
 

  

Årsberetning 
Oppegård IL - Fotballgruppe 

 
 

 

Fotballstyret 
 
Styrets sammensetning    
Jan Takman (Leder) 

Mona Stormo Andersen (Nestleder og Anleggsansvarlig) 
Morten Hilstad (Kasserer)   
Steffen Burger (Sportslig leder SU, trenerkoordinator) 

Jørn Wibe (web/informasjon- og kommunikasjonsansvarlig) 
Petter Franck (Cup/arrangementsansvarlig) 
Tom Skjølingstad (Fair Play ansvarlig) 

Vidar Løkka (Markedsansvarlig) 
Liesl Hagelberg (Putteskoleansvarlig) 

Axel Schiøtz (Materiellansvarlig) 
   

Valgkomiteen  

Magne Mellem Enoksen og Hege Beate Larsen 
 
Generelt om styrets arbeid 
Det er avholdt 9 ordinære styremøter i 2015.  
 
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 

 Møter om Kvalitetsklubb 
 Møter i forbindelse med bygging av Flåtestad Fair Play Arena 

 Møter for å etablere Oppegård Akademiet 
 Møter for å få betalte trenere til ungdomslagene 

 Trenerforum 

 Møte med draktleverandører 
 

Det har også vært gjennomført en fotball klubbkolleksjonskveld med salg av Adidas-produkter 
i samarbeid med Adidas/Torshov Sport. 
 

Barne-, ungdoms- og seniorstyret ble i løpet av 2015 lagt ned på grunn av liten aktivitet og generelle 
strukturendringer i fotballgruppa.  



           

Lederen har ordet 
2015 har vært et år preget av høy aktivitet i fotballgruppa. Vi har i 2015 hatt 799 spillere i fotballgruppa og 

tilveksten var stor ved oppstart av Putteskolen der det møtte nær 100 barn. Noen av disse valgte å ikke bli 

fotballspillere, men det er i 2009 årgangen hele 55 gutter og 29 jenter. 2015 er også året da fotballgruppa endelig 

kunne tilby aktivitet til alle gjennom å etablere tilrettelagt fotball for barn. 187 trenere har gjort en kjempeinnsats 

for de 73 lagene vi har hatt påmeldt i serien. En imponerende innsats fra trenerne som frivillig stiller opp flere 

kvelder i uken og helger uansett vær. 

 

Fotball er ikke lenger en sommeridrett og mange har høye ambisjoner. For å gjøre fotballgruppas rammer mer i 

tråd med tiden har det i 2015 blitt gjort et stort og viktig arbeid i SU ved å lage ny Sportslig Plan. I denne er det 

mye nyttig lesestoff som alle bør lese gjennom. I tilknytning til ny Sportslig Plan vil det også innføres 

trenerkontrakter for alle trenere tilknyttet fotballgruppa i 

Oppegård IL. 

 

Fotballstyret har fått gjennomført en ny milepæl i kunstgressprosjektet i 2015. Flåtestad Fair Play Arena er blitt 

realitet. Jeg vil trekke frem innsatsen til Andreas Ulmo i Cresco Eiendom. Han har vært prosjektleder, vært en 

løsningsorientert sparringspartner og gjort et uvurderlig arbeid med å koordinere alle leverandører og hatt dialogen 

med kommunen. 

 

Vi kan også glede oss over at 3v3 cup allerede 2. året den ble arrangert er kommet for å bli. Med den har 

fotballgruppa to store og viktige arrangementer hvert år med 3v3 cup på våren og Bilia Cup på høsten. Takket 

være stor dugnadsinnsats fra alle foreldre er disse arrangementene blitt ett svært viktig miljøskaper og et betydelig 

økonomisk bidrag i fotballgruppa.  

 

Fotballskolen siste uken i sommerferien hadde i år påmeldingsrekord og det var dessverre flere barn som ikke fikk 

plass. De 140 barna som deltok hadde fine dager med fotball, nye venner, lek og latter. Fulltegnet fotballskole er 

også et viktig bidrag til god økonomi. 

 

Økonomien er sunn i fotballgruppa og det gjør at vi har kunnet styrke det sportslige tilbudet til medlemmene. I 

august startet vi opp Oppegård Akademiet for spillere født 2002 - 2004 og tilbakemeldingene vi har fått tyder på at 

dette var en riktig satsing. Akademiet er videreført i 2016 og gjelder nå for spillere født 2002 -2005. Vi fikk gode 

trenerkrefter til Akademiet med Bonaventure Maruti og Jonathan Ezeonwurie som faste Akademitrenere. Deres 

kompetanse gjør at vi for 2016 sesongen har etablert en ordning med betalte trenere i ungdomsfotballen med 

Jonathan som ansvarlig koordinator for disse. Det blir også arrangert 4 trenerkurs for barnelagene fordelt utover i 

2016. 

 

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

vi avhengig av at alle bidrar så om noen har tips eller ønsker at eget firma blir sponsor er det bare å kontakte 

styret.  

 

Høsten 2015 har det vært gjennomført forhandlinger med flere potensielle utstyrleverandører. Valget falt til slutt 

på AssistCo som leverer Hummel og Follo Sport som blir ny forhandler. Avtalen sikrer at alle spillere før 2016 

sesongen får nye drakter og trenere blir tilbudt en egen trenerpakke til sterkt subsidiert pris. 

 

Administrativ leder rollen er fortsatt en 100% stilling. Denne stillingen ble i 2015 delt på to personer, 80% på Mona 

Schrøder og 20% på Jørn Wibe. Denne ordningen fortsetter i 2016 med samme fordeling av stillingsbrøk.  

 

Fotballgruppa har som varslet på årsmøtet for 2014 satt i gang arbeidet med Kvalitetsklubb trinn 1, og har søkt om 

å bli tatt opp i kvalitetsklubbprogrammet fra 2016. Det har vært flere møter med kretsen og flere fra fotballstyret 

har vært på samling i regi av Oslo Fotballkrets om temaet. Målet er å bli godkjent Kvalitetsklubb trinn 1 i løpet av 

2016. 

 



           

Konklusjonen for 2015 er at alle fokusområder vi hadde foregående år er innfridd i tillegg til at vi har styrket det 

sportslige tilbudet. 

 

Fokusområder for 2016: 
 Kvalitetsklubb trinn 1 

 Etablere Akademiet som et varig tilbud 

 Etablere ordningen med betalte trenere i ungdomsfotballen 

 Styrke hospiteringsordningen 

 Løfte 3v3 cup og Bilia Cup til nye høyder 

 Få flere sponsorer 

 Fair play 

 

 

Anlegg 
Kunstgressbanen Flåtestad Fair Play arena ble ferdigstilt august 2015. Vi fikk som avtalt utbetalt spillemidler ved 

byggestart av kommunen og i 2016 er det ventet at pressområdemidlene på 500 000 blir utbetalt. Banen ble noe 

dyrere å bygge enn først budsjettert, primært fordi grunnforholdene var mye dårligere enn vi hadde fått som 

innspill fra kommunen. Dette medførte langt mer grunnarbeid og drenering enn budsjettert. Samtidig fikk vi 

reduserte kostnader på andre arbeider og installasjoner som totalt sett gjorde at byggingen ikke overskred 

budsjettet uforsvarlig.  

 
Det ble vinteren 2014/2015 utført vinterdrift både på Østre Greverud Kunstgress og Østli Fair Play Arena. Dette var 

en vinter som av eksperter ble betegnet som et vanskelig år å vinterdrifte med store variasjoner i temperatur.   

Vinteren 2015/2016 har vi valgt å videreføre vinterdrift både Østre Greverud KG (ØGK) sammen med Kolbotn IL, 

og Østli Fair Play Arena.  

 

I løpet av høsten 2015 har vi inngått avtale med ny leverandør for vinterdrift. Etter en vurdering av tilbud ble Ren-

Vakt valgt til å vinterdrifte både ØGK og Østli. Ren-Vakt har fått opplæring i fyringsanlegget og vi har stor tro på 

god oppfølging av banene fremover.  

 

Det har blitt gjennomført service av fyringsanlegget ved VVS Rognstad, og meldt til kommunen om behov for 

vedlikehold. 

 

På Østli er fotballmålene blitt oppgradert med nye stålfester til nettingen, da de opprinnelige plastikkfestene ble 

fjernet av skolebarna. Netting rundt banen er strammet opp og til våren blir nettet mot nord erstattet. 

 

 

Banesituasjon 
Fotballgruppa disponerer 5 spilleflater for fotball. Dette er Østre Greverud Kunstgress (ØGK), Østre Greverud Grus 
(ØGG), Oppegårdbanen, Flåtestad Fair Play Arena og Østli Fair Play Arena. 

 

ØGK 
Det er utført noe nødvendig vedlikehold på ØGK. Det er bygget ny etterlengtet trapp fra garderobene ned til 

banen. Noen nett er skiftet og ellers er banen, tatt alderen i betraktning, i ok stand. Kunstgresset på banen er ni år 
i 2016 og nærmer seg tiden for utskifting. Dette er kommunen klar over og en renovering av banen håper vi skjer 
en av de nærmeste årene. 
  
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 å drifte 
året rundt, men venter fortsatt på svar. Altså samme status som ved forrige årsmøte. 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 9’er og 11’er lag hver klubb har påmeldt i 
serien. 

 
I juli 2015 ble det merket opp for to 9’er baner på tvers på ØGK. Dette er godkjent av kommunen og OI fotball har 
tatt kostnaden for dette. 

 
Oppegårdbanen 
Oppegårdbanen har i 2015 primært vært brukt til trening og noe kampavvikling i påvente av byggingen av 

Flåtestad Fair Play Arena. Kommunen har fortsatt ikke gjort noe i forhold til å bygge toaletter til tross for at 
fotballgruppa har sagt ja til vask av toalettene som var forutsetningen for bygging. 

 
Thomas Stabenfelt har fordelt ansvaret for dugnadsarbeidet på Dalen til årgangene 2005 – 2008. Årgangene 2003 
og 2004 ble 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.  

 
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 2014/15 ble det gjort forsøk på vinterdrift på Østli koordinert med skolens 
ledelse. Det viste seg å være en vanskelig vinter for vinterdrift av alle baner på Østlandet hvor temperaturen var 

veldig vekslende mellom kuldegrader og varmegrader. Dette førte tilslutt med at banen ble full av is og 
vinterdriften ble stanset mot slutten av vintersesongen. Det er et håp om at vinteren 2015/2016 blir enklere å 
vinterdrifte med mer stabil temperatur. 

 
Flåtestad Fair Play Anrena 
Flåtestad Fair Play Arena ble ferdigbygget sommeren 2015. Planen var at den skulle være klar til sesongstart, men 

det viste seg at grunnforholdene var helt annerledes enn det kommunen informerte om når banen ble prosjektert. 
Dette medførte et mer omfattende grunnarbeid hvor banen måtte dreneres på en helt annen måte enn først 
antatt. Dette igjen skapte forsinkelser og ca 500 000,- i merkostnader på grunnarbeidet. Banen var klar til 

høstsesongen og nå kan alle OI sine hjemmekamper avvikles på kunstgress. Åpningsfest for banen var 13. 
september 2015, ganske nøyaktig 2 år etter åpningsfesten på Østli. 
 

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.  

 
Østre Greverud Grus 
Grusbanen har i 2015 ikke blitt brukt til kamper. Det har vært noen treninger der, men hovedsakelig har den 

fungert som parkeringsplass for større arrangementer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



           

Sportslig Utvalg  
 
Sportslig Utvalg (SU) har i sesongen 2015 bestått av følgende medlemmer:  
 Steffen Burger (Sportslig leder)  
 Therese Bae (Ansvarlig barnefotballen)  

 NN (Ansvarlig seniorseksjonen, leder har hatt denne rollen)  

 Bjørn Erik Arnesen (Jentefotballkoordinator)  
 Yngve Lunde (Ansvarlig ungdomsfotballen)  

 
Aktiviteter og saker behandlet i 2015  

1. Tildeling av treningstider (vår og høst)  

2. Bistand i treneransettelser  
3. Bistand til utvikling av lag  

4. Koordinering: Klubb – OFK vedrørende «Landslagsskolen»  
5. Trenerforum  
6. Fotballskoler  

7. Diverse samarbeidsmøter med lagene i OI  

 

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. 

 
 

Oppegård Akademiet 
Høsten 2015 startet fotballgruppa opp Oppegård Akademiet som en prøveordning. Trenerne Bonaventure Maruti 
(Boni) og Jonathan Ezeonwurie ble engasjert og har gjennom høsten hatt akademitreninger på fredager for jenter 

2002–2004 og lørdager for gutter 2002–2004. Tilbakemeldingene har vært at dette har vært treningsøkter med 
høy kvalitet og intensitet. Tilbudet videreføres i 2016 hvor tilbudet nå også inkluderer 2005 årgangen. 
 

 

Ansettelse av eksterne trenere for ungdomslagene 
Høsten 2015 tok styret og SU initiativ til å etablere en ordning med eksterne trenere for de ungdomslagene som 
ønsket det. Avtalene med lagene og trenerne kom på plass mot slutten av året og blir gjennomført fra 2016. 
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 ved å kontinuerlig evaluere utviklingen. 
 
 

Aktiviteter og arrangementer 
 

Bilia Cup 2015 
Bilia Cup ble i 2015 arrangert for 9. 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 2015 hos årgang 2003, 

med årgang 2004 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 303 lag påmeldt, med hele 170 5`er lag! – hvilket er ny rekord på 5`er 
cupen. Totalt ble det spilt ca 460 kamper med ca. 2500 spillere i aksjon.  
 

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 2015 ga et overskudd på 

nesten kr. 600.000,- 

 
3v3 cup 
Oppegård IL Fotball arrangerte 3v3 cup or andre året og cupen begynner så smått og bli en tradisjon. Med god 
hjelp fra 3v3 Norge, ble cupen en suksess. Cupen ble arrangert søndag 18. april i strålende solskinn og deltakelsen 
upåklagelig; ca 180 lag stilte opp og vi fikk en god videreføring på «vår-cupen» til OI Fotball. 

 

Finn Haveid Cup  
I 2015 arrangerte vi på nytt Finn Haveid Cup som er vår interne fotballcup. Denne cupen gikk lørdag 12.september 

og var for årgangene 2005 – 2009. I år deltok ca 40 lag med rundt 300 spillere i årsklassene 2005 – 2009, med 
2008 som var ansvarlig årgang for arrangementet. 
 

Putteskolen  
Oppstart for årets putteskole var torsdag 7.mai. I år så var det årgangen 2009 som skulle startes opp og her møtte 

det opp 98 jenter og gutter for denne årgangen. 

 

Fotballskolen 
Jernia fotballskole ble gjennomført i perioden 10.-14.august for barn i alderen 6 - 12 år. Skolen var i år tidlig 
fulltegnet med 140 barn påmeldt, samlet på 100x70 meter på Østre Greverud kunstgress. 
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 – 26.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. 
 
 

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 2015 hadde vi totalt 3 aktive 11’er-dommere, 
hvorav 2 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 2016 har vi ca. 77 unge fra årgangen 2000-2002 som 
har gjennomført klubbdommerkurset. Vi har også hatt deltagere fra andre klubber på våre klubbdommerkurs. 

 

 

Utdanning  
For syvende 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 3 i Ski, mens vi arrangerte delkursene 2 
og 4 her på Østre Greverud. Tilnærmet likt samme kursopplegg i samarbeid med Ski IL Fotball er allerede planlagt 

for høsten 2016.  

 
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 2015 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).  

 
Temaer for kvelden er:  
 Verdier og retningslinjer  

 Virkemidler i klubben – i kampen og i økta  
 Differensiering og jevnbyrdighet; differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er 

tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov – jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde 
jevn motstand både på trening og i kamp  

 God fotballaktivitet i praksis  
 

 

Utstyrsleverandør 
Høsten 2015 har vi jobbet med å velge utstyrsleverandør for kommende periode. Avtalen med Adidas/ Torshov 
gikk ut 31.12 2015 og ny utstyrsavtale ble tegnet med Hummel/Follo Sport AS. Vi har hatt samtaler med 4 ulike 
leverandører: Adidas sammen med Torshov Sport, Hummel, Select og Umbro sammen med Follo Sport AS. Vi 

mottok tilbud på avtale fra alle utenom Select som ikke har riktig gulfarge i sin kolleksjon og som derfor valgte å 
ikke gi oss tilbud. Etter noen runder med alle de tre leverandørene som ga tilbud, falt til slutt valget på Hummel 
sammen med Follo Sport som leverte det klart mest fordelaktige tilbudet. En slik prosess er tidkrevende og derfor 

ble det inngått en avtale som gjelder i fem år. Fotballgruppa følger med dette resten av klubben når det gjelder 
utsalgssted. 9. mars er det kick-off hos Follo Sport på kolleksjonen fotballgruppa har valgt. 
 

 

Marked/Sponsorer 
 

Arenareklame 

Marked har i løpet av 2015 fått inn Follo Trykk A/S inn på en treårsavtale løpende fra 2016. De vil produsere alle 

våre kampprogrammer til 3v3 Cup og Bilia Cup. 

 

På vårparten inngikk Kulinaris en sponsorpakke med oss med levering av iskrem til 3v3 Cup og Bilia Cup. 

Avtalen strekker seg over 3 år, med start i 2015. 

 

Antall nye andelseiere på Flåtestad kunstgress i 2015 ble totalt 134 stk. En ekstra oppmerksomhet og takk rettes til 

BEU som alene kjøpte den ene 16 meteren dvs. 27 andeler. 

 

Nye Arenareklame annonsører ila 2015 med start i 2016 

 Fremmegård regnskap har tegnet seg for en ett års avtale. 

 JVC har tegnet seg for en tre års avtale. 

 Beck Maskin har valg til nyttår å avslutte sin avtale med Oppegård Fotball. 

 Ski Bygg har sagt opp eksisterende avtale, men ønsker at vi sammen ser på innhold i en ny avtale. Møte for et 

slikt møte er planlagt gjennomført i februar 2016. 

Alle andre annonsører velger å videreføre avtalen. 

  

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. 
  

Drakter og draktreklame 

Med bakgrunn i at fotballgruppa skifter leverandør fra Adidas til Hummel, vil alle få tildelt nye drakter før 2016 

sesongen. En av dagens to hovedsponsorer, Jernia, avslutter sitt sponsorat av idrettslaget, mens Askim Sparebank 

er med videre som hovedsponsor. Det er satt i gang et samarbeid mellom håndball og fotball om å skaffe flere 

draktsponsorer. Et samarbeid om dette håper vi gjør oss mer interessante som sponsorobjekt da vi samlet vil tilby 

plass på ca. 1200 drakter. 

 



           

Fair Play 

Ansvarlig styremedlem med ansvar for Fair Play måtte tidlig i 2015 trekke seg fra sitt verv grunnet 

arbeidssituasjon. Det ble forsøkt å få på plass en erstatter, men uten hell. Styremedlemmet godtok å stå oppført 

som Fair Play ansvarlig, men hadde svært begrenset mulighet til å følge opp dette gjennom sesongen.  

For sesongen 2015 forelå det en egen aktivitetsplan for Fair Play-arbeidet i Oppegård IL Fotball. Planen har vært 
tilgjengelig på fotballgruppas websider, men har blitt fulgt opp i begrenset grad og Fair Play vil få et nytt og sterkt 

fokus i 2016. 
 
 

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, fotballgruppas websider og A-lagets websider. I 
løpet av 2015 har man også fokusert på å få et tettere samarbeid med Oppegård Avis, blant annet gjennom mer 

utveksling av stoff.  
 
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 er godt synlige i lokalmiljøet gjennom egen kommunikasjon, 
profilering og godt samarbeid med andre aktører. 
 

For å markedsføre nyheter, stoff, bilder, arrangementer, aktiviteter og annen informasjon av verdi og interesse for 
våre medlemmer benyttes vår Facebookside og våre nyhetsbrev pr. epost. Fotballgruppas Facebookside har 434 
følgere pr. 10.februar 2016. Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev og i 2015 er det sendt ut 10 nyhetsbrev pr. epost. 

Nyhetsbrevet har ca. 1600 mottakere (aktive/foreldre/samarbeidspartnere).  
 

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/påmeldte lag/deltagere og klubbens samarbeidspartnere både før, under og etter 

arrangementene. 
  
Ved utgangen av 2015 valgte man å avslutte bruken av epostadresser knyttet til domenet fotballgruppa.no og gå 

over til bruk av epostadresser knyttet til idrettslagets domenet oppegardil.no.   
 
 

Økonomi  
Regnskapet for 2015 viser et underskudd på kr 297.563,- mot et budsjettert underskudd på kr 676.000. Det 

budsjetterte underskuddet skyldes fotballgruppas egenandel på kr 911.000 for byggingen av kunstgressbanen på 
Flåtestad.  Kunstgressprosjektet på Flåtestad har belastet årets regnskap med 1.478.000, grunnet at ikke alle 
tilskudd er mottatt.  MVA-refusjon for Østli er mottatt med kr 367.000. Resultat uten påvirkning fra 

kunstgressprosjektet viser et overskudd på kr 728.000, som kan i hovedsak henføres til økt overskudd fra årets 
cuper, samt lavere kostnader enn budsjettert.  
Fotballgruppas likviditet er fortsatt sterk og gir oss mulighet til å iverksette investeringer i spillerutvikling og 

materiell, samt vinterdrift av ØGK og Østli. Styret foreslår at kunstgressfondet på kr 900.000 oppløses da alle 

kostnader til byggingen av Flåtestad er tatt. Videre foreslår styret at det avsettes kr 300.000 til fremtidig 

vedlikehold av Østli og Flåtestad, 85.000 til arbeid med Fair Play og kr 150.000 til nysatsningen med spillerutvikling 

i klubben.   

 

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 2016 foreslås at alle treningsavgiftene holdes uendret, selv om tilbudet til gruppas 

medlemmer har økt med spillerutviklingssatsningen.  

 

Styret vil vurdere om en økning er nødvendig som følge av den økte aktiviteten som tilbys fotballgruppas 

medlemmer etter utgangen av 2016. Fotballgruppa har ved utgangen av året en positiv egenkapital på kr 

2.257.118,-. 

 



           

Oppegård, 17. februar 2016 
 
 

Jan Takman   Jørn Wibe    Mona Stormo Andersen  
Sign.     Sign.     Sign.  
  

 
 
Petter Franck    Tom Skjølingstad   Vidar Løkka 

Sign.     Sign.     Sign.  
   
 

 
Liesl Hagelberg    Morten Hilstad    Steffen Burger  
Sign.     Sign.     Sign. 

 
 

 
Axel Schiøtz  
Sign. 


