
    
 

 

SVELVIK IDRETTSFORENING 

 

ÅRSRAPPORT SESONGEN 2015 
 

 
LAG:  Old Boys M39      

 

DATO:  19. Nov 2015 

 

 

Lagleder:  Christer Andersson 

Trener:  Christer Andersson 

 

Ulike tema i rapporten: 

 

Spillere Spillergruppen består av 32 stykker. Det samme antall spillere som i 

2014. Eldste spiller er født i 1959 og yngste medlem er født i 1989. Det 

har vært noe utskifting av medlemmer. De som har begynt er 

hovedsakelig yngre enn 39 år. Flere av de som har begynt har etterlyst 

et rekruttlag, men noe slikt finnes ikke i Svelvik. For dem så virker ikke 

A- laget som noe tema, men de har kun lyst til å ”kose” seg på banen. 

Av de som har sluttet opplyser de fleste at årsaken til at de slutter er 

skader.  

 

Trening: Laget er oppsatt med to treninger i uken. Onsdag 21:00- 22:00 og 

søndag 19:30- 21:00. Siden det har vært kamper på tirsdager har 

onsdagstreningene ikke blitt noe av. I sommermånedene hard et vært 

opptil 27 stykker trening. Når gradestokken kryper nedover blir flere og 

flere spillere borte fra trening. I snitt har vi nå ca 10 stykker på en 

trening. Dette vil trolig bedre seg når vi begynner å treni inn i 

ebbestadhallen fra søndag 29. November. 

 

 

Resultater: Årets serie har dessverre blitt preget av mange skader. Det har ikke blitt 

noen kontinuitet i laget som tidligere år. Flere av kampene har blitt 

avlyst  og vi har blitt bøtelagt av forbundet.  

 Jeg synes det er ytterst beklagelig at vi er blitt bøtelagt. Kretsen har i 

denne prosessen ikke fulgt sine egen rettningslinjer og jeg vil anbefale 



klubben å anke boten. Hvis boten blir stående er jeg redd vi ikke lenger 

tør melde på lag i serien.    

 

 

Miljø: 

 Svært godt miljø i fotballgruppen. Mange benevner treningene som ukas 

høydepunkt.  

 

Planer for neste år: 

 Fortsette med treninger som i år. 

 Usikkert om vi ønsker å stille lag i serien. Grunnet flere skader og mange 

trenere.  

 Flere sosiale arrangement av typen fotballkveld. 

 

Fortsetter teamet rundt laget neste år: 

 Ja 

 

 

 

Tilbakemelding til fotballstyre: 

 Anke boten som er ilagt Old Boys fra forbundet. Kretsen har etter mitt syn 

valgt å gi oss bot på feil grunnlag. De har straffet ærlighet. Når særlige forhold 

foreligger hvilket jeg mener gjør i denne saken så skal kampen berammes på 

nytt. Andre lag i serien som har avlyst kamper/ bedt om utsettelse har ikke blitt 

ilagt bøter. Denne forskjellsbehandlingen er skremmende og lite 

tillitsvekkende.  

Kretsen ilegger oss bot etter regler gitt fra Fotballforbundet. Dette er regler 

kretsen ikke har fulgt i denne prosessen, jfr § 13-2 nr 2. For det første så skulle 

Svelvik Old boys ha fått omberammet sine kamper. Kamper vi hadde lyst til å 

spille. Dette har kretsen tatt fra oss. For det andre. Når kretsen bøtelegger oss 

for ikke å ha møtt til to kamper så skal vi utelukkes fra resten av sesongen og 

havne sist på tabellen. Dette har ikke skjedd.  

Boten blir etter dette å anse som en fadese og overtramp.  

 

  
 


