Smedstad 8 2 1 3 

Jean Pierre Tolnæs 10 1 2 3 

Lars Ivar 6 3   3 

Emmanul Gisa 3 1 1 2 

Berhane 7   2 2 

Markus Sundbø 15 1 1 2 

German Khatev 3 2   2 

Oskar Odden 5   1 1 

Sondre Hansen 12 1   1 

Surasit Samanya (ICE) 2 1   1 

Adam Baniasak  2   1 1 

Mikkel Fosso Jørgensen 3 1   1 

Peder Klausen 3     0 

Martin Stenshagen 14     0 

Akki Foto 15     0 

Magnus Bakke 13     0 

Adam Magamadov 7     0 

Henry 2     0 

Elias H.K 9     0 

Walther 3       

Andreas Solheim Bentzen 2       

Robin Knutsen 1       

          

    65 68 133 
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Årsrapport 2018 a-lag   

Treninger og sesongforberedelser: 

Tre treninger i uken sammen med juniorer. Junior og G16 spillerne i troppen trener trente også på 
fredager.  Juniorer på idrettslinje hadde i tillegg to rene fotballtreninger på morgenen (tirsdag og tors
dag).   

Kamper:    

Treningskamper: 

Fire treningskamper før seriestart: 2 seiere, et tap.   

6. divisjon:  

6. divisjon: 11 seire, 8 tap + en kamp ikke møtt som er registrert som et 0-3 tap. Målforskjell 71-
48. Tabellplassering 6.   

 

Sosial sammenkomst:   

Vi hadde jevnlige samlinger på kontoret med internasjonal fotball på skjerm og pizza.  

Avslutning med shuffleboard og pizza på Amadeus etter sesong.  

Trenernes oppsummering av sesongen: 

Treners oppsummering av sesongen kan rimelig nøyaktig kopieres av 2017 oppsummeringen: 

Fornøyd med årets sesong er vår konklusjon. Vi skulle gjerne havnet høyere på en i 2017 men endte 
også i år på en sjette plass. Imidlertid tok vi denne sesongen 33 poeng mot 26 poeng i 2017.  

Vi hadde i 2018 en enda yngre gjennomsnitts alder enn i 2017.  Vi hadde i flere kamper en snitt alder 
på under 17 år. Kan nevne at vi en kamp hadde en sentral midtbane med to 15 åringer og en 18 
åring. Dette er nok noe av forklaringen på at vi blir noe ujevne. Vi stiller gjerne sterke på 
hjemmebane med eldre spillere enn vi klarte på bortebane. Det ble blant annet umulig å stille lag 
borte mot Seljord hvor vi hadde bare 8 spillere som var klare. Vi hadde da tre viktige spillere på ferie, 
mange skadet og syke. Da 16 årslaget samtidig spilte NM kamp mot Stabekk klarte vi som sagt ikke å 
stille lag borte mot Seljord. Dette er noe må sørge for at ikke gjentar seg noen gang med vårt 
seniorlag.  

Det vil i 2019 bli noe lettere å styre a-laget da vi har flere sterke gutter 02 som nå kun skal 
konsentrere seg om junior og a-lag som ledes av samme trenerapparat. Vi har ikke mistet spillere 
utover Oskar Valldal og Håvard Kleven som spilte noen få kamper for oss i 2018.  

Statistikk 2018 Kragerø IF senior 

Årets spiller: Christian Smedstad 

Årets målgiver: Filip Rønningen Jørgensen 

Årets storscorer: Noah Apelseth 
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Spiller Kamper Målgivende  Målscorer Målpoeng 
  191 100 106 206 
Noah Apelseth 19 7 22 29 
Filip Rønning Jørgensen 9 13 3 16 
Christian Smedstad 14 4 11 15 
Olivier Gisa 14 6 3 9 
Thomas K. Rønning 9 4 5 9 
Joakim Solli 13 1 7 8 
Erik Norheim 13 2 3 5 
Ahmed 8 4 1 5 
Håvard  4 3 2 5 
Steffen Gundersen 15 4   4 
Ola Fosso Jørgensen  15 2 2 4 
German Khatajev 5 3 1 4 
Haben  15 2 1 3 
Trygve Smedstad 5 2 1 3 
Andreas Sundbø Jacobsen 9 1 2 3 
Ibrahim  4 1 1 2 
Trond Tou 5 1 1 2 
Marius Wilhelmsen 2 1 1 2 
Azem 11   1 1 
Oscar Fossen Valldal 6   1 1 
Alexander Moen 3 1   1 
Adam M 1 1   1 
Markus Sunbø Jacobsen 1   1 1 
Oskar Odden 4       
Marius Kristiansen 8       
Sondre Hansen 15       
James Matov 15       
Sebastian Rønningen 
Jørgensen 2       
Martin Stenshagen 7       
Ole Gunnar Tveita 7       
Emmanuel 1       
Lars Ivar 1       
Ice (Sursasit 2       
Peder N. Klausen 1       
Stefan T 6       
Akki 4   1   
Atti 4       
Magnus Bakke 1       
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Sak 5: Utmerkelser 
Terje Wilhelmsen har blitt nytt æresmedlem. 
 
Sak 6 - Regnskap 2018 Kragerø IF Fotball 
Se eget vedlegg 
 
Forslag til vedtak: Det framlagte regnskap godkjennes som Kragerø IFs regnskap for året 
2018. 
 
 
Sak 7: Fastsettelse av kontingenter 2019 

Kragerø IF Fotball har lave treningskontingenter.  
Styret foreslår at kontingentene i 2019 økes til følgende:  
 

 Barn under 13 år: Kr. 1000,- pr. år 
 Ungdom 13–18 år + voksne: Kr. 1200,- pr. år 
 A-lag: Kr. 2000,- pr. år 
 Old Boys: Kr. 500,- pr. år 
 Familiekontingent (med barn under 18 år): Kr. 2.950,- pr. år inkl. medlemskontingent 
 Støttemedlemskap: Kr. 300,- pr. år 

I tillegg kommer følgende medlemskontingenter til Kragerø IF Fotball og Kragerø 
idrettsforening (Norges idrettsforbund krever minst kr 100,- i medlemskontingent): 

 Kragerø IF Fotball: Kr. 100,- per år 
 Kragerø Idrettsforening: Kr. 100,- per år 

 
Forslag til vedtak: 
Kontingentsatsene økes ifølge forslag for 2019. 
 
 

Sak 8 - Budsjett 2019 Kragerø IF Fotball 

Se eget vedlegg 
 
Styret og administrasjonen mener budsjettet er realistisk og gir rom for den ønskede 
aktivitet i 2018, men presiserer at det er et offensivt budsjett og det krever innsats på 
inntektssiden. 
 

Forslag til vedtak: Det framlagte budsjett vedtas som Kragerø IFs budsjett for året 2019. 
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Sak 10 – Valg 
 

Valgkomiteens innstilling til styre i Kragerø IF Fotball 2019 
 

 

Leder Petter Langlo (1 år) - stiller til gjenvalg*  

Nestleder Nelly Laursen Ny - 2 år 

Kasserer   

Sekretær Ikke aktuelt Dekkes av daglig leder 

Styremedlem Stina Garstad Husabø  Ny, 1 år **   

Styremedlem Preben Hjallum Ikke på valg 

Styremedlem Linda Sleipnes Ikke på valg 

Vara Birgitte Midgaard 1 år - stiller til gjenvalg 

Vara Ove Ørjansen 1 år - stiller til gjenvalg 

Valgkomite   

Valgkomite   

Intern revisor Bjørn Østland 1 år 

Intern revisor Hege Sprakehaug 1 år 

*tar gjenvalg på 1 år for å sikre kontinuitet mht. til ny daglig leder.   

** Finn Krogsrud har trukket seg  

 

Kragerø, 20. mars 2019 ved Valgkomiteen: 

 

 

 

 

 

Geir Lia     Linda Forsbom 

 

 
 


