
    
 

M39  - SVELVIK IDRETTSFORENING 

ÅRSRAPPORT   SESONGEN 2014 
 

 
LAG: Sif Old Boys – M39       

DATO: 26.10.2014 

 

Lagleder: Christer Andersson 

Trener: Christer Andersson 

Kasserer: Geir Arne Holen 

 

Ulike tema i rapporten: 

Spillere:  

 Spillergruppen består av 32 spillere.  

 Det er 1 spiller som har sluttet på Old Boys i løpet av 2014. Dette grunnet 

helsemessige årsaker.   

 

Trening:  

 Laget trenger to ganger i uken. Onsdag 21:00- 22:00 og søndager kl 19:30-               

21:00.     

 F.o.m 30.11.2014- 15.03.2015 trener laget en gang i uken i Ebbestadhallen. 

Søndager kl19:30- 21:00. Dette betaler laget selv.  

 På treningene så er det i sommermånedene generelt flere spillere på treningene. 

Søndagstreningen er også gjennom året bedre besøkt enn onsdagstrening. På 

søndagstreningene er det pr. i dag ca 20 stykker på treningen og onsdager ca     

10 stykker. På sommermånedene har vi på det meste hvert oppe i 28 stykker på 

en trening. 

 Det er flere spillere som har blitt skadet på trening, men ingen alvorlig. Vanlige 

skader er strekkskader og overtråkk.     

 

Resultater: 

 Av spillergruppen så er det 15 spillere som har spilt en eller flere kamper for 

Sif M39.  

 Laget har i år deltatt i Buskerud fotballkrets M39 avdeling 2. Laget har spilt 12 

kamper. 11 seiere og 1 tap. Målforskjell 86-22. Avdelingsmester!  

 Laget mottok Pokal på fra kretsen den 25.10.2014. Pokalen vil bli overlevert 

styret.  

 Laget spilte KM (kretsmester) kamp mot birkebeineren 25.10.2014. Vi tapte 5-

4.  

 

 



 Det er flere spillere som har blitt skadet på kamp i løpet av året. En spiller fikk 

korsbåndskade i kamp. Utover dette var det ingen alvorlige skader, men flere 

har hatt lange avbrekk. Vanlige skader har vært strekkskader og overtråkk. 

 

Miljø: 

 Svært godt miljø i fotballgruppen. Mange benevner treningene som ukas 

høydepunkt.  

 

Planer for neste år: 

 Fortsette som i år. 

 Delta i en turnering. 

 Flere sosiale arrangement av typen fotballkveld. 

 

Fortsetter teamet rundt laget neste år: 

 Ja 

 

Ris / ros til fotballstyre: 

 Fotballstyret virker mer profesjonelt enn tidligere. Dialogen mellom laget og 

klubben synes bedre en tidligere år. Styret har arrangert flere møter/ 

arrangementer og det har blitt en bedre sosial ramme rundt klubben. Dette 

synes vi er positivt og håper denne trenden fortsetter. 

 Baneanlegget på Solbakken er meget bra. Banekomiteen gjør åpenbart en 

meget god jobb.  

 Garderobeforhold: Vi har av våre motstandere ofte blitt fortalt at fotballbanen 

er førsteklasses, men garderobeforholdene på den eldre delen er elendig. Flere 

har meldt fra om at vannet ikke renner ned i sluket og jeg har ved selvsyn sett 

en frosk svømme rundt på dusjgulvet! Vi foreslår at den eldre delen av 

garderobene blir stengt umiddelbart inntil forholdene er utbedret.  

 Vi håper styret fortsetter å holde medlemsavgiften på dagens nivå. Dette da vi 

vet flere medlemmer sliter økonomisk. Ønsker samtidig å bemerke at mange på 

M39 er foreldre. Barn rekrutteres ofte til den samme idretten som sine foreldre. 

Det at styret har vedtatt en medlemsrabatt for personer fra samme familie tror 

vi er lurt i et rekruteringsperspektiv da flere andre konkurrerende idretter øker 

sine medlemsavgifter. 

 I forhold til Strategiplanen 2015- 2017 så håper jeg klubben akter å beholde 

M39. Det er 33 medlemmer i M39 hvilken tilsvarer mer enn 10% av den totale 

medlemsmassen til Sif. M39 var ikke nevnt med et eneste ord i Strategiplanen 

2015- 2017. Vi antar og forventer at Sif ønsker å beholde sitt Old boys lag og 

at dette var en forglemmelse.  

 M39 er ikke et satsingslag i forhold til strategiplanen. Det forstår vi. Men vi 

skulle ønske, hvis det er mulig, at Sif kan sponse fotballshorts og eventuelt 

fotballstrømper til de som spiller kamper og representerer klubben utenfor 

Solbakken. Sokker og shorts har M39 aldri fått i de 10 årene jeg har spilt for 

klubben. På den måten kan M39 se ut som et fullgodt lag. I dag så er det 

mange forskjellige størrelser og fargenyanser på både shorts og sokker. Flere 

av våre motstanderne får shorts og sokker dekket av sine klubber.  

 På ønskelisten står det en ny treningsbag. Pr. i dag så har vi en privat bag som 

er i ferd med å rakne fullstendig.  



 Når det gjelder utendørsfotballer så er laget godt dekket. Årsaken til dette er at 

vi på mange treninger finner fotballer i kratet langs banen. Flere av ballene har 

vært  av svært god kvalitet og ser ubrukte ut. Ingen av ballene har vært merket. 

Styret burde anbefalt at samtlige lag merker sine fotballer, TYDELIG.  

 Thomas Bingen kjøpte en privat innendørs fotball i fjor som laget benytter i 

innendørssesongen. Det vites ikke hvor mye ballen kostet, men dette synes vi 

er en kostnad klubben burde ta. Ballen ble kjøpt inn da den vi hadde ble 

ødelagt og vi trengte en ny ball der og da.  

 Medlemmer av Sif som blir langtidsskadet på kamp eller trening bør gis 

oppmerksomhet fra klubben sin ledelse. F.ekls en blomst eller en sms hvor 

man ønsker god bedring vil være lurt. Den skadde vil forhåpentligvis føle seg 

ønsket og få styrket bånd til klubben.   

 Nye lagsbilder på veggen. Av samtlige lag. Det er kultur.  

 

 


