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Årsmelding for driftsåret 2019 
Innhold: 

Fotballgruppas organisering  
  
Alt arbeid i Klemetsrud IL fotball drives utelukkende på frivillig basis. 
Styret har i 2019 bestått av seks faste medlemmer. Det er for øvrig stort engasjement blant mange 
av styremedlemmene og mange av klubbens øvrige medlemmer, og styret har i løpet av året fått en 
god bistand fra både trenere/lagledere og foreldre. 

Innhold: 

Fotballgruppas organisering 

Fotballstyret 2019 
• Andre tillitsvalgte/verv 2019 

Økonomi 

Baner og anlegg 

Kiosk 

Idrettsutstyr og materiell 

Informasjonskanaler 

Dugnader 

Dommere 

FairPlay 

Sportsplan 

Lag og sportslige resultater 
• Senioravdelingen 
• Ungdomsavdelingen 
• Barnefotballen (6-12 år) 
• Arrangementer

Årsmelding 2019 for fotballgruppa i Klemetsrud Idrettslag Side  av 1 13



Fotballstyret 2019 

Leder 
Gunnar Romsaas 

Styremedlemmer 
Anders Solem 
Aslak Førde 
Ole Ødegaard 
Maria Syrrist 
Ednan Mohammed (A-laget) 

                                      
Styret har avholdt 9 styremøter i 2019. I tillegg er det avholdt 5 møter i sportslig utvalg og møter i 
respektive grupper, og med flere av lagene i KIL fotball. 
                                                                                                               

• Andre tillitsvalgte/verv 2019 

Dommeransvarlig:  Tom Henning Øvrebø 
FIKS-ansvarlig:  Ivar Nicolaysen 
TINE fotballskole:  Farukh Qureshi 
Sportslig utvalg:   Tom Henning Øvrebø, Njaal Reitan, Ivar Nicolaisen og Gunnar   
    Romsaas 
Fair Play-komité:  Tom Henning Øvrebø og Aslak Førde. 
Kiosk:    Maria Syrrist 
Anlegg:   Anders Solem 
Utstyr:    Anders Solem 
Kasserer/regnskap:  Geir Bølstad 
Søknader:   Aslak Førde 
Mortensrud festival:  Morten Nydal 
Valgkomité:   Morten Nydal, Ivar Nicolaisen og Jonny Hadian-Gundersen 
Hjemmeside/facebook:  Kyrre Alvær/Gunnar Romsaas 

Økonomi  

Fotballgruppa har de senere årene hatt en sunn økonomi, med plussresultat på driften. Det har vært 
stram styring av økonomien i 2019, noe som endte med et plussresultat på 105 121 kr til tross for en 
reduksjon i offentlig medlemsstøtte på 240 000 kr. Overskuddet overføres til fotballgruppas egen-
kapital som gir gruppa et handlingsrom ved uforutsette utgifter eller behov for større investeringer. 
Resultatet ble påvirket positivt av større inntekter enn budsjettert på MVA-refusjon, solidaritetsmid-
ler ved videresalg/utleie av Nicolai Næss og Ghayas Zahid samt økte inntekter fra treningsavgifter. 
Videre bidro lavere utgifter enn budsjettert på trenere og påmeldinger til serie- og cup til det positi-
ve resultatet. Motsatt var utgiftene til idrettsutstyr høyere enn forutsatt, med 377 796 kr, 127 796 
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mer enn budsjettert. Dette skyltes utskifting av drakter som følge av overgangen til ny utstyrsleve-
randør. Det var også en betydelig større utgift knyttet til snørydding enn budsjettert.  

Inntekten på treningsavgifter beløp seg i 2019 til kr 663.389,-, opp fra 630 000 kr i 2018. 

Øvrige inntektsførte tilskudd fra eksterne finansieringskilder i 2019:  

Baner og anlegg 
Klemetsrud IL fotball har ikke tilfredsstillende banekapasitet. Med 28 lag i seriespillet og omlag 
400 aktive spillere, er det trangt om plassen på banene fotballgruppa disponerer.  

 Kunstgress øvre  
Øvre kunstgress (Mortensrud kunstgress) ble rehabilitert høsten/vinteren 2016/2017. Vinter-
sesongen 2018/19 forløp som normalt. Vi hadde til tider mye snø og frost som resulterte i dårlige 
baneforhold fra desember 2018 til mars 2019.  

Snødeponiet utenfor plasthallen ble også liggende lenge, til slutten av mai, Det ga sen vårdugnad og 
sen befaring av banen med Bymiljøetaten. Banen er fortsatt i godt hold, og det har ikke vært behov 
for å tilføre granulat. Påfyll av granulat kan medføre en kostnad på omlag 50.000,- avhengig av 
mengde som må tilføres. 

Fotballgruppa har kontrakt med Bymiljøetaten om vinterdrift på kunstgresset (for egen regning), og 
benytter oss av TBB Eiendomsdrift AS (tidligere Ren-Vakt A/S) som snørydder – samarbeidet 
fungerer tilfredsstillende.  

 Mortensrud 5er kunstgress og 3V3-bane 
I 2018 ble det lagt granulatfritt kunstgress på grusbanen sør for nedre kunstgress. Denne ble lagt 
som to 5er-baner. Det har gitt en helt annen introduksjon til fotballen for de minste barna. I 2019 ble 
det lagt ny 3v3 kunstgressbane ved siden av 5-erbanene. Det er i 2019 også lagt på spesialsand både 
på 3V3-banene og 5'er banene for å holde gresset på plass ved mye vind. Det er også kjøpt inn fast 
vant til 3v3 banen. Dette skal bli montert våren 2020. 

 Kunstgress nedre 
Landhockey-banen er i en elendig forfatning. Flere lag ble satt opp med treninger her i 2019, men 
banen er i praksis ubrukelig, og ble i 2019 satt i enda dårlige forfatning som følge av gjentatte 
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grunnboringer i forbindelse med den planlagte utbyggingen bak Senter Syd, som blant annet 
omfatter ny Mortensrud Skole.   

Den dårlige banesituasjonen har vært kjent i flere år, og det er tidligere jobbet med å finne 
finansiering til å legge en granulatfri, midlertidig kunstgressmatte på nedre kunstgress. Dette 
resulterte i at klubben høsten 2018 mottok tilsagn om støtte på kr 1,7 mill fra OBOS. Ettersom 
kostnadsrammen var på over 3 mill. ble prosjektet ikke realisert. I løpet av høsten 2019 er det jobbet 
med ulike alternative løsninger innenfor OBOS sin ramme, men senhøsten ble det avklart at 
byggestart for utbyggingen bak Senter Syd allerede vil skje høsten 2021. På bakgrunn av den totale 
nytten som da begrenset seg til om lag en sesong, og risiko knyttet til kostnader ved å flytte dekket, 
besluttet fotballstyret å stoppe prosjektet. 

I stedet jobbes det nå med å løse situasjonen som vil oppstå fra sommeren 2021, når 
anleggsarbeidene skal sette igang og utvikling av området ved Klemetsrud gressbane. OBOS har 
også signalisert at støtten på 1,7 millioner kroner kan benyttes til å opprette en 7-er kunstgressbane 
bak det ene målet ved naturgresset. Arbeidet ledes av KILs sentralstyre. Dette vil også bli en 
prioritert oppgave for styret i fotballgruppa i 2020 og starten av 2021. 

 Klemetsrud gressbane (Enebakkveien) 
Klemetsrud idrettsanlegg består av klubbhus med garderober og gressbane som er merket for 7er- 
og 11er-fotball. 

Det har skjedd mye på gressbanen dette året, som følge av innsats fra ildsjeler i 2011-gruppa. Det er 
gjort et omfattende arbeid med å rydde rundt banene, klippe gress, merke baner og flytte mål. Flere 
lag har dermed hatt anledning til å benytte banen til trening i løpet av sommersesongen.  

Det jobbes nå for å finne en løsning der Klemetsrud gressbane kan oppgraderes med kunstgress slik 
at den kan avlaste for situasjonen når byggearbeidene bak Senter Syd starter. Som beskrevet i 
punktet over, arbeides det også med å etablere en 7-erbane med granulatfritt kunstgress, bak målet i 
sør/øst lengst vekk fra klubbhuset. KIL har mottatt et tilbud på dette prosjektet på omlag 2 millioner 
kroner inkl moms. Det jobbes videre med å kvalitetssikre dette tilbudet. Fotballstyret er positive til 
å bruke inntil 250 000 kr av gruppas egenkapital for å realiser dette prosjektet, for å sikre at de 
fremtidige baneforholdene blir tilfredsstillende.   

Lysmastene ved banen virker ikke, men det jobbes for å få ny banebelysning inn som en del av 
prosjektet når dette anlegget blir oppgradert.  
 
 Haller og gymsaler   
Klemetsrud IL fotball har avtaler med Mortensrud skole og Stenbråten skole om bruk av deres 
gymsaler. Gymsalen på Mortensrud Skole er mye i bruk, mens det er en utfordring at gymsalen på 
Stenbråten er liten. Denne blir derfor kun brukt av lagene med de minste barna. I tillegg har 
fotballgruppa også noe tid i Klemetsrud-hallen. Høsten 2019 var Klemetsrud-hallen stengt på grunn 
av fuktskader. Dette medførte at flere lag måtte flytte inn i plasthallen, som tidligere har vært 
forbeholdt de eldre lagene, fra G13 og oppover. Dette er en dyr og lite klimavennlig løsning 
ettersom hallen ikke er isolert og det brukes oljefyring til oppvarming.  

Kiosk 
Kiosken har holdt åpent i hele 2019-sesongen, med noen stengte perioder i sommerferien og de 
minst aktive vintermånedene. En viktig målsetting med kiosken er å ha et samlingspunkt for våre 
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medlemmer og ha voksne til stede. Oppholdsrommet brukes flittig til møter. 

Oppmøtet på kioskvaktene har som alltid vært opp og ned. Kiosken har vært mer åpen i år enn 
tidligere sesonger, mye takket være at kioskansvarlig har stilt opp når kioskvakter har manglet/ikke 
har møtt. Det er ikke en holdbar situasjon. Det har også vært lavere omsetning på kiosken som følge 
av at kiosken holdt stengt under Tine Fotballskole og at årets cup ble arrangert i forbindelse med 
Mortensrud festival ved nedre kunstgressbane, og ikke i nærheten av kiosken. EngaLand i 
november trakk omsetningen opp.  

For 2020 vil styret legge opp til nye åpningstider for kiosken, basert på når det er kamper. I dag er 
kiosken åpen til standardtider. Det betyr at den eksempelvis er stengt når A-laget spiller 
hjemmekamper. Vi forventer at det både vil øke motivasjonen for å stille som vakt og inntjeningen. 

Idrettsutstyr og materiell 
Det ble ved inngangen av 2018 inngått en ny avtale med Alv Sport om levering av drakter og utstyr 
fra merket Patrick.  

Vi har hatt store leveranseutfordringer av både utstyr og drakter gjennom hele sesongen. Leveran-
døren har lovet bot og bedring, og legger om rutinen. Det blir etablert et lokalt lager hos oss, som 
betyr at vi til enhver tid skal ha et basisutvalg av drakter og klær liggende. Vi forventer at dette er 
på plass i løpet av februar. 

Det er styrets oppfatning at alle lag har hatt tilstrekkelig utstyr i løpet av året. Ettersom alle draktsett 
måtte byttes ut har dette vært en stor utgiftspost for klubben i 2019. Styret ser at det er behov for en 
innstramming i 2020. Det mistes fortsatt mange fotballer, men situasjonen er bedre enn i 2018 da 
dette var et stort problem. Lagene er nå blitt flinke til å låse utstyret inn i nettingbodene.  

Informasjonskanaler 
Høsten 2018 gikk KIL over til et nytt medlemsadministrasjonssystem: Rubic/laget mitt. KIL sentralt 
har brukt mye tid på å lære lagledere og trenere opp i dette verktøyet. Løsningen har en høyere 
brukerterskel enn eksempelvis Spond, men gir oversikt over medlemsmassen og innbetalinger.  

Nettløsning og app (lagetmitt.net) har også en rekke smarte løsninger for å få sendt/mottatt 
informasjon til spillere og foreldre med noen enkle tastetrykk. Nye nettsider er også på plass. 
Nettsider, administrasjons/informasjonssider for trenere og lagledere, samt medlemsregister er 
bygget på samme fundament og sørger for at informasjon om spillere og banetider flyter mellom 
løsningene. 
  
Det ble avholdt trener/lagleder-møte for bredde- og ungdomslagene ved oppstart av sesongen, i 
etterkant av årlig møte. 

Styret benytter e-post og KIL sin Facebook-gruppe for lagledere/trenere i kommunikasjon med 
lagledere og trenere. 

Facebook og hjemmesidene er viktige kanaler for å få ut informasjon til medlemmer, foresatte og 
nærmiljøet. I tillegg har A-laget en Instagram-konto.  
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Dugnader   
Det er avholdt to anleggsdugnader i 2019. Vårdugnaden med breddegruppa hadde god oppslutning.  

Kioskvakt er en dugnad det er tungt å følge opp. Mange uteblir og gir ikke beskjed. I 2020 vil 
fotballstyret vurdere ny åpningstider som følger kampdager og tider.  

Iht. sponsoravtalen med Senter Syd skal KIL fotball stille med rydde/bærehjelp i forbindelse med 
opp- og nedrigg under Markedsdagene (2x pr år). G2004 tok på seg denne oppgaven i år. I 2020 er 
dette en oppgave for  G2005. 
 
Det ble i 2019 kjøpt inn flere nye nett 7'er- og 5'er-målene. Disse var planlagt byttet ut på høstdug-
naden, men på grunn av dårlig oppmøte ble det kun byttet nett på ett mål. Resten av nettene blir byt-
tet til våren. 

Dommere 
Dommergruppa i Klemstrud har i 2019 representert klubben på en god måte. Vi har dommere på 
flere nivåer i Oslo Fotballkrets og vi har nok dommere mht det kravet Oslo Fotballkrets setter. På 
sikt har klubben som mål å få en dommer i de øverste divisjonene.  

Én dommer gjennomførte rekrutteringsdommerkurs i regi av Oslo Fotballkrets før 2019-sesongen, 
og det ble gjennomført klubbdommerkurs i mars 2019. Pr. idag har vi 10 klubbdommere som 
ønsker å dømme 5er- og 7er-fotball i barnefotballen. I tillegg vil det bli gjennomført et nytt 
klubbdommerkurs i mars/april for 2008-årgangen og eldre. Disse vil også få tilbud om å dømme 
kamper i barnefotballen 

FairPlay 
FAIR PLAY-utvalget har behandlet færre saker i 2019-sesongen enn tidligere år. Dette tolker vi 
positivt. Samtidig må klubben erkjenne at vi har et stykke å gå når det gjelder FAIR PLAY. Men det 
jobbes godt og klubben vil ha et kontinuerlig fokus på det også i 2020-sesongen.  

Forut for 2019-sesongen ble det ikke gjennomført trinnmøter med FAIR PLAY som tema, isteden 
hadde trenere og lagledere ansvar for at alle aktive fylte ut FAIR PLAY-kontrakter. Dette ble fulgt 
opp av mange lag. Styret og FAIR PLAY-utvalget vil fortsette dette arbeidet foran 2020-sesongen, 
bl.a. med en felles FAIR PLAY-samling for barne- og ungdomsfotballen. Denne vil bli gjennomført 
på Lofsrud skole.  

Ellers var det gledelig at 2.laget til 2006-årgangen vant en FAIR PLAY-pris på en turnering de 
deltok på på Kolbotn i 2019 

 
Sportsplan 
Det er i løpet av 2019 jobbet med en oppdatert sportsplan for klubben. Denne er en oppsummering 
av klubbens fundament, basert på KIL sine verdier og NFF sine retningslinjer, samtidig som den 
skal gi en retning for den videre utviklingen av KIL fotball. Det vil også bli utarbeidet en 
handlingsplan i tilknytning til sportsplanen, med ambisjoner for hvor klubben skal være om fem år. 
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Etter en utlysning blant trenere og lagledere om å delta i dette arbeidet våren 2019, har en gruppe på 
fire personer jobbet med denne.  
 
Grunnlaget er nå lagt, og den foreløpige sportsplanen skal på høring blant barne- og ungdomslagene 
fram mot seriestart 2020. Som et ledd i arbeidet med å implementere sportsplanen er det opprettet et 
sportslig utvalg i klubben. Utvalget skal bestå av representanter fra barne- og ungdomslagene, 
FairPlay-utvalget og en representant fra fotballstyret. Det skal etterse at sportsplanen blir fulgt, være 
en ressurs for lagene der det trengs, og melde inn forslag til tiltak for å nå målene i sportsplanen til 
fotballstyret.  
 
Det er også iverksatt tiltak i tråd med den foreløpige sportsplanen, og flere vil bli initiert i løpet av 
året som kommer. For å løfte treneørkompentansen i klubben, gis det i 2020 tilbud om C-trenerkurs 
for klubbens trenere, kurset arrangeres i klubben, og 16 trenere deltar. Som et tiltak for å bevare 
flest mulig spillere lengst mulig, har styret vedtatt å opprette en ordning der J/G15 kan søke om 
støtte til cup som innebærer reise og overnatting og en større kostnad per deltaker. KIL fotball vil 
dekke tilsvarende sum som årgangen samler inn vha dugnader, med et øvre tak for tilskudd på 20 
000 kr. Forutsetningen for tilskuddet er at dette er et felles tilbud for hele årgangen.  

 
Det er også vedtatt en intensjon om å opprette en årlig treningsleier i sommerferien, med trenere 
tilknyttet Premier League-klubber. Et initiativ initiert av KIL sentralt, som fotballstyret ønsker å 
gjøre til et årlig gratis tilbud til klubbens spillere. Hensikten vil være å bidra til sportslig utvikling 
av spillerne, samhold blant spillerne og gjøre klubben attraktiv. Det vil være en prioritert oppgave i 
2020 å søke etter finansiering til en slik ordning.   

Lag og sportslige resultater 
I 2019 har 28 lag vært aktive, to flere enn året før. 

• Senioravdelingen 
  
Senioravdelingen har i 2019 bestått av følgende lag: A-lag, Old boys (M40), Futsal Herrer  

A-lag    
Etter flere år med problemer fikk A-laget i 2019 en ny start. Før sesongen ble det inngått to avtaler, 
Én med Oslo Idrettskrets om støtte på 150 000 kr, og én med Søndre Nordstrand Ungdomsakademi 
(SNU). Avtalene har til hensikt å gjøre en innsats for å skape sunne miljøer for unge i bydelen – og 
samtidig gjøre A-lagsspillerne til ressurser for resten av KIL, og området. 

Starten på året var tungt, med kun tre spillere etter 2018-sesongen. Det ble derfor lagt ned en 
betydelig innsats for å gjøre klubben attraktiv i form av én-til-én samtaler. Resultatet var 
oppløftende, og omlag 25 spillere valgte til slutt å bli med.  

Sportslig endte laget som nummer to i serien. Det lå lenge an til å vinne, men et tapt mot Nesodden 
2 på høsten ble utslagsgivende.  

A-laget har gjennom sesongen lykkes med å inkludere unge spillere. Totalt har seks av spillerne 
vært i junioralder, mens over halvparten av spillere har vært under 21 år. I løpet av 2019-sesongen 
har også laget vekket interessen for fotball i nærmiljøet. Ved flere anledninger har det fylt tribunene, 
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og til tider skapt et sterkt engasjement. Spillerne har betalt en redusert treningsavgift på 1 500 kr.  

Spillere fra A-laget har også vært en ressurs for de andre lagene i Klemetsrud IL, og er nå benyttet 
som trenere på tre av fem årstrinn i ungdomsklassene. Fotballstyret har tro på å utvikle konseptet 
rundt A-laget videre og har meldt på laget til ny sesong i 2020, forutsatt at OIK fornyer støtten. Det 
vil bli jobbet videre for å utvikle den sportslige rammen rundt laget. Dette innebærer også et 
holdningsskapende arbeid, for å redusere antallet røde kort og utestengelser.  

Futsal herrer 
Vintersesongen 2018-2019: Klemetsrud IL rykket i utgangspunktet ned fra futsal 1. divisjon denne 
sesongen, men beholdt plassen siden et av lagene trakk seg. Etter sesongen ga Mario Rinaldi ga seg 
etter mange år som leder for futsallaget. I stedet tok A-lagstrenerne Ednan Mohammed og Rizwan 
Mohammad over ansvaret. Laget ligger i skrivende stund på tredje siste plass, kun et poeng unna 
nedrykk.    
 

M40 Old boys 
Laget ble som vanlig ledet med stødig hånd av veteran Rolf Atle Nyhus. Laget har lenge slitt med 
rekrutteringen. I forkant av sesongen. Ettersom laget koster klubben lite å drive, de trener til tider 
andre ikke ønsker å trene og tilfører treningsfeltet tilstedeværelse fra en gruppe voksne på sene 
kvelder, ble de i 2019 gjennomført en prøveordning om å halvere treningsavgiften for 2019 til 1 500 
kr. Effekten var ikke umiddelbar, men gjennom høstsesongen har laget vært mer stabilt enn på en 
stund. Resultatmessig endte laget likt som tidligere, midt på tabellen i 3. divisjon.  

• Ungdomsavdelingen 

G2003 (G16) 

Gutter 16 startet sesongen med 23 spillere og avsluttet med 18. Vårsesongen var bedre enn 
høstsesongen, men spillerne viste til tider høyt nivå. Laget endte til slutt på åttende plass i 2. 
divisjon avdeling 3.  

Laget gjort det best i cup-er, der det vant 2 pokaler, sølv i B-finalesluttspillet i Grei cup og delt 
tredjeplass A- sluttspillet i Fjord Line-cup. Det er i løpet av året avholdt ett felles spillemøte/
foreldremøte, Fair Play møte, lotterier, dugnad og stått kioskvakter. Det har vært en reisecup i 
Norge. Kort: 2 direkte røde, 6 doble gule( Utvist =rødt i kamp). Mange gule kort.   

Trenere gjennom sesongen var Ivar Nicolaisen, støttet av Aslak Førde. 

G2004 (G15) 
Gutter 15 år ble nummer 6 i andre divisjon med 19 poeng, like mange poeng som de som ble nr. 3 
men med dårligere målforskjell enn lagene foran. 
  
Laget deltok i Obos-cup, men ble slått ut i gruppespillet. Det har vært en tynn stall i 2019 og det ble 
derfor ingen cuper på laget i år. 
  
Lagledere: Ulf Fjelldal og Petter Johannessen 
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G2005 (G14) 

2005 bestod av 3 lag og opp mot 38 gutter på det meste i 18/19 sesongen. Årgangen stilte med et 
11’er-lag i 1. divisjon og et 11-er-lag i 3 divisjon, samt ett lag i 9’er. I tillegg ble det stilt lag i 
OBOS-cup. 

Lag 1 fikk en hard start i serien med varierende resultater, og endte til slutt på siste plass.  
Lag 2 klarte seg godt og endte på 4. plass i 3. Div 11’er. Lag 3 klarte seg greit i 9'er og endte til slutt 
på 7. Plass av 9 lag.  

I Norway Cup meldte lagene på et mixlag av 1 og 2 div spillere. Laget tok seg videre til 16. dels 
finalen, der det røk ut på straffesparkkonkurranse. På høsten deltok lag 1 på Opel Cup i Tønsberg 
hvor laget vant A-sluttspillet. Lag 3 deltok på breddecup på Høvik på våren.  

Fra å være en stall på 17 spillere har G2005-1 etter sommeren mistet 3 spillere. Det er i løpet av 
sesongen gjennomført hospitering med 4-5 spillere fra 06 laget. På høsten har G2005-1 fått bistand 
fra Geir Midstian (trenerutvikler fra NFF). Lag 2 og 3 har blitt slått sammen, men har også mistet 
en god del spillere etter sesongslutt.  

Trener- og støtteapparat G2005: Anders Solem, Sondre Svartdal, Fatmir Kjamili, Petter Nielsen, Jan 
Christian Jensens, Frode Engseth og Isaac Ochieng 

G2006 (G13) 

G2006 bestod i 2019 totalt av 26 spillere fordelt på to lag. Vi har trent 2 til 3 ganger i uken gjennom 
hele sesongen med et trenerteam bestående av en ekstern hovedtrener (Nabil Saleem) og 3 pappa-
trenere. 

I 2019 deltok G2006 på utendørs vinterserie, 4 cuper (inkl Norway Cup), seriespill med to lag (2. 
og 3. divisjon) samt et antall treningskamper. G2006 har hatt et meget godt samarbeid med både 
G2007 og G2005 ift hospitering av spillere. Flere G2006 spiller har jevnlig trent og spilt kamper for 
G2005, og G2006 har hatt med flere G2007 spillere på både trening og kamp. 3. divisjons laget har 
også vært et samarbeidsprosjekt mellom  06 og 07, der G2007 spilte det meste av bortekamper 
gjennom sesongen. 

Høydepunkter fra 2019: 
- Seriemester 2. div avd 5 (lag 1) 
- Semifinale A-sluttspill Vålerenga Ungdomscup (lag 1) 
- Vinner Fjellhamar vinterserie - 2. div (lag 1) 
- Vinner B-sluttspill Kolbotn Supercup (lag 2) 
- Vinner Fair-Play pris (gavekort på kr 5000,-) på Kolbotn Supercup (lag 2) 

• Barnefotballen (6-12 år) 

Barnefotballen har gjennomført en fin sesong. I alt 230 barn fordelt på 19 lag har spilt over 300 
seriekamper og deltatt på en rekke cuper. Antallet barn er stabilt økende per årgang, anført av 
jentelagene som etterhvert begynner å gjøre seg gjeldende i flere årganger. Fra 2020 vil det det være 
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tre jentegrupper i klubben. 2009, 2010 og 2011, der de to siste samarbeider. De fleste årgangene 
teller nå 40 spillere inkludert jenter og gutter.  

Foreldretrenere og lagledere gjør en fantastisk innsats for å få dette til. Uten foreldretrenere og 
lagledere ville det ikke vært mulig å drive barnefotball i Klemetsrud IL. Det gjøres en fantastisk 
innsats, samtidig som det er et stort engasjement for å utvikle seg som trenere for barna. Det viser 
deltakelsen på C-trenerkurs i 2020, som teller 16 trenere.  

Etablering av nye lag 
Det ble opprettet ny treningsgruppe i september etter skolestart. Antallet spillere har økt jevnt 
gjennom høsten, og gruppa teller nå 20 barn. Det er rekruttert fire trenere og lagledere til dette 
kullet.  

Avvikling av lag 
Alle påmeldte lag fullførte 2019-sesongen. 
  
Ventelister 
Styret har hatt stort fokus på ventelistene når det gjelder organisering og oppfølging, og antall barn 
på listen er i løpet av året redusert. Styret jobber aktivt med rekruttering av trenere/lagledere, slik at 
flest mulig får plass, og ventelistene består nå kun av et fåtall spillere.  

Ansvarlig for ventelistene i 2019 Sondre Svartdal har nå, etter mange år i rollen, gitt seg. 
Håndteringen av denne er inntil videre blitt videreført av styreleder.  

• Arrangementer 
Fotballgruppa har hatt flere arrangementer i løpet av 2019: 

Tine Fotballskole 
Tine fotballskole ble gjennomført i august. Tidspunktet ble endret fra juni til august.  

Om lag 60 barn deltok – noe færre enn de senere årene. En gruppe instruktører fra seniorgruppa (A-
lag/tidligere juniorspillere) stilte som instruktører og bidro i år til god stemning blant barna, og 
kvalitet på treningene.   

Fotballskolen mottok ikke fra bydelen i 2019. 

Mortensrud festival-cup 
Årets nyvinning var Mortensrud festival cup, som ble arrangert på banene ved siden av nedre 
kunstgressbane samtidig som Mortensrud Festival. Dette var en 3V3 cup som tok i bruk all ny 
tilgjengelig banekapasitet på kunstgress, totalt fem baner. Lagene som deltok var i årgangene 2010 
til 2012. Både jenter og gutter deltok, og cupen trakk lag fra KFUM, Nordstrand og Bjørndal, i 
tillegg til egne lag. Det ga et flott nytt tilskudd til Mortensrud festival, og et nytt cup-konsept for 
Klemetsrud IL fotball. Cupen vil bli videreført og utviklet i løpet av 2020.  

EngaLand 
Sesongen ble i 2019 avsluttet med et besøk fra Vålerengas A-lag. I pøsende regnvær møtte nærmere 
300 store og små opp til fotballfest på Mortensrud kunstgress 19. november. Arrangementet varte i 
to timer, og VIF stilte blant annet med et knippe A-lagsspillere. Øvelsene ble gjennomført i 
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samarbeid mellom VIF og trenere fra KIL barnefotball. G2006 fikk som en del av arrangementet 
trene med Tor Arild Løberg i etterkant, mens alle som ville fikk gratisbilletter til VIF-Molde i nest 
siste serierunde av Eliteserien.    

A-lagskamper 
Det må også trekkes fram at A-laget ved flere anledninger har servert festkvelder på Mortensrud 
kunstgress. Størst var nok festen etter Eid på vårparten, da anslagsvis 150 tilskuere så KIL slå Bøler 
2-1 og samtidig inntok tabelltoppen. Vi satser på flere festkvelder i 2020.  

Kursing 
Det satses på keeper-, spiller, trener- og leder-skolering i KIL. Høsten 2019 deltok 7 keepere på 
NFF Akershus sin keeperskole på Romerike. I tillegg var fire trenere på grasrottrenerkurs høsten 
2019. Det jobbes også gått med utvikling av spillere og to av klubbens spillere ble tatt med på 
kretslagstreninger høsten 2019, begge fra G2007-årgangen. I 2020 utvikles dette videre, og en 
gruppe på 16 trenere tar nå C-trenerkurs. 

Oslo, 6. februar 2020 

Gunnar Romsaas  Aslak Førde    Anders Solem  Maria Syrrist 

Ole Ødegaard   Ednan Mohammad   
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Årsregnskap 2019 
I løpet av 2018 ble idrettslagets regnskapsrutiner lagt om, slik at hele lagets økonomi forvaltes samlet, i tråd med 

Idrettsforbundets retningslinjer.  Idrettslagets årsregnskap er på dette tidspunkt ikke ferdig utarbeidet, og 
balanseregnskapet foreligger ikke. Dette vil være klart til Idrettslagets årsmøte i mars/april. 
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FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 - ÅRLIG MØTE FOTBALLGRUPPA KIL

Kontonummer Kontonavn BUDSJETT 2020  RESULTAT 2019 BUDSJETT 2019

3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet −16 000 −66950,82 0,00

3210 Kiosksalg −50 000 −34383,41 −50000,00

3400 Offentlige tilskudd −60 000 −60000,00 −300000,00

3410 Andre tilskudd - ikke offentlige −350 000 −319568,00 −150000,00

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste −50 000 −50430,00 −50000,00

3444 MVA-refusjon −130 000 −134114,00 −50000,00

3930 Treningsavgifter −650 000 −663389,49 −630000,00

3950 Arrangementsinntekter −100 000 −64800,00 −100000,00

3990 Andre inntekter 0 −4000,00 0,00

4300 Innkjøp av varer for videresalg 25 000 15709,38 25000,00

5330 Godtgjørelse til styre- og 
bedriftsforsamling

35 000 25000,00 25000,00

5500 Trenerhonorar 25 000 10000,00 100000,00

6200 Elektrisitet 0,00 0,00 8000,00

6370 Alarm 5 000 4385,63 10000,00

6420 Leie datasystemer 0,00 0,00 2500,00

6580 Idrettsutstyr 250 000 377795,56 250000,00

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 20 000 10912,50 20000,00

6621 Bøter OFK 0 0

6622 Driftskostnader 150 000 296885,11 200000,00

6722 Overgangsgebyrer krets/forbund 0 1200,00

6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund 55 000 55900,00 50000,00

6781 Dommerhonorar 70 000 64654,70 70000,00

6783 Arrangementskostnader 40 000 38602,50 80000,00

6800 Kontorrekvisita 0 0 2000,00

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 47 500 46000,50 20000,00

6900 Telefon/internett 0 3162,00 0,00

7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 0 8700,00 0,00

7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig 275 000 177302,75 140000,00

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0 3500,00 0,00

7410 Påmelding ser 75 000 68350,00 100000,00

7411 Påmelding turneringer 90 000 84016,00 150000,00

7770 Bank og kortgebyrer 0 657,71 0,00

8050 Annen renteinntekt 0 −365,77 0,00

8160 Valutatap (disagio) 0 146,17 0,00

Støtteordning for cup G14 20 000

Premier League Camp 150 000

SUM −73 500 −105120,98
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