
 
 

 

Svelvik IF Fotballgruppe 

Årsberetning 2015 
 
Styret har i 2015 bestått av følgende personer: 

 Leder   Runar Jenserud 

 Styremedlem Terje Hansen  

 Styremedlem Thomas Bingen 

 Styremedlem  Martin Dammen 

 Styremedlem Ann-Helen Erland 

 

 Kasserer  Trond Andersen 

 

 

Styremøter 
Det har i 2015 vært avholdt 5 styremøter. 

 

Under første styremøte i avholdt i 2015 ble det foretatt følgende arbeidsfordeling blant 

styremedlemmene:  

 Materialansvarlige – Jenserud 

 Markedsansvarlige – Bingen / Dammen 

 Aldersbestemte lag – Jenserud 

 Dugnader A-lag - Hansen 

 Dugnader junior – Hansen 

 Dugnader aldersbestemte lag – Jenserud 

 Tine fotballskole - Erland 

 

Faste punkter på styremøtene har vært følgende: 

 Status økonomi 

 Status A-lag 

 Status junior / aldersbestemte lag 

 Overganger 

 Sanksjoner 

 



Økonomi  
 

Økonomien i fotballgruppa er fortsatt tilfredsstillende til tross for et krevende år.  

Vi har en økning på inntektene i 2015, men det tilsvarer desto høyere utgifter, men 

fortsatt så er følgende punkter viktige: 

 Lavere bingoinntekter, usikker fremtid 

 Økende medlemstall 

 Vanskelig å inndrive de ulike avgifter / kontingenter 

 Lave lotteriinntekter til tross for økende medlemstall 

 

Det ble jobbet godt med eksiterende sponsorer, og vi har ett år igjen  av den to års 

avtalen som ble inngått følgende firmaer: 

Jensen, Adax, Rekrutteringshuset Mork, Kiwi Bjørnstad, Låsegruppen, Svelvik 

Regnskapskontor, El-installatør Lassen, 

 

I 2014 inngikk vi en samarbeidsavtale med Renotec-tekstil. Dette går ut på innsamling av 

klær, tekstiler og sko i utsatte beholdere i Svelvik kommune. Pr. dd har vi beholdere på 

følgende plasser: Berger, Rimi, Rema 1000, Juve næringspark, Adax, RK-huset og Tangen 

fjordpark. Det er meget spennende å se hva vi på lang sikt kan få ut av dette. 

Fortjenesten vi får er kr. 1,40 pr innsamlede kilo. 

 

Når det gjelder regnskapet i sin helhet ift budsjett vises det til eget vedlegg regnskap 

2015 / budsjett 2016.  

 

Overganger 
 

I 2015 har klubben hatt følgende overganger: 

 

 Martin Henriksen  fra Sande sportsklubb til Svelvik IF – G.19 

 Lars M Johansen   fra Nordre Sande Il til Svelvik – A.lag 

 Truls Garmo  fra Drammen FK til Svelvik IF – A.lag 

 John R. Jensen   fra Hurum IF til Svelvik IF – A.lag 

 Tor Erik Jægtvik  fra Drammen FK til Svelvik IF - OldBoys 

 Jørn Thorsen  fra Kjelsås IL til Svelvik IF - OldBoys 

 Viktor Hellum   fra Drammen FK til Svelvik IF – A.lag 

 Husein Mohamund  fra ukjent klubb til Svelvik IF – G.16 

 Hasan Mohamund  fra ukjent klubb til Svelvik IF – G.15 

  

 

 Per M Jensen   fra Svelvik IF til Østlandskammeratene FC 

 Steffen Aaby  fra Svelvik IF til Åssiden IF 

 Vegard Reek  fra Svelvik IF til Nybyen BK 

 Katinka Dokka  fra Svelvik IF til Glassverket IF 



 Eivind Jensen   fra Svelvik IF til Stag SPKL 

 Camilla Hansen  fra Svelvik IF til Vikersund IF 

 Stig A. Lippert   fra Svelvik IF til Kråkerøy IL 

 Ronny Skar   fra Svelvik IF til Nybyen BK 

 

Leeds Youth camp 

 
I samarbeid med Dag Vidar Kristoffersen ble det i perioden 28 – 30.juni 2015 arrangert 

Leeds Youth camp for våre spillere i aldersgruppen 12 – 16 år. Totalt var ble det påmeldt 

25 deltager 

Dag Vidar Kristoffersen hadde med seg 2 trenere fra Leed academy. Samlingen ble 

gjennomført på en utmerket måte og tilbakemeldingene var vært udelt positive.  Dette er 

noe vi som klubb er interessert i å fortsette med dersom vi får tilbudet 

 

Tine fotballskole 
 

Tine fotballskole ble arrangert i perioden 13 – 15.august 2015.  

Fotballskolen er for gutter og jenter i aldersgruppen 6 til 12 år. Fotballskolen ble 

annonsert på fotballens internettsider, facebook og Svelviksposten. Ansvarlig for 

arrangementet var styret, mens det sportslige var det A-lagets ledere og spillere som 

stod for. 

Ved påmeldingsfristens utløp var det påmeldt 84 spillere.  

Skolen ble gjennomført på en utmerket måte og tilbakemeldingene var vært udelt 

positive. 

 

A-lag 
 

For sesongen 2015 var målsetningen for laget opprykk til 3.divisjon. For å nå dette målet 

skulle følgende gjennomføres:  

 Stabilisere spillergruppen 

 Øke antall personer på treninger 

 Øke det sosiale samholdet 

 Ha et godt samarbeid med juniorstallen 

 Gjennomføre 3 treninger pr uke inkl en styrketrening / utholdenhetstrening på 

Studio 90  

 Delta i Kollen cup og Buskerudserien i forkant av seriestart.  

 

Teamet rundt A-laget var ved årets begynnelse følgende: 

 Oppmann Willy Andersen 

 Trener Svenn Gjøran Mork 

 Assistent Martin Dammen 

 Assistent Terje Hansen 



 

Vintertreningen gikk veldig bra, og oppmøte på treningene var meget bra. Spillergruppen 

var økende og det har vært et godt samarbeide med juniorlaget hele veien. 

Laget deltok i vinterserien men gikk dessverre ikke videre. 

 

Sesongen 2015 gikk over all forventning. Av 26 kamper totalt ble det 19 seire, 4 uavgjort 

og 3 tap, totalt 61 poeng og direkte opprykk. Nummer 2 i serien ble Kongsberg med 57 

poeng. 

Laget ble etter halvspilt sesong ”forsterket” med 3 spillere, og det var John Reidar 

Jensen, Viktor Hellum og Truls Garmo 

 

A-laget har i 2015 bestått av følgende spillere: 

 

Anders Johnsen   Abdulhakim Ali   Christoffer Berger  

Christian B.Pedersen  *Gjermund W. Johnsen  Jon Are Brattås 

Eirik Salvesen   Håkon F.Andersen   Lars M. Johansen 

Jarle Mogensen   Lars Chr. Jensen   *Magnus G. Skaug 

Martin M. Dyve   Martin Dammen   Morten Fredriksen 

*Niklas B. Hallen   *Ole Jenserud   Steffen Marthinsen 

*Stein Robin Wallenstrøm Thomas K.B. Pedersen  *Kristoffer Rønningen 

John R. Jensen   Viktor Hellum   Truls Garmo 

 

* = juniorspiller 

 

Året med avsluttet med en felles fest for de aktive i SIF med et meget vellykket 

arrangement på ”Det Gylne Anker” 

 

Aldersbestemte lag 
 

Følgende aldersbestemte lag har representert SIF i sesongen 2015: 

 

 G.2009  v/John Reidar Jensen, Henriette Melby 

 G.2008  v/Rune Nebel, Tor Erik Jægtvik, Jørn Thorsen 

 G.2007  v/Tommy Mangrud, Ann Kathrin Naasen 

 G.2006  v/Roy Wallestrand, Ulf Karelioussen 

 G.2005  v/Anders Rulnes, Per Øyvind Nilsen 

 G.2004/03  v/Torill Svåsand, Thekiso Sobe 

 G.2002   v/Geir Arne Holen, Thomas Bingen, Tommy Andersen 

 G.2001   v/Gøril K.Mork, Erik Nilsen, Vegard Reek, Ronny Skaar 

 G.19      v/Erik Bogsveen, Christoffer Tærud 

 Old Boys  v/Christer Andersson 

 



Samtlige lag har fremstått som gode ambassadører for Svelvik IF og levert god 

prestasjoner på aktivitetskvelder, serien og ulike cup´er  

 

 

Følgende aktiviteter har vært gjennomført: 

 

1. Lagledermøte mars 2015                  

Tema: Gjennomgang av info-hefte        

  Administrasjon av kakelotteri  

 Ønske om treningstider       

 Informasjon om trenerutdannelse      

 Banekapasitet         

 Informasjon om keeperakademiet      

 Behov for utstyr 

 

2. Lagledermøte juni 2015  

Tema: Spillerutvikling lokalt / eksternt      

 Regler for bruk av overårige spillere      

 Status på det enkelte lag       

 Sommer trening  

 

3. Lagledermøte november 2015 

Tema: Gjennomgang av årsrapporter fra det enkelte lag    

 Planlegging av neste sesong       

 Vintertrening  

Trenerutdanning 

Samarbeid lag for sosialt og sportslig utvikling 

 

4. Administrert treningstider for samtlige lag i SIF     

 Ansvarlig: Runar Jenserud 

 

5. Administrert Leeds Youth Camp  2015 

Ansvarlig Martin Dammen 

 

6. Administrert Tine fotballskole  2015      

 Ansvarlig: Ann-Helen Erland 

  

7. Administrert kioskvakter                    

 Ansvarlig: Runar Jenserud       

 



8. Arrangert avslutning cup oktober  2015     

 Ansvarlig: Runar Jenserud 

 

9. Medansvarlig hjemmekamp A-laget / Svelvikdagene 

Ansvarlig: Styret 

 

         

 

2015 har vært et aktivt og interessant år. Spillerstallen og antall lag har økt ift 2014 

Det enkelte team rundt lagene trenger mye ros. De ordner det meste som skal skje rundt 

lagene og holder en god sportslig og sosial profil. SIF er en breddeklubb som skal ta vare 

på alle slik at de blir lengst mulig i klubben, samtidig som de som har et ”potensial” utover 

det normale skal få anledning til å utvikle seg. Dette gjelder da selvsagt både de med 

store sportslige ambisjoner og de som har en mer sosial profil. Alle er like viktig for oss. 

For å ta vare på de som har evner litt over det normale, følger vi de anbefalinger vi får i 

fra Buskerud fotballkrets.  

 

 

Styret 

v/Runar Jenserud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Årsrapport fra de enkelte lag 
 

 

 

 

 

 


