
Årsberetning barne- og ungdomsfotballen 

 
Styret i Årvoll IL – barne- og ungdomsfotballen har i år hatt følgende sammensetning: 

Leder: Adam Bjørhovde Manaf 

Nestleder: Audun Sanderud 

Sekretær: Elisabeth (Liz) Skaar Nilsen 

Styremedlem: Hege Fosser Pedersen 

Styremedlem: Jarle Henriksen 

Styremedlem: Sveinung M. Ørjansen 

Styremedlem: Terje Øyrås 

Styremedlem: Jens Jonassen 

Styremedlem: Pernilla Svensson 

Styremedlem: Jon Terje Hansen 

 

Administrative støttefunksjoner: 

Daglig leder: Asbjørn Havnen 

Admin prosjektstilling 40%: Nikolai Norum Berild 

Sportslig leder: Geir Midtsian (jan-juni) 

Sportslig leder: Svein Ove Valan (nov-des) 

Sportslig nestleder: Vegard Smeby Hammershaug 

Regnskapsansvarlig: Kristin Bølstad 

Konsulent: Adam Bjørhovde Manaf 

 

Styrets kvinneandel (inkludert varamedlem) har i 2022 utgjort 33 %. Både styremedlemmer og 

administrativt tilknyttede har anledning til å møte på styremøtene. Daglig leder har møteplikt. 

Styrets leder, eller stedfortreder, har regelmessig møtt i de av hovedstyrets møter hvor gruppeledere 

har vært innkalt. Styreleder i BU har representert barne- og ungdomsfotballen i idrettslagets 

anleggskomite. 

 

Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Daglig leder har mottatt kr. 600 674,- i lønn i 2022. Styreleder 

har måttet tiltre inn i daglig drift som et akutt tiltak og fakturert 157 333 i konsulenthonorar. 

Sportslig leder Geir Midtsian har mottatt 109 578 i lønn for perioden jan - juni, mens ny Sportslig 

leder mottar 10 000,- i lønn for nov og des.  

 

Styremedlem Pernilla Svensson takkes av etter fremragende innsats i styret, med å holde i 

dugnadsarbeidet i 2022. Hennes virke vil bli savnet.  

 

NØKKELTALL 2022 

● Det er 552 medlemmer i barne- og ungdomsfotballen (reduksjon på 69 fra 2021).  
● Aktivitet på lagsenheter på gutte- og jentesiden f.o.m. 2017-årgangen t.o.m. junior (2003-

årgangen) 
● Ca. 200 foreldrebaserte tillitsvalgte (trenere, støtteapparat på lagenhetene). 
● 2 styremedlemmer har deltatt på fotballederkurs i regi av NFF. 
● Utdannet 1 trenerveileder i et ettårig utdanningsløp (Erlend Wessel Carlsen) 
● Rekruttert et nytt, svært kompetent og synlig sportslig utvalg. (Øyvind Larsen, Marlene 

Young, Mathias Rishaug Bakken, Erlend Wessel Carlsen) 
● Kompetansetorsdag for trenere/lagledere ble avholdt i oktober, ca 50 stk. 
● Fotballskoler/camper 



o 257 barn har deltatt på Fotballcamp I uke 26 (tidl. Fotballaktivitetsuka) (reduksjon på 
58 fra 2021). 

o 155 barn har deltatt på Fotballcamp II uke 33 (tidl. Fotballaktivitetsuka) (reduksjon 
på 45 fra 2021). 

o 231 barn har deltatt på Tine fotballskole (reduksjon på 45 fra 2021). 
o Søknad om idretts-sommer ga 250 000 i støtte, som ble benyttet for å kompensere 

for å redusere påmeldingsavgiften. 
 

● Omsetning på om lag kr. 4 424 000,-, med et negativt årsresultat på kr. – 594 731,91 (fra et 
underskudd på om lag kr. 139 000,- fra 2021).  

o Underskuddet på 594 000 kan i hovedsak legges på følgende poster: lavere inntekter 
enn forventet på treningsavgift, høyere kostnader knyttet til cuper og materiell, 
konsulenthonorar til SL, totalt feilslått juletresalg på Alnabru, samt sviktende 
inntektsbringende arbeid (se avsnitt om Asbjørn). 

 

STYRETS OVERORDNEDE BETRAKTNINGER 

Styret arbeider etter prinsippet om å legge til rette for et godt og tilpasset fotballtilbud til alle som 

ønsker å spille fotball i vårt geografiske nedslagsfelt. Denne hovedmålsettingen er styrende for alle 

beslutninger og aktiviteter. 

 

Styret har i 2022 avholdt 10 styremøter (både digitale og fysiske møter), og et årlig årsmøte. Utover 

dette har styremedlemmer deltatt på møter knyttet til Årvoll ILs hovedstyre, samt deltatt på møter 

knyttet til NFF, OFK og OIK. 

 

Valgkomité i 2022 har vært årsenheten 2013 gutter og jenter, under administrativ koordinering av 

styrets nestleder Audun Sanderud. 

 

Etter 2 år med pandemi så BU frem til en normal fotballsesong. Erfaringene ble en god del 

utfordringer. Daglig leder har dessverre vært langvarig sykemeldt, Sportslig leder har vært sykemeldt, 

mindre effekt enn forventet fra den ressursen som ble rekruttert for bistå med administrativt og 

inntektsskapende arbeid, stort frafall fra flere av ungdomsårgangene (spesielt J/G2016) og knappe 

ressurser på jente-junior siden.  

 

2022 har til tross for flere utfordringer også vært et innholdsrikt år med god utvikling for klubben.  

Nøkkelord for 2023 er fortsatt god rekruttering, utvikling og kompetanseheving av egne trenere, 

utvikling av treningsfasiliteter og sportslig organisasjonsutvikling. 

 

Årvoll BU ble i november 2022 godkjent som Kvalitetsklubb i regi av NFF. Dette skal legge til rette for 

en god og forutsigbar drift av våre aktiviteter, inkludert å legge bedre rammer rundt våre 

frivillighetsdrevne oppgaver gjennom ny organisering og struktur. Årvoll som kvalitetsklubb vil 

merkes i en enda tydeligere tilstedeværelse av klubben i det som skjer på feltet. Dette er nedfelt i ny 

klubbhåndbok og ny sportsplan som implementeres i trenerforaene som er opprettet. Videre i 2023 

jobber styret med å implementere ett helhetlig tanke -og verdisett, både blant våre engasjerte 

trenere, foreldretrenere og øvrig støtteapparat for å sikre at alle har med seg klubbens verdisyn i sitt 

virke, og at klubben har en tydelig tilstedeværelse dersom så ikke skjer. 

 

Videre vil vi ha fortsatt søkelys på å holde posisjonen som et av de mest «fotballskolerte styrene» i 



Oslo-fotballen, og krever derfor at alle styremedlemmer gjennomfører Norges fotballforbunds 

lederkurs 1, 2 og 3 som nå snart samtlige nåværende styremedlemmer har gjennomført. Dette er et 

annet område Årvoll bemerker seg på, og som ofte blir kommentert av krets og andre fotballedere. 

 

Ca. 1 / 3 av vår medlemsmasse er svært unge, og i en alder hvor utetrening om vinteren ikke er 

spesielt velegnet. Anleggssituasjonen knyttet til tilgang på gymsaler og hallflater har dessverre 

forverret seg den siste tiden etter bortfall av Årvoll skoles gymsal, men vi har igjen tilgang på 

Bredtvet skole. Vi har som eneste gruppe i idrettslaget også betydelige utgifter knyttet til vinterdrift 

på Årvollbanen, hvilket er svært kostnadsdrivende. Fotballen får i utgangspunktet ikke tilgang på 

halltid i den nye flerbrukshallen. Det er således et stort behov for å utrede mulighetene for å kunne 

realisere en fotballhall i Årvoll-området, enten permanent eller sesongbasert, og BU-fotballen fikk i 

2020 hovedstyrets tilslutning til å igangsette en mulighetsstudie på dette området. Vi har hatt møter 

med bydelen og fått avklart et mulig område som er øremerket til idrett og vi jobber videre med 

denne prosessen både med tanke på å få de endelige tillatelsene, og få på plass økonomiske 

løsninger som kan være utløsende for å få realisert en innehall for idrettslaget. Plan- og 

bygningsetaten har gitt et meget positivt tilsvar, og styret i BU, anleggskomite og Hovedstyret jobber 

kontinuerlig med å få denne prosessen i havn.  

 

I 2022 har det vært mange sportslige høydepunkter, og mange av våre lag hevder seg svært godt. For 
å nevne noen: både J08 og Jenter A-lag spilte OBOS finale i november- her var ikke sølv et nederlag. 
G19 kom til semifinale både i Norway cup og Dana cup. 
 

Vi har fortsatt gående en særskilt jentesatsing som skal styrke grunnlaget for bærekraftige årganger 

fremover. I tillegg har vi hatt flere spiller med på landslagsskolen i regi av Oslo fotballkrets og på 

kretslag. Enda viktigere er imidlertid den idrettsgleden som blir vist på våre anlegg nesten hver 

eneste dag året rundt, som bidrar til sosial utjevning, mestring og bedre folkehelse. På dette området 

er Årvoll IL virkelig et utstillingsvindu selv på nasjonalt nivå. 

 

Det er viktig å presisere at hovedaktivitetene i gruppa, også på administrativt nivå, selvsagt finner 

sted i tilknytning til de respektive lagsenhetene. Det har blitt arrangert en rekke aktiviteter, inkludert 

foreldremøter, trenermøter, avslutninger, juletrefester, juletresalg mm. Styret har ikke lagt vekt på å 

tid- og tallfeste disse aktivitetene i årsberetningen, utover å presisere at dette utgjør tusenvis av 

dugnadstimer for å kunne legge best mulig til rette for et sportslig tilbud. Dette ivaretar vår 

målsetning om å sikre at flest mulig spiller fotball lengst mulig for å kunne bli best mulig, og at vi 

opprettholder posisjonen som et av de viktigste nærmiljøtiltakene vi har for barn og unge her vi bor. 

Fra å ha 2 år der vi nesten ikke hadde kostnader knyttet til cuper og andre sosiale sammenkomster, 

brukte vi mer enn budsjettert på disse postene i 2022.  Dette har vært viktig å prioritere for Styret, da 

vi har vært bekymret for de sosiale konsekvensene av nedstengingen.  

 

Andre positive bemerkninger fra 2022: 

● Ny kasserer (Kristin Bølstad) fra 01.04, innføring av Tripletex 
● Jente kick-off i mars 
● Gjennomføring av Supersøndag for G19 i cupen Årvoll vs Stabekk; festdag for fotballen med 

korps, speaker og mange tilskuere 
● Oppstart nye enheter med over 70 nye fotballbarn i 2017-kullet 
● Jentedag med VIF A-lagsdamespillere, over 100 deltakere 
● Superlørdag med A-lag damer 
● Feiret 90 årsdag for idrettslaget 16.10 
● Holdt foredrag om klubbens jenteandel i NFF 



● Startet Fotballfritidsordning som er pilotprosjekt for de som ikke har et AKS-tilbud oktober 
2022. Dette vil videreføres i 2023. 

● 2 kiosker åpne gjennom hele sesongen 
● Ny traktor som vil gi bedre vinterdrift 
● Over 50 ungdommer hadde sommerjobb på camper/fotballskole 
● Ungdommer engasjert som trenere for G/J 2016 og G/J 2017 

 
 
ØKONOMI 

Styret vurderer gruppas økonomi som svært stram ift. behovene, men under kontroll. Vi viser i den 

anledning til regnskap for 2022. Det økonomiske handlingsrommet til styret er svært begrenset, og 

det er viktig med inntekt og kostnadskontroll under dagens økonomiske rammer. Fremover blir et 

viktig arbeid for Årvolls BU fotball å styrke organisasjonen i form av å jobbe mot å øke inntektssiden 

som igjen kan gi oss flere «hender» på jobb for Årvoll og våre fotballspillende barn. 

Vi søkte og mottok i 2022 midler fra Oslo Idrettskrets til Idrettssommer (250 000), Inkludering i 
idrettslag (100 000), diverse sponsormidler, samt hjertestarter og skap til Tonsenhagen kunstgress 
fra Ida Eides Minnefond. I desember 2022 fikk vi innvilget 500 000 i støtte fra Gjensidigestiftelsen til 
«Trenerløftet - Trener & leder utdanning for jenter/kvinner» i 2023. Dette vil underbygge vårt fokus 
på jenter i klubben. 
 

 

ETTERORD 

Styret ønsker å takke alle utøvere og alle i støtteapparat/frivillighetsapparat for svært solid 

innsats i 2022, og mane til ny innsats i 2023. Sammen utgjør vi en forskjell! 

Styrets arbeid er preget av et meget godt samarbeidsklima, og det ligger godt til rette for at BU-

fotballen med kontinuitet og noe fornyet energi skal fortsette å ta steg fremover, både 

organisatorisk, sosialt, sportslig og på anleggs-/infrastruktursiden. 

 

Med sportslig hilsen og på vegne av barne- og ungdomsfotballstyret i Årvoll IL 

Adam Bjørhovde Manaf 

Styreleder B/U-fotball 

 


