
Siggerud IL Fotball årsmelding 2017

Fotballgruppen har i 2017 benyttet tiden til å videreføre strategien som ble lagt i 2015 og
satt ut i livet i 2016. Gruppen er i positiv utvikling både organisatorisk og sportslig.  Det siste
året har vi lagt spesiell vekt på å videreutvikle det sportslige, få en felles cup på plass og
jobbe med rekruttering til gruppen. Vi i styret føler at det sportslige tilbudet har blitt styrket
for barn og unge på Siggerud.  Vi håper og tror at både barn og voksne opplever at fotballen
på Siggerud i 2017 har fortsatt i en positiv trend.

Nedenfor finnes en fortegnelse over «rikets tilstand», samt en oversikt over de viktigste
tiltakene som har blitt igangsatt i perioden.

Styrets sammensetning: Fotballgruppen har et solid styre som trives med egne oppgaver.
Det gjør at samtlige med unntak av to styremedlemmer har valgte å ta gjenvalg. Som leder
av fotballen opplever jeg at det gir oss kontinuiteten vi trenger for å kunne jobbe målrettet
med å bli bedre på rekruttering, på sportslig nivå, og i forhold til å jobbe langsiktig med
holdningsskapende arbeid.

· Kim Nilsen: Kim har ansvar for baner og anlegg og den som har den fortløpende
kontakten med Ski Kommune

· Tone Sagen: dommerkontakt og ansvar for å rekruttere og utvikle dommere, samt sørge
for at alle kamper på hjemmebane har dommer tilstede

· Jonathan Baeza: IT ansvar, sette opp ny hjemmeside og sørge for en fungerende
betalingsløsning (tar ikke gjenvalg)

· Mads Gulbrandsen: holdningsskapende arbeid og bindeledd mellom skolen, spillerne og
SIL Fotball (tar ikke gjenvalg)

· Kristine Birkelund: økonomiansvarlig for Fotballgruppen. Har styrt økonomien med
jernhånd siden 2016 og er en viktig bidragsyter for å sikre et positivt resultat i
regnskapsbøkene

· Håkon Bjørø: sportslig ansvarlige. Har hatt stor suksess med etablering av fellestreninger
i 2017. Samarbeider tett med Mads ifm. holdningsskapende arbeid

· Torben Beck (ny): nesteleder med en rekke oppgaver hvor den viktigste oppgaven er
fotballskolen, samt koordinering av banekapasitet og treningstider

· Anita Pieper: sekretær med ansvar for all skriftlig kommunikasjon, utsendelser, dugnader
etc.

· Svein Kystad: materialforvalter med ansvar for å ivareta og vedlikeholde eksisterende
utstyr / drakter, samt innkjøp av alt nytt til SIL Fotball. Svein er mannen som i 2017 har
sørget for at alle lag spiller med nye, flotte drakter



· Arild Pettersen: varamedlem som for andre året på rad var ansvarlig for planlegging og
gjennomføring av vår felles cupdeltakelse på Gruecup. Dette arrangementet ble også i år
en stor suksess.

Økonomi: Kristine har også i 2017 styrt økonomien med hard hånd. Til tross for stram
økonomistyring har vi hatt mulighet til å kjøpe inn nødvendig utstyr til enkeltlag og til
gruppen i 2017. Det eneste unntaket var en forespørsel fra trenerne som kom i
månedsskiftet november/desember. Da var budsjettet brukt opp, og investeringen de ønsket
seg blir gjennomført i januar 2018. Styret hadde ambisjon om å søke tilskudd fra en rekke
organisasjoner i 2017. Dette har ikke blitt prioritert, og blir således et fokusområde vi flytter
over til 2018. Tribunereklame har bidratt godt til økonomien også i 2017. Sponsoratene går
imidlertid ut i 2018, og arbeidet er i gang med å fornye/erstatte sponsorene. Totalt vil
fotballgruppen i 2017 levere et positivt resultat på ca. 10 000 kroner, og det til tross for
innkjøp av nye drakter til samtlige lag. Som i fjor understrekes det at fotballgruppen har god
likviditet og en sunn økonomi. Styret ser fortsatt behovet for å styrke økonomien i SIL Fotball
og vil i 2018 ha fokus på å øke inntektssiden.

Holdningsskapende arbeid: Det ble også i 2017 gjennomført dugnad med rekorddeltakelse.
Dette er en viktig arena hvor idretten møter barna og deres foreldre for et felles løft. Mads
har som i fjor hatt fortløpende kontakt med kontaktlærer fra skolen gjennom hele året. SIL
Fotball har også bidratt i et anti-mobbing fora i skolens / foreldrenes regi. Det kjennes ikke til
noen problemstillinger med mobbing / utfrysing eller annen negativ atferd i SIL Fotball.

Anlegg / baner: Anlegget er i solid stand og samarbeidet med Ski Kommune fungerer godt.
Vi er ikke 100% fornøyd med den nye grusbanen vis a vis hallen og vil jobbe med å
videreutvikle denne spilleflaten i 2018.

Som en apropos kan det nevnes at vi de siste ukene i januar 2018 har vi hatt til dels store
problemer med is på spilleflaten (kunstgressbanen). Styret jobber med en plan for hvordan
dette kan løses i fremtiden. Dessverre er bd

Dommere: Tone har videreført arbeidet med å rekruttere nye dommere, utdanne disse og
følge de opp. Ingen uheldige episoder ifm. SIL-dommere er meldt inn i 2017, noe vi tar som
et kvalitetstegn

Sportslig utvikling: Et fast fora for trenere og oppmenn er etablert og fungerer godt. Videre
har Håkon fått på plass faste fellestreninger. Dette ble opprinnelig gjort som et
prøveprosjekt, men deltakelsen var så stor at det ble videreført. Hver eneste fredagstrening
har trukket 25-40 ivrige spillere og 4-6 trenere og det er uavhengig av vær og føreforhold.

Lag og spillere: Vi har en sunn rekruttering til klubben gjennom bla. fotballskolen og vi har i
2017 fått etablert et helt nytt lag for 2011 kullet. Øvrige lag har hatt mer eller mindre stabilt
antall spillere hvor det i løpet av sesongen gjerne går 1-2 spillere ut og det kommer 1-2
spillere inn.

Når det er sagt må vi også trekke frem at vi dessverre har utfordringer med å tilby trening til
jenter i tenårene (og også til en viss grad gutter). Frafallet blir for stort i enkelte årsklasser,
og dermed klarer vi ikke å stille lag. Et konkret tiltak for å bøte på dette er at 05 og 06



guttene har slått seg sammen. Det gir flere spillere, flere nivåer og ofte mer spilletid fordi vi
kan melde opp flere lag. Også G07 er involvert i dette samarbeidet.

Konklusjon: Jeg føler meg trygg på at SIL fotball har all nødvendig ballast til å kunne lykkes
godt i 2018 sesongen og videre fremover. Vi har et kompetent styre på plass, vi har
dedikerte foreldre, spillere, trenere og oppmenn, og vi har god dialog med SIL’s hovedstyre.

Siggerud 6. februar 2018

Andreas Folkvord (Sign.)
Leder, SIL Fotball

Oversikt over trenere/lagledere/oppmenn for 2017:

Rolle Navn
Trener G03 Jonathan Baeza
Trener G05 Harald Hansen
Trener G05 Rune Johnsen
Trener G06 Rune Gjermstad
Trener G06 Kåre Elvesæther
Trener G07 Håkon Bjørø
Trener G07 Kim Nilsen
Trener G07 Ragnar Værang
Trener G08 Carl Einar Traaen
Trener G08 Svein Kystad
Trener G09 Sigve Hellum
Trener G09 Ole Petter Røstad
Trener G10 Robert Valenti
Trener G/J 11 Thomas Haugen
Trener G/J 11 Aasmund Bøe
Trener J07 Kristine Birkelund
Trener J07 Tone Sagen
Trener Akademiet Per-Inge Degnes
Oppmann G03 Tone Sagen
Oppmann G05 Monica Ljunggren
Oppmann G06 Christer Kjellesvig
Oppmann G07
Oppmann G08 Thomas Reinli
Oppmann G09 Carsten Pieper

Oppmann G10
Marianne Nystuen
Hansen

Oppmann G/J 11 Olav Johan Dahlen
Oppmann J07 Torben Beck



1.1 Medlemmer

Det har i sesongen 2017 vært 110 aktive medlemmer i fotballgruppen, hvorav 13 jenter og 97 gutter.
Det har blitt spilt seriespill i 9 klasser i 5'er, 7'er og 9'er fotball i Oslo Fotballkrets.
Fotballgruppen prioriterte Grueturneringen hvor mange av våre lag deltok, samt at de enkelte lagene
har deltatt på lokale cuper.

Fordeling av spillere i 2017 fordeler seg som følger:
Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)

Kjønn Kvinner Menn Totaler
Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-
Aktive medlemmer 0 13 0 0 0 0 86 11 0 0 110
Herav funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Lag 2018

Det er meldt opp 9 lag for sesongen 2018. Dessverre har lagene J07 og G03 blitt nedlagt i løpet
 av vinteren på grunn for lavt spillerantall til videre spill i sin aktuelle klasse.
G11 vil spille 3'er fotball og skal melde seg på cuper gjennom året.

1.3 Regnskap

Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 51.791,-. Dette betydelige overskuddet kan
forklares med tilskudd fra kommunen til brøyting på kr 20.000,-, høyere inntekter fra
tribunereklame enn budsjettert kr 18.000,- og høyere inntekter fra treningsavgifter
enn budsjettert kr 16.450,-.
Når det gjelder tilskudd til brøyting fra Ski kommune har vi fått kr 40.000,- som vi velger
å fordele mellom 2017 og 2018 med kr 20.000,- hvert år.
Det har blitt investert i nye draktsett til alle lag i 2017. Finansiering til dette har
kommet på plass gjennom tilskudd fra hovedlaget på kr 30.000,- og sponsorinntekter
på kr 35.000,-.
Bankinnskudd pr 31.12.2017 er kr 316.611,- og total egenkapital viser 358.504,-.
Vi forventer god økonomi i 2018 også, men tatt i betraktning at de nåværende avtalene
om tribunereklame utløper, er vi avhengig å gjøre justeringer på kostnadene dersom ikke
det kommer på plass nye avtaler.
Det vil bli brukt penger på noe nytt utsyr i 2018 da det har kommet inn ønsker om blant
annet spennstbukker, fotballtennisnett og diverse kjegler.

1.4 Styremøter

Det har vært avholdt 8 styremøter, 2 trener/oppmannmøter samt årsmøte.



2017 2016
DRIFTSINNTEKTER

     3100 - Treningsavgifter 126 450 111 350
     3101 - Fotballskolen 9 051 4 486
     3102 - LAM, hodestøtte 38 000 38 348
     3104 - LAM, prosjektstøtte 7 286 8 714
     3105 - Tribunereklame 30 000 30 000
     3107 - Andre inntekter 62 586 2 134
     3108 - Fellestreninger - 14 700
     3150 - MVA-kompensasjon 9 457 11 120
Sum driftsinntekter 282 830 220 852

DRIFTSKOSTNADER

     4200 - Fotballskole 12 023 10 252
     4201 - Oslo Fotballkrets 22 300 17 900
     4202 - Kurs og utdanning - 14 000
     4204 - Påmelding Cup 31 832 20 550
     4205 - Materiell 80 932 27 033
     4206 - Dommerutgifter 12 722 17 832
     4207 - Overgangsgebyr - -
     4208 - Forsikringer - -
     4209 - Kontor og administrasjon 761 5 894
     4210 - Bøter kamper 4 500 5 800
     4211 - Anleggskostnader 66 295 61 250
     4212 - Arrangement herunder fellestreninger 485 6 923
     7770 - Bank og kortgebyrer 122 -
Sum driftskostnader 231 971 187 433

FINANSPOSTER
     8050 - Renteinntekt 932 899
     8150 - Rentekostnad

ÅRSRESULTAT 51 791 34 318

Siggerud Idretts lag - Fotball

Resultatregnskap 2017



01.01.2017 31.12.2017

Fordringer
     1500 - Kundefordringer - -
     1560 - Forskudd trenere + annet kortsiktig 47 762 55 943
Sum Fordringer 47 762 55 943

     1900 - Kasse 4 780 9 946
     1920 - Bankinnskudd brukskonto 113 873 174 033
     1930 - Bankinnskudd kunstgress - -
     1940 - Bankinnskudd spare 141 798 142 578
Sum Bankinnskudd, kontanter 255 671 326 557
Sum eiendeler 303 433 382 500

Opptjent kapital
     2050 - Annen egenkapital 306 713 306 713
     Årets resultat 51 791
Sum Egenkapital 306 713 358 504

     2990 - Annen kortsiktig gjeld 1 500 23 995
Sum Gjeld 1 500 23 995

Sum egenkapital og gjeld 308 213 382 499

Kortsiktig gjeld

GJELD OG EGENKAPITAL

Siggerud Idretts lag - Fotball
Balanse per 31.12.2017

EIENDELER

Bankinnskudd



2017 2017 2018
Regnskap Budsjett Budsjett

     3100 - Treningsavgifter 126 450 110 000 100 000
     3101 - Fotballskolen 9 051 16 000 10 000
     3102 - Tilskudd hovedlaget 38 000 14 000 35 000
     3104 - LAM Midler 7 286 28 000 7 000
     3105 - Tribunereklame 30 000 12 000 30 000
     3107 - Andre inntekter / tilskudd 62 586 3 000 20 000
     3108 - Fellestreninger - - -
     3150 - MVA-kompensasjon 9 457 8 500 7 000
Sum driftsinntekter 282 830 191 500 209 000

     4200 - Fotballskole 12 023 16 000 12 000
     4201 - Oslo Fotballkrets 22 300 23 000 23 000
     4202 - Kurs og utdanning - 3 000 5 000
     4204 - Påmelding cup 31 832 40 000 35 000
     4205 - Materiell 80 932 25 000 35 000
     4206 - Dommerutgifter 12 722 17 000 15 000
     4207 - Overgangsgebyr - 400 -
     4208 - Forsikringer - - -
     4209 - Kontor og administrasjon 761 8 000 1 000
     4210 - Bøter kamper 4 500 - 3 000
     4211 - Anleggskostnader 66 295 65 000 70 000
     4212 - Arrangement herunder fellestreninger 485 2 000 5 000
     7770 - Bank og kortgebyrer 122 - 300
Sum driftskostnader 231 971 199 400 204 300

     8050 - Renteinntekt 932 - 500
     8150 - Rentekostnad - -

ÅRSRESULTAT 51 791 -7 900 5 200

Siggerud Idrettslag - Fotball
Budsjett 2018

DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

FINANSPOSTER



Årsmelding 2017 – gutter / jenter 2011

Etter at fotballskolen avsluttet før sommeren 2017, meldte Thomas, Aasmund og Olav seg
for å starte et lag for 1. klasse.

5. september hadde vi vår første utetrening med 8 forventningsfulle gutter og jenter som
ivret etter å sparke fotball. Entusiasmen har fortsatt og antall deltagende har variert utover
høsten.

Vi kom etter hvert til et tidspunkt hvor mørket meldte seg; høsten, høstvær og kulden
meldte seg, og vi gikk i samtale med Allidretten om å ta ansvaret for idrettsskolen mot at vi
fikk låne idrettsskolens treningstid. Vi har deretter trent innendørs, og etablere et tilbud
hvor idrettsskolens barn får trene sammen med oss til utpå vårparten 2018.  Vi hadde vær
første innendørstrening 13. november.

Vi har på det meste vært 15 førsteklassinger på samme trening. Vi har på det meste også
hatt med oss 5 deltagere fra idrettsskolen/årskullet 2010.

Vi gleder oss til en ny sesong, med glød, entusiasme og kanskje enda flere medlemmer i
gruppen vår.



Årsmelding 2017 - gutter 2010

Året 2017 har vært vårt første hele fotballår.

Vi startet opp med trening rett etter påsken.

Vi har fått masse erfaring og samhold gjennom året som har gått.

Vi har fått prøve oss i seriespill, der vi fikk erfare at vi er ”nødt til” å trene mesteparten av
året for å være på høyde med de andre.

Men læringskruven har vært bratt i år og guttene har vunnet ett par kamper i slutten av året.

Vi gleder oss til ny serierunde neste år.

Vi har også vært med på Biliacup på Greverud stadion, det var stor stas!

Vi har treninger fast på torsdager fra 17.30-18.30.

Vi hadde juleavslutning 30.11.17,med middag inne før vi avsluttet med foreldrekamp og litt
kake.



Trenere:

Robert Valenti

Svein Roger Johansen (ny i 2017)

Oppmann: Marianne N Hansen

Vi ser frem til ny sesong, med seriespill og cuper J



Årsmelding 2017 - Gutter 09
I fotballåret 2017 holdt vi treninger utendørs helt fra starten i januar. Noen økter ble avlyst
grunnet is og snø, men stort sett gjennomførte vi gode økter med mange fotballgutter på
trening. Fra januar til oktober hadde vi en treningsøkt per uke før vi startet med trening
nummer 2 fra november. Antall spillere har vært ganske konstant, og ved slutten av
sesongen er vi 11 ivrige fotballgutter.

På vårparten deltok vi på Vålerenga-cup’en. Cup’en var preget av at det var håndball-
avslutning på Siggerud kvelden før og vi stilte med veldig trøtte og slitne gutter til første
kamp på Vallhall kl. 08:00. Men allikevel fikk vi mange flotte kamper og gode opplevelser.

Vi har selvsagt også deltatt i seriespill med to lag. Vi bruker et rulleringssystem, slik at alle
spillerne får spilt kamper sammen. Vi er passe fornøyd med innsatsen til laget i årets
seriespill; vi har hatt en del gode kamper mot god motstand. Vi har hatt flere jevne kamper
enn tidligere, og vi har heldigvis ikke lenger tapt alle kamper (men dessverre de fleste). Vi
jobber fortsatt med å utvikle samspillet og gutta har utviklet sine ferdigheter.

Årets høydepunkt var helt klart Grue turneringen som guttene fikk lov å delta i for første
gang. Laget har blitt sammensveiset på en veldig fin måte og vi gleder oss allerede til Grue
2018.

Nå går vi inn i sesongen 2018 med 10 sterkt motiverte barn!

Mye arbeid gjenstår, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet videre neste sesong.

Sigve, Ole Petter og Carsten



Årsmelding 2017 – Gutter 08

G08 besto i 2017 av 15 gutter som spilte sine kamper fordelt på to lag i uøvet og middels øvet klasse.
Samtlige spillere har nå fått oppleve å score mål. De er blitt en sammensveiset gjeng som vi høre at
skryter av hverandre og snakker hverandre opp. Dette vektlegger vi spesielt. Det skiller seg etter
hvert tydelig ut hvem som trener på egen hånd og hvem som bare er nær fotballen på
onsdagstreningene. Det deler gruppa omtrent på midten.

Treningsoppmøtet har vært godt og vi har kommet i gang med to ukentlige treninger. Tre av gutta
har også begynt å hospitere på G07-treningene noe vi får respons på at fungerer bra.

Sesongen har vært preget av mange jevne kamper, der begge lagene har vunnet og tapt et jevnt
antall, samt noen uavgjorte kamper. Vi har fått til mye godt spill, med hovedvekt på pasninger og å
gjøre hverandre gode, noe som har fungert utmerket.

Vi hadde også et lag på Grueturneringen. De gjorde en fremragende innsats og gleder seg allerede til
neste års cup.

For G08

Thomas og Carl Einar



Årsmelding 2017 Jenter- 07

Vi åpnet sesongen 2017 som et sammenslått lag med 2008 og 2007 jenter. Jentene har trent
sammen siden høsten 2016, og har hatt tid til å bli kjent med både hverandre og trenere.
Laget har bestått av ca 10 jenter gjennom hele sesongen. Vi har hatt stor fokus på gode
holdninger innad i laget og jentene fremstår som et sammensveiset gjeng som tar vare på
hverandre.

Vinteren 2017 har vi trent ute når vær og føreforhold har tillatt det. Det er til tider kaldt på
Siggerudbanen, men dette har ikke stoppet Siggerud sine superjenter J

Jentene startet sesongen 2017 med å spille Nyttårscup på Langhus. Det var lenge siden sist
jentene spilte fotball inne, så dette ble en annerledes opplevelse. Det var mange røde kinn å
skimte, og alle storkoste seg.

I serien 2017 har vi spilt 14 kamper mot hovedsakelig Oslo lag. Jentene har spilt mange jevne
kamper og vi ser at det vi har øvd på under trening prøver de på i kampsituasjoner også.
Jentene har vist gode enkeltprestasjoner og de har begynt å forstå viktigheten av å spille
sammen som et lag. Stolte trenere stod ofte med gåsehud på armene og tårer i øynene av
spillet jentene viste oss.

Sesongens høydepunkt var selvfølgelig når hele fotballgruppa på Siggerud dro på
Grueturneringen i Kirkenær. For oss ble dette første overnattingscup og alle følte vi på den
ekstra spenningen. Vi spilte 6 kamper gjennom helgen i strålende sol. Til den siste kampen
møtte dessverre ikke motstanderlaget opp, men vi mobiliserte foreldrene ut av stolen og inn
på banen – dette ble nok helgens morsomste opplevelse for jentene – ingenting slår det å
«gruse» mamma og pappa på fotballbanenJ Gjennom helgen lærte jentene mye om seg
selv, sitt eget spill og dette med å være en lagspiller. Som trenere så vi stor effekt av dette i
de påfølgende seriekamper utover høsten.



Stolte Siggerudjenter med premier og diplom:

Vi ønsker å takke alle foreldre som har vært våre største og lojale supportere gjennom hele
sesongen.

Men vårt fotballeventyr får dessverre en slutt etter sesongen 2017. Dette fordi vi i 2018
sesongen skulle spilt 7’er fotball, og vi har etter endt sesong talt opp for få jenter som ønsker
å fortsette. Trenere/lagleder tok derfor det tunge valget om å legge ned Siggerud sitt eneste
jentelag. Noen jenter har heldigvis valgt å gå videre med fotball i annen klubb og tar med seg
de gode verdiene våre videre.

Vi ønsker tilslutt å takke alle de herlige jentene som har gjort våre mandager, tirsdager,
onsdager og torsdager morsomme, utfordrende, og mest av alt lærerike – tusen tusen takk
og MASSE LYKKE TIL VIDERE, JENTER!!!!

Kristine Birkelund –Tone Sagen - Torben Beck



Årsmelding 2017 - Gutter 2007

Gutter 07 hadde meldt 2 lag i 5`er serien. Ett lag på mindre øvet og ett lag på middels.

Det har resultert i mye spilletid for gutta, vi har tapt og vunnet litt om hverandre. Lag vi vant
mot i vårserien, tapte vi mot etter sommerferien og visa versa.  Det som har vært
gjennomgående er at uavhengig av hvilket lag eller hvilket nivå, om vi har tapt eller vunnet
så prøver gutta å spille fotball, varter opp med godt pasningsspill, humør og glede over
hverandres prestasjoner.



Vi har rullert på lagene slik at alle har fått spilt på begge nivåer. Dette for at gutta skal føle
mestring.

Vi har i år deltatt på Grue Cup sammen med de andre Siggerud lagene. Vi stilte med 2 lag. Vi
hadde godt utbytte både sportslig og sosialt. Gutta tapte og vant like mange kamper og var
godt fornøyd, og ønsker seg til Grue også neste år.

Treningsmessig har 2017 vært ett flott år. Vi har hatt mange gode treninger med mange
ivrige og lærevillige gutter, som stadig vekk tar både små og store skritt i «riktig retning».
Utviklingen både av enkelt spillere og av laget når stadig nye høyder. Vi har ligget på 2
treninger i uken, men når kamp sesongen går har det som regel blitt 1 trening i uken.

Etter endt sesong i år har vi som kjent flyttet/visket ut litt av grensene mellom flere lag.
Dette har resultert i en flott og ny treningshverdag for gutter 2007. Vi har som regel hatt ca
10 stk på trening samme om det er sol, snø eller regn. Når vi i høst flyttet litt på grensene
mellom lagene så har vi vert fra 10-15 på treninger. Det er helt supert for oss som skal
begynne med 7`er fotball.  Dette gir gutta nye utfordringer i og med at vi får med oss noen
gutter fra 06 og 08 på våre treninger.

Vi har også hatt 2 treningskamper på 7`er i høst. Dette etter en hyggelig invitasjon fra
Enebakk fotballklubb.

2018. er året vi skal begynne å spille 7`er serie. Dette gleder både gutta og trenere seg veldig
til. Dette blir gøy!

Håkon og Kim



Årsmelding 2017 – gutter 06

Det var med spenning vi startet denne sesongen siden det nå var overgang fra 5’er bane til 7’er bane.
Vi trente vinteren igjennom på 7’er slik at vi skulle være best mulig forberedt på kommende sesong.
Allerede i februar stilte vi på vår første cup, i Telenor Arena, noe som gikk veldig fint. Det viste seg at
alle spillerne taklet overgangen til større bane veldig bra.

 I serien så har vi vært 14 ivrige gutter og har stilt med 2 lag. Det ble da naturlig nok mange kamper
på våre gutter siden vi har stort sett stilt med 10 spillere pr. kamp. I tillegg så har vi måtte låne
spillere av både 07 og 05 ved behov, noe som har også fungert supert. Seriespillet har vært over all
forventning og en positiv opplevelse for både oss trenere og spillere vil vi mene.

Gjennom sesongen har vi vært med på 3 cuper, inkludert den i Telenor Arena, var vi på Langhus cup i
starten av april og Grue-cup i slutten av august. Sistnevnte cup var en stor suksess både sportslig og
utenfor banen. Tror alle som var med der hadde det veldig fint, også vi voksne. I tillegg til det så var
vi med på 3’er turnering utenfor Ullevål i forkant av en Vålerenga kamp, det foregikk på asfalt på
liten minibane, kjempegøy.

Totalt sett en veldig bra og utviklende sesong for oss.

Hilsen trener-teamet G2006



Årsmelding 2017 - gutter 05

G05 har også denne sesongen bestått av en ivrig, positiv og god gjeng på 13 gutter, godt
ledet av Rune Johnsen og Harald Hansen.

Vi har spilt vår første sesong med 9`er-fotball med stor suksess. Vi var påmeldt i serien for
G04 – og vant hele serien!

Vi trener fast ute 2 ganger i uka hele året. I tillegg var Akademiet på fredager populært.

I år har vi vært på 2 cuper – Vålerenga DnB Cup og Grueturneringen.

For å kunne stille lag til alle kamper har vi samarbeidet både med 06 og 03/04. Vi har både
lånt spillere og lånt ut. Det har fungert veldig bra!

Laget har blitt ledet av Rune Johnsen og Harald Hansen, og Monica Ljunggren er oppmann.
Alle har vist en jevn og god utvikling gjennom sesongen.

Da Harald dessverre har flyttet fra Siggerud, ble det på slutten av 2017 bestemt at G 05 og
06 skulle slås sammen. Dette både for å sikre spillerne et fortsatt godt tilbud, men også for å
styrke trenerstaben.

Vi satser på fortsatt god utvikling og ser frem til fotballåret 2018 med «nye» lag!

Monica Ljunggren



Årsmelding 2017 - Gutter 03/04

Det ble en ny bra sesong med mange mål, men få seire. Det sosiale har vært i fokus som vanlig, og
her har vi i hvert fall 100% uttelling.

Hyggelig gjeng som jobber bra på kamper og treninger.

Dessverre ble dette siste sesong for oss. Det ble vanskelig å forplikte nok spillere til å satse 100% på
en ny sesong. Mange som har andre aktiviteter som skal prioriteres.

Vi er uansett fornøyd med innsatsen som ble lagt i laget, og vet at vi har sådd gode verdier og
kameratskap som de kan ta med seg videre i livet.

Vi ønsker alle som har vært involvert i laget lykke til videre.

Jonathan Baeza

Trener G03/G04



Årsmelding 2017 Siggerud IL klubbdommere

Sesongen 2017 åpnet som alle andre sesonger med klubbdommerkurs på klubbhuset i april
for eksisterende klubbdommere, men også for å rekruttere nye.

Siggerud IL Fotball har som mål å rekrutere nye dommere hvert år og deltagelsen på kurset
er  obligatorisk for alle over 13 år. I år var ikke oppmøte like bra som tidligere, men vi har
allikevel fått nye klubbdommere i stallen vår.

I løpet av sesongen har vi hatt en dommerstall på rundt 10 glade ungdom som har dømt til
sammen over 80 kamper .

I tillegg har noen av disse dømt på fotballskolen.

Målet for klubbdommere er at de skal føle seg trygge på å dømme kamper, de får tett
oppfølgning på hver kamp så lenge de ønsker å ha med klubbdommerveileder. Litt etter litt
slipper de seg løs og tar oppgaver selv og de avgjør selv om de ønsker dømme kamp uten
veileder til stede.

Samtidig er det stor fokus på at alle Siggerud sine trenere også tar vare på våre
klubbdommere til enhver tid på enhver kamp.

I år måtte vi stille dommer til alle våre hjemmekamper, da kretsen ikke stilte med noen. Så vi
har hatt fokus på 5’er og 7’er og 9’er fotball. Vi har vært så heldige å ha en egen
klubbdommer som dømmer 9’er fotball med offside, dette har gjort at vi dette året ikke har
leid inn andre dommere fra naboklubbene våre.

2018 blir et år med mange kamper det også. Dog litt mindre aktivitet da det dessverre er
noen frafalne lag i klubben. Nytt klubbdommerkurs vil komme i mars/april for å rekruttere
nye og flere klubbdommere.

Klubbdommerkontakt takker alle de herlige og flinke klubbdommere for flott gjennomført
dømming i sesong 2017 og ser frem til å se mange av dere, om ikke alle i sesongen 2018J

Tone Sagen

Klubbdommerkontakt Siggerud IL


