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Styrets sammensetning 2022 
 
Leder:   Sigurd Tremoen 
Nestleder:  Ellen Beate Lunde 
Styremedlem:  Ola Rambjør Heide 
Styremedlem:  Stian Grønås 
Styremedlem:  Henning Owren 
Styremedlem:  Silje Floen 
Varamedlem:  Kjetil Rød 
 
Valgkomité:  Geir Kjølgård (leder) 
   Aslak Runde 
   Laila Øyberg 
 
Kontrollutvalg: Line Dahl Slapgard (leder) 
   Hans Christian Dahl (medlem) 
   Knut Bjarne Rørvik (vara) 
 

Klubbens ressurspersoner gjennom 2022 
 
Daglig leder:  Åse Marita Høitomt / Ida Haugstad Stake 
Sportslig leder: Henrik Wangberg (innleid tjeneste fra LFK) 
Sportsutvalg:  Petter Myrvold 
   Geir Kjølgård 

Anita Rapp-Ødegaard (frem til sommeren) 
Keepertrener:  Lars-Arve Kronborg 
Dommeransvarlig: Herman Bostad 
Fair Play-ansvarlig: Jens Fløtre 
Materialforvalter: Lars-Arve Kronborg 
Kvalitetsklubbans: Jens Fløtre 
FIKS-ansvarlig:  Daglig leder 
Overgangsansvarlig: Daglig leder 
Banefordeler:  Knut Arne Vassdokken 
Mannskapsansvarlig  
Bambusa Cup:  Marius Elind 
 
Æresmedlem:  Anne Berit Vollan 
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Innledning 
 
Sesongen 2022 ser vi tilbake på som en veldig etterlengtet normal sesong, etter to sesonger 
preget av koronapandemi. Det startet imidlertid litt trått, med avlyste vintercuper, så 
«Mossecup» og Lillehammer Cup måtte vi nok en gang se utgå. Fortsettelsen er langt mer 
positiv og aller først er det naturlig å trekke frem et seniorlag i 2. divisjon for første gang på 
mange år!  
 
Aktiviteter og arrangementer er blitt gjennomført etter planen, og det er viktig for klubb og 
samhold at det er åpnet for alle sosiale aktiviteter igjen. Klubbhuset stod våren 2022 ferdig 
oppusset og i ny drakt. Takket være en gjeng ildsjeler og noen gode samarbeidspartnere ble 
klubbhuset forvandlet til et hyggeligere sted å være og med bedre fasiliteter for brukerne. 
 
På den administrative siden i klubben er det første gang klubben har hatt sportslig leder i  
30 % stilling. Henrik Wangberg var hele 2022 innleid fra LFK som sportslig leder også i LKFK. 
Det har fungert bra, og vært et viktig ledd i den pågående prosessen med LFK. 
 
Ida Haugstad Stake var frem til og med april vikar som daglig leder i full stilling som følge av 
at Åse Marita Høitomt var i svangerskapspermisjon. Åse var tilbake i mai, og jobbet ut året. I 
oktober sa hun opp sin stilling som daglig leder etter 5,5 år, til fordel for ny jobb. Styret 
startet da jobben med å ansette ny daglig leder. 
 
I hele 2022 har flere ressurspersoner i klubben jobbet kontinuerlig med en prosess for å 
kartlegge mulighetene for sammenslåing med Lillehammer Fotballklubb til en felles 
fotballklubb i Lillehammer. Selv om avgjørelsen ikke falt i 2022, ble det viktigste arbeidet og 
grunnlaget laget dette året.  
 

Styrets arbeid 
 

Styremøter 
 
Det er avholdt 10 ordinære styremøter, ett ekstraordinært, samt ett felles styremøte med 
LFK i 2022. I alt er 93 saker blitt behandlet i løpet av året. Det har vært faste punkter knyttet 
til økonomi, sport, marked og arrangement, i tillegg til jevnlig oppdatering av viktige 
prosesser som «fusjonsarbeidet med LFK» og arbeidet med fotballhall. 
 
 

Styrets arbeid og fokus 
 
Styret vil først og fremst benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til stor sportslig 
og sosial aktivitet i 2022. Det er rett og slett imponerende den innsatsen mange legger ned 
hver eneste uke for våre jenter og kvinner. Tusen takk for innsatsen alle sammen! 
 
Styret har i 2022 konsentrert arbeidet særlig om vårt strategiske veivalg fremover, dvs. om vi 
skal slå oss sammen med LFK eller ikke. Det er lagt ned betydelig arbeid fra mange i klubben 
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for å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for dette valget. I tillegg har det vært 
fokus på sportslig utvikling gjennom blant annet ansettelse av sportslig leder (30%), 
etablering av fotballhall på Stampa, og arbeid knyttet til inkludering/integrering. 
 
Styret har dessverre ikke klart å prioritere arbeid knyttet til etablering av senior +-gruppe og 
ungdomsutvalg (jfr. handlingsplan for 2022 vedtatt på årsmøtet)  
 

Fotballfond og inkluderingsarbeid 
 
På årsmøtet i 2022 ble det vedtatt å opprette et fotballfond, der hensikten var å samle både 
interne og eksterne midler i et fond for å kunne dekke noe av spillernes utgifter ved behov. 
Fondet var ikke helt klart til sesongstart, men før sommeren kunne de første spillerne søke 
støtte til turneringer. Klubben selv var første «giver» til fondet, og vi startet første sesong for 
fondet med 50 000 kroner. På høsten var det mange søknadsmuligheter knyttet til 
inkludering og integrering, og klubben fikk tildelt til sammen kr. 180 000 kroner til fondet 
innen utgangen av 2022. Dette var midler fra Lillehammer Kommune, IMDI og Sparebank1 
Gudbrandsdal. Første sesong ble det søkt for og utbetalt til sammen kr. 10 458. 
I 2022 har 19 spillere fått dekket sin ordinære deltakelse fullt, men fondet var ikke i drift før 
nærmere sommeren, så mye av de ordinære kostnadene ble dekket av klubben slik det er 
praktisert tidligere år.  
 
Egen økt for elevene ved læringssenteret ble også gjennomført, og selv om det ikke møtte 
mange på denne dagen resulterte det i to nye spillere som fant sine plasser på lag i LKFK. 
Samarbeidet med læringssenteret er godt og det er givende og viktige tiltak.  
Klubben har også videreført samarbeidet med Kulturhjerte. Vi fikk ikke til like mye som 
ønsket, men en gjeng fra Kulturhjerte deltok på klubbens sesongavslutning. De bød på 
underholdning og noen gode ord til forsamlingen.  
 

Kvalitetsklubb 
 
Lillehammer KFK ble resertifisert som kvalitetsklubb nivå 1 i januar 2022. 
Klubb har et ønske om å bli sertifisert på nivå 2, dette arbeidet pågår, men det er fortsatt 
noen mangler før man kan bil sertifisert som nivå 2 klubb. 
Hvis man lykkes med kan klubben bli den andre klubben i Indre Østland fotballkrets som når 
dette nivået. Mye er på plass for å bli sertifisert på nivå 2, i forhold til organisasjon er det 
først og fremst noen mangler knyttet til kommunikasjon og frivillighetskontakt. I tillegg er 
det behov for økt lederkompetanse i styret, basert på kvalitetsklubb konseptets krav til 
styret, og trenerkompetanse i barnefotballen. 
En eventuell sammenslåing av klubber kan ha betydning for videre arbeid med 
Kvalitetsklubbkonseptet, dette må avklares med kretsen om videre fremdrift og hva det  
betyr for klubber som kan bli sammenslått. 
 

Lillehammer Cup 2022 
 
Nok et år måtte cupen avlyses grunnet pandemi. Arrangementskomiteen hadde jobbet jevnt 
hele året i god tro om at det kunne avvikles cup i januar. Grunnet nasjonale retningslinjer 
med varighet tett opp til cupens startdato, ble det for stor risiko knyttet til gjennomføring. 
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Rekordmange lag var påmeldt, hele 327 lag, og det gjorde avgjørelsen både tung og trist.  
Klubben fikk kompensasjon for de budsjetterte inntektene. Fra LKFK sitter Jens Fløtre, Ida 
Haugstad Stake og Åse Marita Høitomt i arrangementskomiteen. Fra LFK Jostein Wahl og Erik 
Huuse. Leder for cupen er Freddy Jensen. Alle disse, med unntak av Ida, ble med videre til 
neste cup. 
 

Tine Fotballskole 
 
To innholdsrike fotballskoleuker ble gjennomført i 2022, i 
godt samarbeid med LFK.  
Uke 25 og 32 var det fotball fra morgen til kveld på 
Stampesletta, når henholdsvis 190 og 215 barn koste seg 
med fotballaktiviterer godt instruert av ungdomsspillere 
fra begge klubbene. Med dette er vi blant kretsens 
største fotballskoler. Andelen jenter som deltok på Tine 
Fotballskole var også bra, sett i lys av klubbenes størrelse. 
I forkant gjennomfører spillerne som skal være 
instruktører delkurs 1 i Grasrottrenerkurset.  
 

Fotballhall 
 
Også i 2022 er det arbeidet systematisk og målrettet for å etablere en fotballhall i 
Lillehammer, fortrinnsvis på Stampa. Det ble høsten 2022 nedsatt en egen arbeidsgruppe av 
kommunen for å styrke beslutningsgrunnlaget ytterligere. Arbeidsgruppa leverte sin rapport 
på nyåret 2023.  Lillehammer fotballhall AS, hvor LKFK er styremedlem, har deltatt aktivt i 
arbeidsgruppa. 
 

Sesongavslutning 
 
Som en viktig avslutning på en lang sesong var hele klubben invitert til 
felles sesongavslutning på Lillehammer vgs sør. Taco stod på menyen, i 
tradisjonen tro. Det skal mye til for at det vikes fra tacoen. Godt oppmøte 
fra de fleste årgangene og god stemning i fullsatt sal. Kulturhjerte hadde 
et underholdningsbidrag, og kåringer ble gjennomført i kjent stil. 
Dessverre fikk vi utfordringer med kahooten, så denne måtte utgå til stor 
skuffelse fra spesielt de minste. 
De sportslige kåringene er skrevet under delen som omhandler sport, 
men det ble også delt ut to andre priser. Erik Rolstads minnepokal ble 
delt ut til Petter Myrvold for sitt gode engasjement i klubben i mange år. 
Han har vært et viktig bidrag inn i sportslig ledelse over tid, har mange år 
i trenertrøya og er engasjert i prosessen som omhandler fusjon med LFK. 
Det ble i tillegg delt ut en spesiell pris, i lys av Frivillighetens år. Prisen ble 
kalt Frivillighetsprisen og ble delt ut til Tonje Mathisen for hennes 
imponerende engasjement for klubben, tross sin unge alder. Hun har 
innehatt ulike roller i klubben, men har spesielt utmerket seg som 
lagleder på 2009-årgangen. 
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Åse ble takket av ved styreleder, ettersom hun avsluttet sitt ansettelsesforhold ved utløpet 
av året. 
 

Økonomi 
 
2022 har vært et mer krevende økonomisk sett enn på flere år. Det var først og fremst 
knyttet til økte kostnader. Det var budsjettert 250 000 kroner i negativt resultat som følge av 
vedtaket på årsmøtet i 2021. Der ble det vedtatt at styret kunne beslutte å gi økonomisk 
støtte til tiltak for bedre sportslig tilbud. Det negative resultatet i budsjett knyttet seg til 
sportslig leder-stillingen alene.  
 
På inntektssiden viser resultatet 3,1 mnok, mot 3,2 mnok i budsjett. Blant annet noe lavere 
inntekter på medlemsavgifter enn budsjettert. Dette er i likhet med de siste årene, men det 
er første året vi har fotballfond og en liten del av dette avviket dekkes av dette fondet. I 
årene fremover vil forhåpentligvis dette gapet mellom budsjetterte medlemsinntekter og 
faktisk innbetalte avgifter reduseres. Resultatet etter fotballskoleukene ble heller ikke like 
stort som budsjettert, men dette var i hovedsak knyttet til instruktørutgifter. Resultatet etter 
fotballskoleukene er nesten på høyde med tidligere år, men det var budsjettert større 
overskudd i år.  
Mot slutten av året var det mange søkemuligheter knyttet til integrering og inkludering, og 
klubben benyttet disse mulighetene godt. Til sammen 180 000 kroner ble tildelt fondet, og 
det bekrefter at det er et godt tiltak. Dette er mer beskrevet under avsnittet om fotballfond 
og inkluderingsarbeid. 
 
På kostnadssiden er det særlig to poster som i 2022 har gitt større 
kostnader enn budsjettert. En svært positiv, men stor kostnad 
skyldes en vesentlig økning i antall spillere representert på sone- 
og kretstiltak. Spill i 2. divisjon har også gitt større kostnader 
knyttet til kamparrangementene, slik som innleid lydutstyr til 
speaker og midlertidige tribuner ved søndre bane. A-laget sitt 
budsjett var større foran denne sesongen og dette har de klart å 
holde. Leie av treningsflater er større enn budsjett, hvor noen av 
kostnadene skyldes leie av Limtrehallen, som har en høy timepris 
for eksterne leietakere.  
Budsjetterte driftskostnader var 3,4 mnok, og resultatet ble 3,6 
mnok. Korrigert for resultatet etter Lillehammer Cup endte 
regnskapsåret med 418 000 kroner i negativt resultat, mot 
budsjettert negativt 250 000 kroner. En differanse på omkring -
160 000 kroner.  
 
Inkludert i klubbens bankinnskudd er 5 lagskonti med en total saldo på kr 161 049. Disse 
lagskontiene er midler de enkelte lag har samlet inn via dugnad og egenandeler som skal 
dekke i hovedsak turneringer og sosiale tiltak, i tillegg til andre mindre tiltak. 
Fra og med 2022 blir bevegelsene på konto balanseført i klubben sitt regnskap på egen 
konto under kortsiktig gjeld. Saldo på kontoen Lagskonto under kortsiktig gjeld viser pr 
31.12.22 kr 161 049,- og stemmer da med totale bankinnskudd for lagskonti.. 
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Overføringer fra lagskonti til Klubbens konto inntektsføres i klubbens regnskap når denne 
skjer. Dette gjelder primært egenandeler turneringer. Ved avslutning av lagskonti vil 
eventuell saldo på konto inntektsføres i klubbens regnskap. 
 

Strategien fremover 
 
Styret har i 2022 valgt å bruke mye ressurser og tid på vårt strategiske veivalg fremover, 
nemlig om vi skal fusjonere med LFK eller ikke. Det er gjennomført spørreundersøkelse, 
cafedialog og det er nedsatt egne arbeidsgrupper mellom de to klubbene for å sikre et best 
mulig grunnlag for beslutning. Det legges opp til at årsmøtene i de to klubbene skal ta 
endelig stilling til dette våren 2023.  
 
Hvis LKFK velger å fortsette som egen klubb, er det naturlig at det utarbeides en egen 
strategisk plan for den videre utviklingen av klubben.   
 

Sport 
 
Sesongen 2022 ble en fin sesong for mange av våre barne- og ungdomslag. Det var gledelig 
at samfunnet var gjenåpnet, og at man fra mars/april kunne gå tilbake til et normalisert 
idrettsår igjen i 2022. Av tendensene vi ser i Lillehammer Kommune rundt barne- og 
ungdomsårene og oppvekstsvilkår, så er det viktig med fotball som et idrettstilbud som er 
inkluderende og har plass til så mange som mulig.  
 
Seniorfotball 
Seniorlaget avsluttet sesongen 2021 med et opprykk 
og en gedigen opptur. Dessverre skulle nedturen 
vise seg å bli tilsvarende stor, om ikke større, i 2022. 
Vi startet sesongen med et annet trenerteam enn vi 
avsluttet sesongen med. I løpet av sesongen var det 
også stor utskiftning i spillergruppen grunnet 
avslutning på videregående og studenter som var 
ferdigstudert i Lillehammer.  
 
For 2. divisjonslaget ble det etterhvert et ganske klart nedrykk og få sportslige oppturer i 
seriespillet. For 4. divisjonslaget lå man lenge an til å vinne serien, men etter sommerferien 
med de utskiftningene som hadde vært, varierte resultatene mer og det ble nedrykk. På 
grunn av omlegging av seriestruktur rykket alle unntatt vinneren av 4. divisjon ned.  
 
Mot slutten av 2022 og på begynnelsen av 2023 ser det ut som vi har rundt 40 spillere i 
seniorgruppen, og seniorapparatet har en jobb å gjøre med å beholde mange spillere samt å 
skape en god arena for gode prestasjoner.  
 
Ungdomsfotball 
J17 bestod ved årets inngang stort sett av 2005-spillere og noen få 2006-spillere. J17 var 
integrert i senioravdelingen i 2022, og vi trakk til slutt J17-regionlaget for å få nok spillere til 
seniorlagene. Mange av spillerne fra 2022 har fortsatt inn i 2023.  
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Både 2006- og 2008-kullet avsluttet pandemiåret 2021 med få spillere som ønsket å 
fortsette inn i 2022. Vi satt ned en del tiltak, og endte til slutt med å lage en felles J15-
gruppe bestående av rundt 10 2008-spillere, 20-25 2007-spillere og rundt 6 2006-spillere. 
Her skal trenerapparat ha ros for fleksibilitet og evne til å skape samhold blant spillere fra tre 
årganger.   
 
2009-kullet kom inn som J13, og spilte både J13- og J14-fotball. De har klart å beholde 
mange og har skapt arenaer for best mulig utvikling av spillere.  
 
Barnefotball 
Oppfølging av lag i barnefotballen har stort sett sortert under daglig leder. Det må på plass 
en egen barnefotballansvarlig i Lillehammer KFK.  
 
Sommerturnering – Dana Cup 
LKFK stilte med mange lag på fjorårets Dana Cup. Dette var en stor opplevelse for mange, og 
gjør at styrene i både LKFK og LFK har valgt å dra til Dana Cup også i 2023.  
 
Sportslige strategier 
Litt av mandatet avtroppende sportslig ledelse ga til påtroppende sportslig leder i starten av 
2022 var å se på en revisjon av målsetninger i sportsplan for 2022. Dette arbeidet er satt på 
vent i påvente av utfallet av en fusjon. Fusjonsgruppen for sport har gjort en del vurderinger 
knyttet til nye sportslige strategier og målsetninger, som blir aktuelt for en ny organisasjon. 
 
Utmerkelser på sesongavslutningen: 
 
Årets Fair Play-spiller 2022 
J13: Henny Kielland Klinge 
J14: Hedda Flø 
J15: Andrea Aas Mykland og Helle Wessel Finstad 
Senior K4: Julie Karin Josdal 
Senior K2: Ida Sagdalen 
 
Årets Lagspiller 2022 
J13: Sofie Lomsdal 
J14: Hedda Flø  
J15: Mari Sanne Nordeng 
Senior K4: Mathilde Dvergedal 
Senior K2: Sofie Nordset Horn 

Årets a-lagsspiller (kåret av trenerteam) 
Indrid Rånnerud 

 

Klubbdommere 
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Som tidligere år ble det gjennomført klubbdommerkurs for J13. Vi har også to dommere som 
har rekruttdommerkurs som har tatt steg med dømmingen i år. Disse to er Malin Ottesen og 
Andrea Nilsen.  
Det er mange ivrige klubbdommere i klubben, og i starten av sesongen var det et 
luksusproblem for klubben at vi ikke hadde nok kamper til alle som ville dømme. 
Utover høsten snudde dette, og det var i perioder utfordrende for lagledere å finne 
dommere. Dommerfunksjonen i LagetMitt fungerer veldig fint, så sant det er nok dommere 
på lista som vil og kan dømme.  
Det er ikke gjennomført dommersamling, så dette er et mål for neste år.  
 

Medlemstall  
For 2022 er medlemstallet 381.  
Medlemsutvikling siste fem år:  

  2017  2018  2019  2020  2021  2022 

Totalt  406  399  387  347  405  381 

Av 381 medlemmer er 3 støttemedlemskap, 47 medlemskap for roller/verv og 9 medlemskap 
allidrett som da ikke er medlemmer i LKFK fra før.    
I 2022 var det siste årgang, jentene født i 2010, hvor vi hadde lag på Søre Ål. Fra 2023 er det kun to 
skolekretser LKFK har lag tilknyttet; Hammartun og Nordre Ål. Søre Ål har hele tiden vært en aktiv 
krets med mange spillere, og det vil merkes på medlemsmassen. 
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Sesongrapporter fra lagene 
 
Det har dessverre vært skuffende respons på lagsrapporter for 2022.  

 

Navn på laget: J10 Nordre Ål 

Antall lag i serien: 2 

 

Antall spillere denne sesongen: 21 

Støtteapparat 2022 (trenere og lagledere) 

 

Navn Rolle 

Brita Hope Trener 

Håvard Pharo Gravdal  Trener 

Raymond Sjømark  Trener 

Jan Øystein Bolstad  Trener 

Pia Nymo Foss Trener 

Anne Kathrine Duns Lagleder 

 

Aktivitetsoversikt  

1 økt pr uke treninger i perioden januar-april  

1 økt pr uke i sesongen 
Totalt 20 kamper har blitt spilt 
Laget har deltatt på 1 turnering. Briskebyturneringen 

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Jeg og ballen  
Oss og ballen  
Samspill og spilleglede  
 

Spillerutviklingstiltak: 

 

Trenerutviklingstiltak: 

Håvard har tatt grasrot kurs 1  
Brita har tidligere tatt samme kurs  
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Treningsforhold: 

Nordre Ål skole er vi veldig fornøyd med og håper vi kan forsette å spille hjemmekamper der 
Kamp arena variabel spesielt på stampa.  
 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Vi skulle ønske det var en redskapsbod tilknyttet hver arena, slik at vi hadde sluppet å drasse 
på utstyr hver gang. Vi skulle gjerne ha tilgang på innefotballer  
 

Sosiale tiltak:  

Vi har hatt kveldsmat og avslutning etter hver sesong. Vi har overnattet på fotballturnering  
 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Nei  
 

Foreldremøter: 

Ja 
 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Vi er veldig fornøyd med daglig leder i klubben. Hun har hjulpet oss med det det måtte være 
Det har vært vanskelig å få tak i dommere og vi etterlyser tettere oppfølging/veiledning av 
de ferskeste dommere.  
 

Antagelser om neste sesong: 

• Fortsetter spillergruppen? Ja 

• Fortsetter støtteapparatet? Ja 

• Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Vi føler at vi er velfungerende, men 

er åpne for innspill.  

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Vi vet om den, men vi har ikke benyttet oss av den. Vi har benyttet oss av fotballforbundets 
sin veileder for barnefotball  
 
Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Nei 
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Navn på laget: Nordre Ål J11 

Antall lag i serien: 2 

 

Antall spillere denne sesongen: 16 

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 1 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 3 

 Støtteapparat 2022 (trenere og lagledere) 

 

Navn Rolle 

Amuns Schonhowd Trener 

Håvard Nygaard trener 

Silja Hjelmstadstuen oppmann 

Hanna Sletten oppmann 

 

Aktivitetsoversikt  

1 per uke fra desember til sesong 
Laget har spil ca 36 kamper totalt, fordelt på de to lagene 
Laget har deltatt på 2 turneringer. 
 

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Ferdighetsutvikling + noe taktikk 
 

Spillerutviklingstiltak: 

Ingen spesielle 
 

Trenerutviklingstiltak: 

Ingen spesielle 
 

Treningsforhold: 

NÅL skole 
 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Ja 

 

Sosiale tiltak:  

Felles arrangement med søre SÅL på høsten. Mor-datter kamp på våren. 
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Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Nei 

 

Foreldremøter: 

Nei 

 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Vi opplever at det er bra tilgjengelighet og at vi får svar / hjelp når vi trenger det 
 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Ja 

● Fortsetter støtteapparatet? Ja 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Nei 

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Delvis og delvis 
 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Det oppleves som at klubben fungerer godt, og laget fungerer godt 
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Navn på laget: J12 Søre Ål (og Hammartun fra høstsesongen) 

Antall lag i serien: 2 

 

Antall spillere denne sesongen: 14 spillere som Søre Ål i vårsesongen. 24 spillere da 10 

spillere fra Hammartun kom til Søre Ål i høstsesongen.  

Støtteapparat 2022 (trenere og lagledere) 

 

Navn Rolle 

Hanne Vorkinn Nielsen Trener 

Henning Owren  Trener 

Henrik Andreassen  Trener 

Morten Schultz Dam  Trener 

Gunnar Standal  Trener 

Johan Linn  Trener 

Hanne Grønning  Lagleder 

Jeanett Mannsåker  Lagleder 

 

Aktivitetsoversikt  

Totalt Ca. 15 treninger i perioden januar-april  

Ca. 25 treninger i sesongen 
Totalt 20 kamper har blitt spilt 
Laget har deltatt på 2 turneringer. Elverumsturneringen og Maxi Turneringen (som bylag) 

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Variert innhold. Mye pasningsøvelser og en del avslutninger. Spill på små og større baner. 
Offside var nytt i år så det måtte læres. Mer keepertrening i år enn tidligere. 
 

Spillerutviklingstiltak: 

Ingen spesielle.  
 

Trenerutviklingstiltak: 

Ingen spesielle.  
 

Treningsforhold: 
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Vi har trent på Skogenfeltet. Dette er en veldig bra bane å trene på. Enkelte ganger ble vi 
flyttet grunnet kamp og ble da satt opp på Suttestad. Suttestad mener vi ikke holder mål og 
så da etter andre alternativer. 
 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Ja  
 

Sosiale tiltak:  

Vi har hatt egen avslutning i LIF-huset. Delte ut premier for å markere at grendelaget nå var 
historie og at vi nå skulle danne bylag. Har avsluttet enkelte treninger med frukt/kveldsmat. 
 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Nei  
 

Foreldremøter: 

Ja, avholdt digitalt i vårsesongen (S.ÅL) 
 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Daglig leder har vært behjelpelig med det meste når lagledere har tatt kontakt.  
 

Antagelser om neste sesong: 

• Fortsetter spillergruppen? Ja, i stor grad. Noen har signalisert at de er i tenkeboksen 

• Fortsetter støtteapparatet? Avhenger nok litt av hvordan Bylagsstrukturen blir. 1 

trener har sluttet. Flere fortsetter. 

• Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Som nevnt ønsker vi en ekstern 

trener inn. Trenger ikke nødvendigvis være "fulltid", men en trener er med som lager 

et rammerverk for treninger, fronter uttak av lag/spillere til sone/hospitering osv.  

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Ja 
 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Nei 
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Navn på laget: J14 (slått sammen med J15 på høst) 

Antall lag i serien: 1 lag i vårsesongen, J15 3 i høstsesongen  

 

Antall spillere denne sesongen: 13 spillere ved sesongslutt for opprinnelig J14. 16 ved oppstart i 

januar  

Antall nye spillere i løpet av sesongen:  

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 3  

 Støtteapparat 2022 (trenere og lagledere) 

 

Navn Rolle 

Vibeke Mæhlum Hovedtrener vårsesong, trener høstsesong 

Vegard Nordli Trener vårsesong 

Stein Olaf Olsen Hovedtrener høstsesong 

Henning Andreassen  ass. trener vår og høstsesong 

 

Aktivitetsoversikt  

2-3 treninger per uke fra desember til sesong 
3 Treninger i sesong 
Laget har spilt 16 kamper, og tapt to på walkover 
Laget har deltatt på 2 turneringer. Dana Cup og Otta Cup 

 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Vårsesong: press, tekniske ferdigheter, pasninger, bevegelse og håndtere ballen i presset situasjoner. 

 

Spillerutviklingstiltak: 

Generell utvikling av alle på gruppa 
Hospitering med J15 på en spiller. Sammenslåing med J15 i høst sesongen pga få spillere 

 

Trenerutviklingstiltak: 

Vibeke deltok på eget initiativ, på trener forum for kvinner 16. - 18. september. Utover det ingen 
tiltak. 

 

Treningsforhold: 

Bedre nå med to gode baner. Mye rot og søppel på og rundt søndre bane til tider. 

 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Ja 
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Sosiale tiltak:  

Grilling privat en gang i vårsesongen. Ble planlagt noe men ikke gjennomført pga lite oppmøte på 
trening etc. i vårsesongen.  

 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Spillere fra J13 og J12 var med J14 på kamper i høstsesongen, ingen hospiteringer utover det. 

 

Foreldremøter: 

Det var et foreldremøte når Vibeke og Vegard startet opp som trenenere i starten av 2022.  

 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Vi opplever at det er bra tilgjengelighet og at vi får svar / hjelp når vi trenger det 
 

Antagelser om neste sesong: 

● Fortsetter spillergruppen? Det er et håp om at alle fortsetter 

● Fortsetter støtteapparatet? Vibeke fortsetter ikke hos J15 neste års J17 

● Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte?  

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Usikker, kunne vært bedre på å fremme denne.  

 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Håper at 08 jentene blir bedre integrert sammen med 07/06 neste sesong, og at de ikke blir holdt 
som en gruppe som andre skal "hjelpe" i kamper. De fleste fra tidligere J14 har et bra 
treningsoppmøte, og fortjener å komme foran J15 spillere, som ikke er på treninger, når det tas ut til 
kamp. 
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Navn på laget: J15 

Antall lag i serien: 2 (vår) + 3 (høst) grunnet sammenslåing.  

 

Antall spillere denne sesongen: 29 spiller i dag. 3 nye spillere, 3 spillere sluttet.  

Antall nye spillere i løpet av sesongen: 3 

Antall sluttede spillere i løpet av sesongen: 3 

Kan påpeke at 3 av 3 som har sluttet har gitt seg på bekostning av en annen idrett, og har 

understreket at de har trivdes godt. 

 Støtteapparat 2022 (trenere og lagledere) 

 

Navn Rolle 

Stein Olaf Olsen Hovedtrener 

Morten Kastet  Trener 

Roger Wessel Finstad  Trener 

Geir Horgen  Trener 

Mads Lo  Trener (tom. august 2022). 

Truls Neergard  Trener (tom. august 2022). 

Geir Kjølgård  Trener 

Frode Nilsen Lagleder 

 

Aktivitetsoversikt  

Totalt Ca. 76 treninger i  periodene januar-april & november 

Ca. 80 treninger i sesongen, inkludert sommeren 
Totalt 40 kamper har blitt spilt 
Laget har deltatt på 3 turneringer. Briskebyturneringen, Dana Cup og Otta Cup.  

 
 

Trening - Hva har vært hovedfokus? 

Hovedfokuset har vært flere punkter: 
1) Skape en spillestil som vi kan identifisere oss med slik at vi kan utvikle hos kollektivt og 
samtidig bygge større fotballkompetanse hos hver enkelt spiller. 
2) Overblikk og orientering som et i ledd å lykkes mer i pasningsspillet. 
3) Utvikle relasjoner og evne til å ha et mer direkte angrepsspill og bli dyktigere på å score 
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mål. 
4) Forsvar innenfor egen boks med et sterkt fokus i sesongavslutningen.  
 

Spillerutviklingstiltak: 

Egne keepertreninger 
Spesialtrening (7-9 spillere ved en eller flere anledninger) 
Videomøter med enkelt spillere eller lagdeler 
 

Trenerutviklingstiltak: 

Ingen annet enn jevnlige sportslige diskusjoner, særlig opp mot kamper hvor vi står ovenfor 
utfordringer enten ved god sportslig motstand eller ved kamper hvor laget har vært i en litt 
dårlig periode.  
 

Treningsforhold: 

Kunstgresset oppleves som godt. Har hatt den plassen vi stort sett har hatt bruk for, bortsett 
fra vinteren hvor vi knapt fikk trene på stor bane, noe er utfordrende med tanke på utvikle 
laget. Vanskelig å gjøre det på halv bane med 20-30 spillere.  
Tidvis dårlige forhold på gresset i sommer. Kunne vært behandlet bedre.  
 

Tilgang på nødvendig utstyr: 

Ja. Noe mangel på baller etter fotballskolene.  
 

Sosiale tiltak:  

Har hatt få uten om at cuper har vært bygget opp som sterke sosiale tiltak i år.  
 

Hospitering (obligatorisk for lag fra J12): 

Vi har hospitert spillere oppover. Svært lite hospitering for spillere fra årgangene under opp 
til oss, bortsett fra enkeltkamper på våren. En spiller hospiterte fra J14 før vi ble slått 
sammen på høsten. Ingen hospitering fra J13, litt samtrening i sommer bare. 
 

Foreldremøter: 

Det har blitt avholdt foreldremøter 
 

Forhold til styret/ sportsutvalg/ daglig leder: 

Kunne ønske noe større tilstedeværelse i hverdagen fra sportslig leder og styret, ellers er vi 
fornøyde.  
 

Antagelser om neste sesong: 

• Fortsetter spillergruppen? Vårt inntrykk er dette, men vi har ikke gjort en 

sesongevaluering hvor dette har vært tema. 100% av gruppa er påmeldt minst 1 av 2 

cuper vi skal på i januar, og det gir en positiv indikasjon.  

• Fortsetter støtteapparatet? Ja, men noen med lengre fartstid ønsker å trappe litt 

ned på antall timer og dager.  
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• Behov for faglig støtte / organisatorisk støtte? Dette er diskutert og evaluert med 

sportslig leder. En fast ressurs på keepere og eventuelt en ekstern ressurs til som kan 

komplementere dagens hovedtrener er ønskelig.  

 

Vet laget om og har benyttet klubbens sportsplan?:  

Ja, den er benyttet ved flere anledninger.  
 

Annet laget ønsker å gi tilbakemelding om: 

Nei.  
 


