
Årsberetning IL Skrim Fotball 2017  
 
 
Sammensetning fotballstyret i perioden: 
 

Leder  Runar Landsverk 

Nestleder Anders Hovde 

Sekretær Silje Govertsen Bondal 

Kasserer Sigmund Smøttebråten 

Sportslig leder Morten Henriksen 

Jentekontakt Laila Nielsen 

Fairplay – kontakt Chris Tokt 

Dommerkoordinator Rune Kjørstad 

Markedskoordinator Jeanette Ramsbacher 

Materialforvalter Monica Engerud 

Informasjonsansvarlig Jan Friborg 

Styremedlem Mats Erik Hansen 

Styremedlem Elisabeth Figenschou Vik  

 
 
IL Skrim fotball har et bredt sammensatt styre i tråd med retningslinjene til kvalitetsklubb. Det har 
vært avholdt 11 Styremøter i perioden. Deltakelsen på styremøtene har vært meget bra. Fem nye 
tilskudd til styret ble valgt på årsmøte for 2016. Alle har bestått første året med glans og har bidratt 
til en veldig positiv utvikling. 
Lars Wetterstad ble ansatt som daglig leder i perioden. Vi merker det har vært et veldig positivt 
tilskudd med en ansatt person i IL Skrim. Noe bekymringsfullt er det likevel da vi ser at oppgaver som 
hovedstyret i IL Skrim burde håndtere ikke blir gjort slik at Lars må løse disse oppgavene også. 
Dette er ikke heldig for IL Skrim, men vi ser fremover og tenker at dette blir bedre i årene som 
kommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppa har fortsatt satsingen på smågutta- og guttelagene for å sikre rekruttering i første rekke gjennom 
god oppfølging og opplegg rundt lagene de neste årene. Vi har fortsatt ønsker om å ha et tilbud til jenter i 
alle aldre. Det er viktig for Skrim å være en balansert klubb med like sterke jentemiljøer som guttemiljøer. 
 
Buskerud fotballkrets startet prosjekt med endringer av sonelagsopplegget i kretsen før sommeren. Det 
ble opprettet satellitt klubber ute i distriktene hvor spillerne som vil ha noe mer kan være med. 
IL Skrim fotball og KIF Fotball samarbeider i Kongsberg og er da satellitt klubber sammen. Det kommer 
trenere fra Strømsgodset som er ansvarlige for treningene, men det må også være med Skrim og KIF 
Trenere. Disse treningene startet så vidt opp inne i Sparebank 1 hallen vår rett før jul og det er ca 30 
spillere fra Kongsberg og Nummedalsdistriktet med i hvert årskull. Denne satsningen har vi veldig store 
forhåpninger til, og vi tror dette kommer til å bli veldig bra. Både for spillere, men også for trenerne i 
klubben.  
 
Vi har i 2017 også deltatt i prosjektet Alle Jenter på Banen. Der vi har hatt fokus på å beholde jentelagene 
og etablere nye i de yngste alderstrinnene. Her har vi lykkes godt da det er egne jente lag for 2010, 2009, 
2008, 2007, 2006 og 2005 
Det var også en god del jenter som ble med på 2011 gjengen som startet opp høsten 2017. 
 
Kvalitetsklubb arbeidet har fortsatt kontinuerlig og gir mye tilbake til klubben. IL Skrim fotball ble i 
2017 re sertifisert.  
Gruppa må i fra første trening ha tiltak for å beholde spillerne i laget. Det viktigste virkemidlet for å gi 
spillerne et godt sportslig og sosialt tilbud er å ha godt motiverte og skolerte trenere og lagledere, i 
tillegg til et aktivt engasjement og gode anlegg.  
Ungdomsgruppas aktivitet og målsetninger om å skape gode relasjoner på tvers av gruppene vil være 
et virkemiddel for å få flere til å stå lenger i fotballen og idretten.  
Man har også økt fokuset på å etablere nye lag med god struktur i barnefotballen. Dette er 
nødvendig for å opprettholde interessen både for spillere og trenere/aktivitetsledere.  
Vi ser nå at denne økte satsningen på oppstart av nytt lag bærer frukter. Både 2009 laget og 2010 
laget er rekordstore grupper for Skrim fotball. 
 
 
Gruppa har også i 2017 arbeidet aktivt for å skolere trenere, dommere og styremedlemmer i den 
hensikt å møte fremtidens krav fra samfunnet. Et stort flertall av trenerne i skrim har tatt en eller 
flere av kursmodulene i grasrottrener modulene.  Ved utgangen av 2017 så har IL skrim fotball 11 
aktive trenere som har fullført alle fire modulene i grasrottrener kurset (tidligere C-Lisens) og 2 som 
også har UEFA B lisens. Alle i styret har tatt en eller flere moduler av NFF Lederkurs.  6 stykker har 
tatt alle de 3 første. 



 
Skrim fotball senior hadde et stort frafall av spillere før vårsesongen startet. Men med noen nye 
forsterkninger klarte vi å stille lag.  Mange nye landsmenn ble med og vi fikk til en spillergruppe på ca 
20 spillere. Noen utfordringer ble det men vi gjennomførte sesongen.  
 
G12 (2004) stilte 3 lag på årets Norway Cup. Dette var en meget god uke for 2004 der de hadde stor 
fokus på å bygge relasjoner mellom spillere, trenere og foreldregruppa.  
Det ble rapportert om en meget givende uke i Oslo der alt var tilrettelagt.  
Junioravdelingen gjennomførte en vellykket avslutning 27 november med foreldre, ledere, spillere og 
søsken og mange flere i Skrimhallen.  
 
 

IL SKRIM FOTBALLDOMMERE 2017 
IL Skrim dommerteam består av en god mix av unge og litt eldre dommere. 
Teamet kan deles inn i 4 grupper. Klubbdommere, 9’er dommere, rekruttdommere og autoriserte 
dommere. 
Jobben med de forskjellige gruppene har vært delt mellom: 
Rune Kjørstad- Dommer koordinator Ansvarlig for 9’er, Rekrutt og Autoriserte dommere. 
Bjørn Andreas Laugerud -Klubbdommer ansvarlig 
Svein Martin Wetteland Fadder/ Veileder/Ressursperson 
 

Klubbdommere 

Sesongen startet med kurs tidlig i april hvor 23 unge dommeraspiranter deltok. 
Vi har stilt med klubbdommere i kretsens 3’er, 5’er og 7’er serier både før og etter ferien, totalt 123 
dommeroppdrag. 
Kiwi Skrim Cup og Spire Cup ble også i år gjennomført med stil med over 200 kamper 
IL Skrim hadde i år 4 dommere på Norway Cup. 
Sebastian Hovde, Sebastian Moos, Eivind Dybdal og Kristoffer Almås. 
 

Følgende Klubbdommere fikk utmerkelser for 2017 sesongen 

Eivind Dybdal               Årets klubbdommer 2017 

Malik Koro                                     Årets Nykommer 2017 

Mikkel Brauer               Innsatspremie 2017 

 

9’er dommere 
NFF Buskerud startet i sesongen 2017 på et pilotprosjekt med utdanning av 9’er dommere. 
IL Skrim hadde 12 deltakere på dette kurset. Kun 4 av disse valgte å dømme kamper i krets. 
Det ble også arrangert en mini 9’er turnering hvor våre 9’er dommere fikk prøve seg godt hjulpet av 
våre mere erfarne dommere. 

 

Rekruttdommere 

IL Skrim hadde i 2017 en registrert rekruttdommer. 
John Victor Pereira (Har dømt 9er og 11er i kretsserien) 

 



Autoriserte dommere: 

Følgende autoriserte dommere representerte IL Skrim i 2017: 
Baset Kodamani (Har dømt 7er, 9er og 11er i kretsserien) 
Yousof  Kohdamani (Har dømt 7er, 9er og 11er i kretsserien.) 
Bjørn Pleym, aldersbestemt. Jenter 13 til 19 og gutter 13 
Svein Martin Wetteland - aldersbestemte klasser. Fadder NFF Buskerud  
Peter Eilertsen Dømmer senior og aldersbestemte klasser. Er veileder og fadder i NFF Buskerud 
Even Åmot har i år kun gått som Assistentdommer (AD) i 3. og 4. divisjon  
Bjørn Andreas Laugerud. Startet sesongen som HD i 4.div. og AD  2 divisjon.  
Curt Arne Lannerstedt 4.divisjon og assistent i 4 divisjon, samt kretsinstruktør. 
Ole Johnny Ulleberg. 3 divisjon og assistent i 3 divisjon. 
Telmen Undrakh HD 3.divisjon og assistent (AD) i 2. divisjon.  
Rune Kjørstad 3. divisjon og assistent i Obos Ligaen (1.divisjon), samt kretsinstruktør. 
 

Årets ildsjel 2017 NFF Buskerud: Ole Johnny Ulleberg ble på årets dommeravslutning hedret med 

utmerkelsen årets ildsjel. 

 

Curt Arne har også i år representert IL Skrim og NFF som delegat både i Toppserien, 1.divisjon og 

tippeligaen. Curt Arne er også ansvarlig for utdanningen av assistentdommere i NFF Buskerud. 

 

 Fotballskolen  
Det ble tradisjonen tro arrangert fotballskole. Også denne gangen i samarbeid med vår gode sponsor 
i alle år – Sparebank 1 BV. Fotballskolen skal være et tilbud til alle, med et godt pedagogisk opplegg, 
hvor deltakerne stimuleres til å spille mye fotball i fremtiden. I tillegg er hensikten å ha det gøy med 
venner. Fotballskolen gikk som tidligere den første uka i skoleferien, med ca 230 deltakere, i alderen 
6-13 år. Klart flest deltakere i de yngste årsklassene. Deltakerne fikk ball, t-skjorte, diplom m/ bilde, 
pølse, brus og is.  
Jeanette Ramsbacher sto for den administrative delen, mens Kristine Johansen hadde ansvaret for 
instruktørene. 
Totalt i år var det 33 instruktører og 3 kioskarbeidere som deltok. Instruktørene kom fra egne rekker 
og noen fra Kongsberg IF. Eli Hovda, Jeanette Ramsbacher, Runar Landsverk og Astrid Schau bidro på 
med registrering, foreldre og administrative gjøremål. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIWI Skrim cup  
Årets Kiwi Cup ble igjen en gedigen suksess på alle måter. Ny rekord, 120 lag fra Buskerud Vestfold og 
Telemark møtte i strålende sol til en fantastisk dag i Skrim Idrettspark. Over 3000 mennesker kom 
innom denne dagen. KIWI stilte som cup sponsor og fylte opp kiosk og bevertning. Intersport var 
også tilstede med stand og noen salgsvarer. Fantastisk gjort og det gav oss gode rammer. Vi har til 
hensikt å utvide arrangementet sammen med Kiwi.  
Arrangements ansvarlig var Runar Landsverk med god hjelp fra flere i styret. Og med bidrag fra alle 
lag gjorde dette til ett prikkfritt arrangement. Resultatet ble bra, både sportslig, arrangementsmessig 
og økonomisk. Vi takker alle som bidro til gjennomføring av cupen. 
 
Trenere / lagledere 
Det er noe år siden vi stilte veteranlag (M39). Det er likevel slik at disse også får ett tilbud om trening 
som tidligere og man ser at det kommer noen til i denne trimgruppen. Dette er et viktig tiltak for de 
som fortsatt ønsker å ha det moro med fotballsko på beina. Runar Andersen og Kai Petter Hogstad 
har tatt seg av det administrative også dette året, takk Runar og Kai Petter.  
 
 
 
Veien videre  
Gode vintertreningsforhold blir viktig for å utvikle aktiviteten videre slik at vi sikrer vekst og robuste 
miljøer. Øke kvaliteten på det det vi gjør, enten det er arrangement, trening eller administrative 
gjøremål blir enda viktigere viktig fremover. Alt vi gjør skal støtte opp om aktiviteten.  
Det blir stadig vanskeligere å engasjere trenere/ledere til det enkelte lag. Vi har lykkes de siste årene 
med modellen for å starte opp nye lag. Dette blir viktig å utvikle videre slik at fra starten greier å 
bygge godt spillermiljø, god foreldregruppe og ta imot våre nye trenere i det gode trenermiljøet.  
Det er viktig for klubben å ha et seniorlag, vi opplever i dag et stort press/ konkurranse både fra 
andre klubber og andre aktiviteter. Det er viktig å sette langsiktige målsetninger for utvikling av 
spillerstall og tilbud til spillere. Det må fortsatt jobbes med å skape et fellesskap i senioravdelingen 
som fremmer sosialt samvær og viljen til å delta i alle sammenhenger.  
Når det gjelder arrangementer kan både fotballskolen, AJPB og Skrim Cup vokse videre. Skrim 
Idrettspark muliggjør dette. Det handler om å ta ut potensialet. Kanskje det å arrangere en flott Cup 
for 13-15 år ville vert noe å prøve på. 
 
 


