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Status/oppsummering sesongen 2015

• Sesongen 2015

– 4.stk lag i seriespillet for gutter 11 år

– 1.stk lag i seriespillet for gutter 12 år (halv sesong)

– Spilt 68 seriekamper i perioden april - oktober

– Deltatt på Snarøya Cup, Enebakk Vennskapscup, Bendit Cup Ski, Vinterserie Kolbotn, 

Kolbotn Monkeys Cup, 3v3 cup Oppegård, Norway Cup, Bilia Cup 

– Fortsatt er en stor og fin gruppe barn og foreldre med et felles mål om å beholde så 

mange spillere og trenere så lenge som mulig.

– 100% foreldredrevet og vi har alle et felles ansvar for at gutta har et tilbud om å spille 

fotball i Oppegård IL. 

– Nivådelingen i seriespillet fikk vi etter hvert til å fungere bra, og på en slik måte at 

kampene på begge nivåer var relativt jevne. Litt vanskelig vårsesong, også fordi vi 

hadde påmeldt ett ekstra lag i klasse G12. Bedre i høstsesongen da vi trakk G12-laget 

og forsterket mindre øvet lagene i forhold til vårsesongen.

– Hovedutfordringen med det nivådelte systemet er at klubbene håndterer systemet litt 

forskjellig på grunn av forskjellige tolkninger og forutsetninger  

– Stor fremgang på mange spillere på alle nivåer

– Fått på plass mer systematisk hospiteringssamarbeid med G03 og G05

– Strålende arbeid utført av våre styremedlemmer i Bilia Cup styret!
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Status spillere og støtteapparat

• Spillere 

– 37 spillere 

– Imran og Lukas sluttet i 2015

– Jonas og Tobias nye i 2015

– Markus F. og Kristian W. fortsatt med

• Trenere

– Trond Storhæsen, Klaus Høidal, Jørgen Foss, Lasse Wardenær, Rune Stenbro-Larsen

– Trond, Jørgen, Klaus fortsetter som ordinære trenere vinter/vår

– Lasse med på søndager utover vinteren og vi ønsker å ha ham med igjen fra våren.

– Rune er med når han har mulighet.

• Reservetrenere/lagledere

– Morgan Pedersen, Petter Franck, Terje Haugen, Alf-Einar Riberg, Ivar Bunæs

• Lagledere

– Jørn Wibe, Jan-Trygve Riise

– Jan-Trygve og Jørn fortsetter å dele på laglederjobben. 

– Begge signaliserer behov for å bruke litt mindre tid neste sesong

• Økonomi

– Jan-Trygve Riise
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Status spillere og støtteapparat

• Fair Play

– Stein Wiik, Vanja Hårsaker 

• Sosialkomiteen

– Ina Rasdal og Terje Andersen 

• Dugnad

– Kenny Hognestad

• Utstyrskoordinator

– Knut Lorentsen

• Bilia Cup styret

– Randi Bakken, Vanja Hårsaker, Anniken Hicks, Fredrik Johansson, Ståle Lien 

• Cupansvarlig

– Anne Stensrud Hognestad

• Prosjekt Ålborg 2017

– Anne Stensrud Hognestad og Torill Stenbro-Larsen

• Øvrige foreldre oppfordres til å ta tak/bidra når man se at det er behov, spesielt på 

treningene når man allikevel er til stede (F.eks. ryddig og nedpakking av utstyr i forbindelse 

med trening).
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Nivådeling

• Sportslig plan Oppegård IL Fotball

– Utgangspunktet for all sportslige aktivitet i G04 er klubbens sportslige plan

– Revidert sportslig plan publisert august 2015

– Last ned sportslig plan for Oppegård IL Fotball

• Håndtering av nivåforskjeller i gruppen

– Store forskjeller i ferdighets- og modenhetsnivå

– Treningene gjennomføres med differensierte øvelser og spill for at alle skal oppleve 

mestringsøvelse og spillerutvikling på eget nivå.

– Nivådelte lag vil jevnlig bli brukt i forbindelse med deltagelse på cuper, treningskamper 

og seriekamper. 

– Gruppene er dynamiske og trenerne bestemmer og definerer nivåene

– Alle spillerne nivådeles tre ganger pr. år. Alle trenerne gjennomfører sin egen 

individuelle vurdering av hver enkelt spiller.

– Følgende vurderingskriterier ligger til grunn

• Tekniske ferdigheter, spillforståelse, fokus på trening, fokus i kamp, innsats 

generelt, lærevillighet, bidrag til å gjøre andre gode

http://www.kxweb.no/kx/383/files/Sportslig plan endelig.pdf
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Hospitering

• Hospitering og lån av spillere til/fra andre årganger 

– Hospitering er et spillerutviklingsverktøy for spillere som trenger utfordringer på ett 

annet nivå enn det man får på eget alderstrinn. Primært i forbindelse med trening men 

kan også benyttes i forbindelse med kamp.

– Eventuell fast hospitering i trening og kamp skal avtales mellom trenere/lagledere i de 

aktuelle årgangene, i samarbeid med den enkelte spillers  foreldre.   

– 8.stk G04-spillere rullerer på deltagelse på G03-trening frem til 1.desember

• Aksel, Bastian, Erlend, Herman, Kristian N., Kristian S., Mathias P. og Sander

– 2.stk G05-spillere på fast hospitering i G04

• Håkon Knudsen og Jacob Ingvaldsen

• Flere G05-spillere får prøve seg på rulleringsordning

– Jørn ansvarlig for organisering av hospiteringsaktivitetene mot G05 og G03.

– Ved behov for lån av spillere til spesifikke kamper eller cuper til G03 vil 

trenere/lagledere avgjøre hvilke spillere tilbudet passer for. 

– Lagleder har kontroll på at det ikke er de samme (gjentagende) enkeltindividene som 

får tilbudet, men at mulighetene spres på de spillerne det er aktuelt for.
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Planlagte treningstider 

vinter 2015/2016

• Fra og med 1.desember vil klubben tildele nye treningstider på våre anlegg. Disse tidene 

gjelder frem til april/mai. 

• Oppegård IL Fotball vil i kommende periode ha vinterdrift på Østre Greverud kunstgress 

(undervarme, snømåking, smeltestoff) og Østli skole (snømåking, smeltestoff)

• Vi vil søke treningstider på Østre Greverud kunstgress.

• Tirsdag 17.00 – 18.30 Follohallen

– Jørgen og Klaus 

• Vi søker på treningstid torsdag ØGK i vinterdriftsperioden (1.des – 1.apr)

– Trond, Klaus og Jørgen

• Søndag ØGK eller Østli

– Trond, Jørgen, Lasse

• Nye treningstider for sommerperioden fra og med 1.mai 2016
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Seriespillet 2016

• 2016 er siste sesong med 7’er-fotball og barnefotball for G04

• Vi legger opp til mye av det samme systemet som i år i forhold til seriespillet neste sesong, 

forutsatt at Oslo Fotballkrets fortsetter å tilby dette. Det innebærer påmelding av lag på både 

øvet og mindre øvet nivå, med lagsammensetninger lik det vi har brukt i høstsesongen.

• Planlegger å melde på 4 lag i klasse gutter 12 år avhengig av antall spillere som fortsetter i 

2016. 

• Frist for påmelding av lag til seriespillet er 31.januar

• Viktig at alle i god tid innen påmeldingsfristen informere om eget barn ikke skal være 

med videre neste sesong. 

• Vi vil ikke melde på eget lag i aldersklassen over men baserer oss på at en del av våre 

spillere er med G03 i deres lag i klasse gutter 13 år. 

• G03 spiller 9’er-fotball i flere divisjoner sesongen 2016, og dette kan derfor være aktuelt for 

flere spillere i G04. 

• Fra 2017 går vi inn i ungdomsfotballen med 9’er-fotball. Det innebærer divisjonsspill, 

resultater, tabeller etc.
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Treningskamper og cuper

• Treningskamper før sesongstart

– Det planlegges treningskamper i perioden mellom etter nyttår og seriestart.

– Vi har etablert kontakt med andre lokale klubber (Kolbotn og Ski), og vil også se på 

muligheten for treningskamper mot lag fra klubber i andre områder.

– Treningskamper kan bli gjennomført både på hverdager og i helgene.

– Informasjon om treningskamper sendes ut så snart konkrete avtaler med andre lag er 

gjort.

• Cuper 2015

– Det er ønskelig å delta i en eller flere cuper i perioden mellom etter nyttår og seriestart. 

– Deltagelse på nivådelte cuper kan også være aktuelt, men det skal alltid være cuper 

der alle spillerne i G04 får tilbud om å være med. 

– Norway Cup 31.juli – 6.august 

– Klubbens egne cuper i 2016

• 3v3 Cup 23-24.april

• Bilia Cup 15-16.oktober
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Økonomi 2015

Netto

CUP CUP

01.01.2015 Egenandel-Snarøya Cup 4 300          01.01.2015 Snarøya Cup 4 200          

Dommer vinterserien 2015 -              10.02.2015 Dommer vinterserien 2015 400             

Rest 3v3 -              09.04.2015 Rest 3v3 150             

16.03.2015 Egenandel-Monkey Cup 2 700          16.03.2015 Monkey Cup 2 700          

15.04.2015 Egenandel-Bendit Cup 4 700          15.04.2015 Bendit Cup 3 400          

01.06.2015 Egenandel-Norway Cup 3 200          01.06.2015 Norway Cup 3 500          

14 900       14 350       550         

FOLLOHALLEN FOLLOHALLEN

16.01.2015 Innetrening (vår 2015) 13 320       

03.06.2015 Egenandel-Innetrening (vår 2015) 10 725       25.09.2015 Innetrening (høst 2015) 9 945          

10 725       23 265       -12 540 

DIVERSE DIVERSE

01.01.2015 Pizzakveld G04 2 849          

29.06.2015 Flyttedugnad 8 214          Vår 2015 Lønn ekstern trener 9 927          

31.12.2014 Renteinntekter 74               Høst 2015 Div. utstyr/sosialt 1 888          

8 288          14 664       -6 376    

02.11.2015 Sum inntekter 33 913       02.11.2015 Sum kostnader 52 279       -18 366 

Saldo 12.11.2014 38 977       

Saldo 12.11.2014 8 016          

Saldo 12.11.2014 46 993       

Innbetaling for år 2014 30 195       

Netto hiå. 2015 -18 366      

Saldo 02.11.2015 58 822       

Saldo 02.11.2015 58 822       

Bank 55 480       

*Purret på innbet. av 03.06.2015 -3 342        

Inntekter Kostnader

2015
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Økonomi 2015

Hva brukes pengene til:

1. Forskuddsbetaling av innetrening og cuper

2. Det betales lønn til ekstern trener

3. Nødvendig lagsutstyr

Vi har nå opparbeidet en større «buffer» - hva ønsker vi å bruke denne til?

1. Delvis sponse nye overtrekksdrakter / Jakker?

2. Delvis sponse treningsleie / hovedcup?

3. Dekke innetreningen i Follohallen? 

4. ???? 
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Dugnad 2015

Dette er/blir gjort i år 2015:

Utført:

• Flytteoppdrag KrFs partikontor i Oslo

– NOK 8 214

Kommer:

• Smøre rundstykker nå i november

– NOK 4 000 – 5 000

Det kommer egen mail fra dugnadsansvarlig

• Sponsor Erik Arnesen Bryn AS

– NOK 10 000

Forutsetter ryggplassen på neste teamgenser

Hva gjør vi i 2016?:

- Egenandel

- Pølsesalg/dorull mv

- Dugnader

- Kakelotteri

Vi vil foreslå:

• Kakelotteri

– Tjener ca. 10 – 15 000 pr. lotteri

• Egenandel cup/innetrening

– Nullsumspill, kanskje litt i pluss
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Treningsleir/tur/cup 2016?

• Skal vi i 2016 delta på en større cup med reise og overnatting i Norge, Sverige eller 

Danmark?

• Eksempler

– Ålborg Cup 5-8.mai (Danmark)

– Arvika Cup 17-19.juni (Sverige)

– Sør Cup  25-29.juni (Kristiansand)

– Grueturneringen 26-28.august (Kirkenær)

• Hvis ja, hvordan finansierer vi dette?

• Om vi skal gjøre dette trenger vi en engasjert prosjektleder med noen gode hjelpere som 

planlegger/forbereder/organiserer reise og opphold etc. Hvem?

• Trenere og lagledere setter innen 1.desember opp noen konkrete forslag med 

kostnadsestimater som sendes ut til foreldregruppen for vurdering og avstemning.  


