
  

Årsmelding for driftsåret 2020 
 
 
Innhold: 

Fotballgruppas organisering 

Fotballstyret 2020 
• Andre tillitsvalgte/verv 2020 

Økonomi 

Baner og anlegg 

Kiosk 

Idrettsutstyr og materiell 

Informasjonskanaler 

Dugnader 

Dommere 

FairPlay 

Sportslig utvalg 

Sportsplan 

Hub Mortensrud 

Kvalitetsklubb 

Kursing 

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

Arrangementer 
• Tine Fotballskole

Årsmelding 2020 for fotballgruppa i Klemetsrud Idrettslag Side  av 1 14



Fotballgruppas organisering  
  
Alt arbeid i Klemetsrud IL fotball drives på frivillig basis. Styret har i 2020 bestått av seks faste 
medlemmer. Det er for øvrig stort engasjement blant medlemmene i klubben, og styret har i løpet av 
året fått helt nødvendig bistand fra både trenere/lagledere, foreldre og frivillige. 

Fotballstyret 2020 

Leder 
Gunnar Romsaas 

Styremedlemmer 
Anders Solem 
Lotte Baksaas 
Usman Sharif 
Maria Syrrist 
Ole Ødegård 

                                      
Styret har avholdt 11 styremøter i 2020. I tillegg er det avholdt 7 møter i sportslig utvalg og møter i 
respektive grupper. Det er også avholdt møter med fem av ungdomslagene. 
                                                                                                               

• Andre tillitsvalgte/verv 2020 

Dommeransvarlig:  Tom Henning Øvrebø 
FIKS-ansvarlig:  Ivar Nicolaysen 
TINE fotballskole:  Farukh Qureshi 
Sportslig utvalg:   Tom Henning Øvrebø, Rizwan Ali, Ole Ødegård, Lotte Baksaas,  
    Ivar Nicolaysen og Gunnar Romsaas 
Fair Play-komité:  Tom Henning Øvrebø og Aslak Førde 
Kasserer/regnskap:  Geir Bølstad/Siri Hasli 
Mortensrud festival:  Morten Nydal 
Valgkomité:   John Ivar Myrvoll og Rizwan Ali 

Økonomi 
Fotballgruppa har de senere årene hatt en sunn økonomi, med plussresultat på driften. I 2020 skapte 
korona-situasjonen stor usikkerhet og påvirket driften betydelig. Det har derfor vært utfordrende å 
planlegge økonomien igjennom året, noe som har gitt behov for stram styring av utgifter og fokus 
på inntekter, særlig fra treningsavgifter. Regnskapet endte med et plussresultat på NOK 140.676.-, 
mot et budsjettert overskudd på NOK 73.500.-. Overskuddet overføres til fotballgruppas egenkapi-
tal som gir gruppa et handlingsrom ved uforutsette utgifter, eller ønske om å iverksette investeringer 
eller aktiviteter som overstiger inntektene i et normalår.  
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Det positive resultatet kan i all hovedsak tilskrives betydelige reduserte utgifter som følge av redu-
sert aktivitet i 2020 sammenlignet med et normalår. Mens de enkelte spillergruppenes innsats for å 
inndrive treningsavgift/søke støtte avverget et betydelig inntektstap fra treningsavgifter. Avlysning 
av Premier League Camp, samt reduserte kostnader til dommere, deltakelse i serie og cup-er utgjor-
de største enkeltbesparelsene i forhold til budsjett, til sammen NOK 198.000, fratrukket budsjetterte 
sponsorinntekter. 

Inntekt fra treningsavgifter beløp seg i 2020 til NOK 576.536.- sammenlignet med NOK 663.389.- i 
2019. 

Øvrige inntektsførte tilskudd fra eksterne finansieringskilder i 2020: 

Baner og anlegg 
Klemetsrud IL fotball har ikke tilfredsstillende banekapasitet. Med 32 lag i seriespillet og 460 
aktive spillere, er det trangt om plassen på banene fotballgruppa disponerer. 

Fotball-gruppa vil få betydelig redusert kapasitet i en overgangsfase når utbyggingen bak senter Syd 
starter opp en gang mot slutten av 2021, starten av 2022.  

Som en del av byggefasen vil landhockeybanen, 7-er-banen, 3V3-banen og Mortensrud kunstgress 
graves opp, eller omdisponeres. Det ble derfor lagt ned en betydelig innsats høsten 2020 for å sikre 
at Oslo kommune oppretter en midlertidig bane, mens utbyggingen pågår. Denne ble til slutt lagt 
inn i kommunens endelige budsjett for 2021.  
 
Når utbyggingen etter planen er ferdig i 2024/25, vil Mortensrud idrettspark inneholde en 11-er-
bane med undervarme og en 7-er-bane for fotball. I tillegg bygges det ny flerbrukshall og 
landhockeybane. På tross av nye baner innebærer forøvrig ombyggingen i realiteten redusert 
kapasitet for fotballgruppa. Dette skyldes at landhockey-banen bak Senter Syd ikke blir erstattet for 
fotballen sin del.     
 
Det jobbes derfor parallelt med å ruste opp gamle Klemetsrud idrettspark, med en ny granulatfri 7-
er-bane. For å erstatte kapasiteten som forsvinner når landhockeybanen graves opp, jobbes det også 
med å finne en løsning for ny 11-er-bane med kunstgressdekke der naturgresset ligger i dag.    

Beløp Prosjekt Tilskuddsordning Tilskuddsgiver

199 851 - Lokale aktivitetsmidler 
(LAM)

Oslo Idrettskrets

20 000 Tilskudd satsing på 
unge trenere

Frivillighetsmidler Bydel Søndre 
Nordstrand

100 000 CoVid19-tiltak OBOS gir tilbake OBOS Bbl

300 309 Hub-Mortensrud Oslo Sør-satsingen Bydel Søndre 
Nordstrand/Oslo 
kommune

Årsmelding 2020 for fotballgruppa i Klemetsrud Idrettslag Side  av 3 14



 Kunstgress øvre  
Øvre kunstgress (Mortensrud kunstgress) ble rehabilitert høsten/vinteren 2016/2017. Vinter-
sesongen 2019/20 forløp som normalt. Vi hadde til tider mye is som resulterte i dårlige baneforhold 
i løpet av vintersesongen. 

På grunn av korona-sitasjonen ble banene betydelig mindre brukt fra 12. mars til medio mai enn i 
en vanlig sesong. Pandemien gjorde også at den årlige dugnaden ble avlyst og erstattet av en 
dugnad gjennomført av en liten gruppe frivillige. Smittesituasjonen gjorde at Bymiljøetaten ikke 
gjennomførte sin årlige befaring. 

Etter nedstengningen opplevde fotballgruppa store utfordringer med at banen i løpet av 
nedstengningen var blitt et sted å oppholde seg for store gjenger med ungdommer og unge voksne, 
og et sted for uønsket aktivitet knyttet til dop-salg og -bruk. Dette løste seg gradvis etterhvert som 
fotballaktiviteten tok seg opp, og som følge av godt samarbeid med politi.    

Banen er fortsatt i relativt god stand, 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. God vinterdrift er nødvendig for at klubben kan opprettholde aktiviteten 
gjennom vinteren. Samtidig er kostnaden knyttet til vinterdrift betydelig. Å følge opp avtalen og 
arbeidet er derfor en prioritert oppgave for fotballstyret og KIL.   

 Mortensrud 5er kunstgress og 3V3-bane 
Det granulatfrie kunstgresset ved gangveien til Mortensrud kirke er ujevnt, men i tilfredsstillende 
stand. Banen brukes flittig av de yngste lagene. I 2021 ble banen delvis lånt ut til Mortensrud Aker 
Sportsklubb og Oslo bandyforbund. Behovet for å låne banen kommer av at banesituasjonen for 
landhockey i Oslo er utfordrende, og at det granulatfrie kunstgresset er egnet for landhockey. KIL 
fotball besluttet derfor å låne bort banen mandag til torsdag etter kl 2000, samt lørdager. Dette er 
tider barnefotballen ikke trener eller spiller kamper.   

 Kunstgress nedre 
Landhockey-banen er i en svært dårlig forfatning. Den er nedslitt, samtidig som grunnboring som 
ble foretatt i 2019 har gitt store sår i dekket, noe som medfører en HMS-risiko ved bruk. 
Fotballstyret valgte derfor ikke å benytte denne banen i 2020, og kommer heller ikke til å benytte 
den i 2021, når treningstider settes opp.  

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

Området er blitt betydelig opprustet de siste to årene, som følge av innsats fra ildsjeler med 
utgangspunkt i 2011-gruppa. Det er gjort et omfattende arbeid med å rydde rundt banene, og legge 
til rette for ny 7-erbane i sydenden av naturgresset. Flere lag hadde som følge av dette anledning til 
å benytte banen til trening i løpet av sommersesongen, noe som ga bedre kapasitet på Mortensrud 
kunstgress, samt 5-er-banene. Lysmastene ved banen virker ikke, men det jobbes for å finne 
alternativer til banebelysning.  
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Den planlagte 7-erbanen med kunstgressdekke er støttet av OBOS og Ekbo-legat. I tillegg har 
fotballgruppa bevilget NOK 250 000 av gruppas egenkapital for å realisere prosjektet. Arbeidet 
ledes av KILs sentralstyre, men det vil være en prioritert oppgave for styret i fotballgruppa i 2021. 
 
 Haller og gymsaler   
Klemetsrud IL fotball har avtaler med Mortensrud skole og Stenbråten skole om bruk av deres 
gymsaler. 

Gymsalen på Mortensrud Skole er normalt sett 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 noe tid i Klemetsrud-hallen.  

Hallkapasiteten på området er for dårlig, og situasjonen blir ytterligere utfordrende når plasthallen 
rives. Det er derfor en prioritert oppgave å jobbe for at KIL og fotballgruppa blir tildelt mer tid i 
Klemetsrud-hallen.  
 
Som følge av smittevernrestriksjoner var hallene stengt i store deler av 2020. 

Kiosk 
Kiosken holdt stengt under det meste av vårsesongen, men åpnet igjen når restriksjonene ble lettet i 
juni. En viktig målsetting med kiosken er å ha et samlingspunkt for våre medlemmer og ha voksne 
til stede. Oppholdsrommet brukes flittig til møter. 

Oppmøtet på kioskvaktene har som alltid vært varierende. I år ble det gjort en endring i 
åpningstidene, slik at åpningstidene fulgte kampprogrammet. Denne praksisen vil mest sannsynlig 
bli videreført i 2021.  
 
Kiosken opplevde svært god omsetning i uken der det både ble arrangert sommerskole for 
bordtennisgruppa og Tine Fotballskole. På grunn av smittevernrestriksjoner, ble både Mortensrud 
festival og andre arrangement i løpet av året avlyst. Det reduserte inntektene. Tapte inntekter ble 
forøvrig til en stor grad dekket inn av CoVid19-støtte fra OBOS. 

Det var i løpet av 2020 to innbrudd i kiosken. Utbyttet var begrenset, men gjerningspersonene 
knuste to vinduer. Innbruddet ble fulgt opp av politi. To av gjerningspersonene utførte 
samfunnsoppgaver for KIL i etterkant, for å gjøre opp for seg.  

Idrettsutstyr og materiell 
Utstyrsleverandøren til klubben har etablert lokalt lager hos oss. Det har gjort levering av utstyr mer 
pålitelig ved at vi til enhver tid har standardvarer på lager. Likevel var det fortsatt leveringsvansker 
på drakter før oppstart i 2020-sesongen. Utbruddet av korona og utsettelse av sesongstart gjorde 
allikevel at alle lag fikk drakter i tide til seriestart. A-laget har fått overtrekksdresser, bortedrakter 
og egen utstyrsbod i speakerboden. 

Det er fortsatt for stort svinn av baller. Alle 40 vinterballer som ble anskaffet i 2019 be borte i løpet 
av sesongen. KIL har derfor anskaffet 40 nye vinterballer til 2020/2021-sesongen. Det er også 
etablert et felles utstyrsbur i utstyrsbrakka. Her skal vinterballene og annet fellesutstyr oppbevares.  
Det er for få utstyrsbur til alle lag. De eldste lagene blir derfor prioritert. Fotballstyret oppfordrer 
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forøvrig lagene til å samarbeide, og dele på bur. Vi har byttet kodelås på ytterdøren til boden og vi 
har satt inn ny varmeovn.  

Vi har installert kombinert vaskemaskin og tørketrommel på badet i kiosken. Lagene kan vaske 
overtrekksvester og drakter her. 

Informasjonskanaler 
KIL sentralt har brukt mye tid på å lære lagledere og trenere opp i medlemsverktøyet Rubic. 
Løsningen begynner nå å bli innarbeidet i klubben, og de fleste lagene har valgt dette som 
kommunikasjonskanal. Rubic er et system der nettsiden www.klemetsrudil.no, medlemssystem, 
banefordeling, kalenderintegrasjon, organisering av lag og fakturering med mer, er integrert i ett 
system.     

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. www.klemetsrudil.no er 
hovedkanalen fra KIL til medlemmene og omverdenen. Forøvrig har Klemetsrud IL profiler på 
Facebook og Instagram. Som kommunikasjonskanal med lagledere, foreldre og trenere benyttes 
Facebook-kanalen Lagledere, foreldrekontakten og trenere, samt den månedlige oppdateringen via 
e-post-bulletengen «Nytt fra fotballgruppa» som to hovedkanaler.     
  
Trener- og lagledermøte våren 2020 ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Forøvrig ble det 
avholdt trener- og laglederforum i desember 2020. I 2021 er planen å gjennomfør to trener- og 
laglederforum, et på våren og et på høsten. Disse vil skifte noe form fra tidligere, og rettes inn mot 
sportslig utvikling av klubben. Forøvrig vil det jobbes videre med kommunikasjonskanaler ut til 
øvrige medlemmer.  

Dugnader   
Det er avholdt vår- og høstdugnad på idrettsanlegget på Mortensrud. I tillegg er det  avholdt flere 
dugnader på Klemetsrudbanen for å rydde skog på og rundt anlegget for å klargjøre anleggsvei og 
ny KG 7'er bane. 

Det har vært flere tilfeller av hærverk på kunstgresset. Ruteknusing og tagging. Vi forsøker etter 
beste evne å holde hus og utstyr ved like uten å bruke for mye ressurser på det i og med at alt 
uansett snart skal rives. 

Dommere 
Dommergruppa i Klemstrud IL har i 2020 bestått av 7 autoriserte dommere og 8 klubbdommere. 
Klubben er godt fornøyd med antall autoriserte dommere, men vi har dessverre mistet mange 
klubbdommere de siste årene (i 2019 hadde vi 16 klubbdommere). Det var heller ingen som meldte 
seg på klubbdommerkurs før 2020-sesongen. Årsakene til mindre interesse for å være klubbdommer 
er nok sammensatte, men noe av årsaken skyldes nok dårlig kamptilbud i 2020 grunnet CoVid19.  

Også våre autoriserte dommere har i 2020 fått et dårlig kamptilbud på grunn av avlyst seriespill, 
men vi håper og tror at dette vil bedre seg i 2021. Dommergruppa er en viktig del av Klemetsrud IL, 
og de representerer klubben vår på en flott måte. Styret vil ha et fortsatt fokus på å utvikle 
dommergruppa og gjøre sitt beste for at det å dømme fotball også kan være en attraktiv og lærerik 
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aktivitet i tiden framover. 

FairPlay 
FAIR PLAY-utvalget har behandlet få saker i 2020-sesongen. Noe av årsaken er nok at mye 
kampaktivitet har blitt avlyst pga korona. Samtidig opplever vi at klubbens aktive medlemmer har 
fått en større bevissthet rundt FAIR PLAY og at flere tar dette på alvor. Det jobbes godt i flere ledd 
og klubben vil fortsatt ha et fokus på FAIR PLAY i tiden som kommer. Dette er bl.a. en viktig del i 
utviklingen av Klemetsrud IL som kvalitetsklubb. Forut for 2020-sesongen måtte vi avlyse FAIR 
PLAY samlinger pga. CoVid19, men vi håper å få til en fellessamling før 2021-sesongen. Spillere, 
trenere og lagledere skal også kommende sesong underskriver FAIR PLAY-kontrakt. 

 
Sportslig utvalg 
Sportslig utvalg ble etablert i 2019. Utvalget består av representanter fra de ulike aldersklassene, 
FairPlay-utvalget, samt et medlem med lang fartstid i klubben. I tillegg sitter minimum en 
representant fra fotballstyret i utvalget.  

Sportslig utvalg har i løpet av 2020 hatt syv møter. I tillegg har utvalgets medlemmer hatt møte med 
samtlige trenere av ungdomslagene og A-lag, minus ett. Som del av arbeidet med å kvalifisere 
Klemetsrud IL til kvalitetsklubb, fungerer sportslig utvalg også som styringsgruppe for dette 
arbeidet. Utvalget har også fulgt opp arbeidet med å opprette skoleringsplan for fotballgruppa.    

Mandat for sportslig utvalg ligger som sak til vedtak i årlig møte.  

 
Sportsplan 
Sportsplan for Klemetsrud IL ble ratifisert etter en høringsrunde blant klubbens medlemmer med 
høringsmøte på Klemetsrud IL sitt klubbhus 14. mai 2020. Planen ligger tilgjengelig på 
www.klemetsrudil.no/sportsplan 

Sportsplanen innholder også en handlingsplan, med ambisjoner for hvor klubben skal være om fem 
år. Klemetsrud har som mål at klubben skal ha lag i alle aldersklasser, A-lag for damer og en 
ambisjon om at A-lag for menn skal kvalifisere seg for 4. divisjon innen 2025.  

Det er også vedtatt en intensjon om å opprette en årlig treningsleier i sommerferien, med trenere 
tilknyttet Premier League-klubber. Koronasituasjonen tillot ikke et slikt arrangement i 2020. Det vil 
være en prioritert oppgave å få til en slik treningsleir i 2021. For å finansiere en slik leier, foreslår 
fotballstyret at deler av overskuddet fra fotballgruppa i 2020 investeres i dette arrangementet.   

Som en konsekvens av retningen som er satt i sportsplan, utvikles det også en skoleringsplan for 
klubben. Denne skal gi klubben en spillestil, et planverk for hvert årstrinn og en praktisk løsning i 
form at et verktøy som trenere kan bruke på feltet. 

Hub Mortensrud 
Klemetsrud IL fikk i 2020 støtte fra Oslo Sør-satsingen til å sette i gang forprosjekt for et nytt 
fritidstilbud  sammen med Lofsrud Skole, etter skoletid. Konseptet heter Hub Mortensrud og skal 
utvikles stegvis år for år de kommende tre årene. Høsten 2024 skal det stå på egne ben økonomisk. 

Tilbudet ble iverksatt som et rent fotballtilbud med et todelt tilbud, et for de som ønsker å jobbe 
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målrettet med å utvikle bedre fotballferdigheter, og et for de som legger mest vekt på en sosial 
tilnærming til aktiviteten. På sikt skal tilbudet utvikles til å omfatte flere idretter og aktiviteter. 
Tilbudet utvikles i tett samarbeid med skolen og andre organisasjoner og idrettsklubber på området.  

Målet er å tilby ungdommene en arena for utvikling etter skoletid med utgangspunkt i idretten, men 
med et bredt spekter av aktiviteter som utfyller skolens tilbud.    

Oppstarten ble høytidelig markert med Byrådsleder Raymond Johansen 14. september 2020. Fram 
til innstrammingene i smittevernreglene ved starten av november, deltok ukentlig i snitt 50 barn på 
treningene. Det var særlig populært med innetrening utover høsten. Deltakelsen dalte etter at 
hallene ble stengt, men har tatt seg opp igjen med de sist lettelsene i smittevernreglene fra starten av 
februar 2021.     

Det er også søkt om midler til et tilsvarende konsept for Mortensrud skole.  

Kvalitetsklubb 
Mot slutten av 2020 besluttet fotballgruppa i sammen med Klemetsrud IL å starte prosess for å 
kvalifisere KIL fotball til NFF kvalitetsklubb. Dette er en omfattende prosess, som setter strenge 
krav til driften av fotballgruppa, men som vil gi gruppa tydelige rammer og regler når prosessen er 
ferdigstilt.  
 
Slike rammer er nødvendig for å gi Klemetsrud IL fotball en tydelig retning, når trenere, lagledere, 
styre og ledelse følger generasjoner og derfor skiftes ut jevnlig. Å være kvalitetsklubb gir også 
enkelte fordeler. Eksempelvis har kvalitetsklubber fortrinn når det søkes om kursing for trenere, 
lagledere og tillitspersoner der det er begrenset med plass.    

Kursing 
Det satses på keeper-, spiller, trener- og leder-skolering i KIL. I 2020 ble det arrangert klubbnært C-
trenerkurs/grasrottrenerkurs. I alt deltok 16 av klubbens trenere på et eller flere av delkursene. 
Kurset ble påvirket av korona, men ble fullført høsten 2020, som digitalt kurs. Det er satt opp nytt 
klubbnært kurs i 2021, med alle fire delkurs.  
 
Det jobbes også gått med utvikling av spillere. En av klubbens spillere fra G2007 ble tatt med på 
kretslagstreninger høsten 2020. Denne spilleren meldte senere overgang til VIF. Det jobbes også 
videre med å etablere flere kurs for spillerne, som keeperkurs, dommerkurs og trenerkurs.  

Lag og sportslige resultater 
I 2020 har 32 lag vært aktive, fire flere enn året før. Det ble kun gjennomført halv sesong. Lagene 
deltok på få cup-er på grunn av korona-situasjonen. Ungdomslagene gjennomførte OBOS-cup.  
 
Koronasituasjonen la også store begrensninger på aktiviteten for A-laget og M40, som ikke fikk 
gjennomført sine sesonger. 

• Senioravdelingen 
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Senioravdelingen har i 2019 bestått av følgende lag: A-lag, Old boys (M40), Futsal Herrer. Det har 
ikke vært serieaktivitet etter mars 2020.   

A-lag    
De strenge smittevernreglene medførte at A-laget verken deltok i seriespill eller spilte andre former 
for kamper etter mars 2020. Det har også vært utfordrende å gjennomføre treninger som normalt.  
 
Ved inngangen til 2021 er derfor A-laget i en situasjon der laget må startes opp på nytt, delvis med 
nye spillere. Laget trenes av Ednan Mohammed og Rizwan Mohammad, som har trent laget i 2 
sesonger. Før 2021-sesongen er det behov for å styrke støtteapparatet med en lagleder.     
 
Det å ha et stabilt og sterkt A-lag, med de riktige rollemodellene, vurderes som en nøkkel for videre 
utvikling av fotballgruppa i KIL. Et stabilt godt A-lag vil gjøre klubben mer attraktiv, samtidig som 
det er arena for å utvikle unge lovende spillere helt ned til G15. Samtidig har A-lagets kamper 
potensial til å samle tilskuere og skape lokale begivenheter. Styret sammen med sportslig utvalg 
foreslår en ambisjon om at A-laget skal nå 4. divisjon innen 2025, forutsatt at en slik satsing skjer i 
tett samarbeid med annen aktivitet i fotballgruppa.  

Tre ressurser fra A-laget er i 2021-sesongen trenere på G2005 og G2006.     

Futsal herrer 
Klemetsrud IL rykket ned fra futsal 1. divisjon sesongen 2019/2020, og spiller nå i 2. divisjon. 
Sesongen 2020/2021 ble avlyst. A-lagstrenerne Ednan Mohammed og Rizwan Mohammad har 
ansvaret for futsallaget. Laget opplevde betydelig holdningsproblemer i 2019/2020-sesongen. Før 
en eventuell ny sesong, må disse utfordringene tas tak i.   

M40 Old boys 
Laget ble som vanlig ledet med stødig hånd av veteran Rolf Atle Nyhus. Før sesongstart opplevde 
laget for første gang på noen år, et tilsig av spillere. Men laget har i løpet av 2020 ikke spilt kamper, 
og kun trent sporadisk. Dette har gjort det utfordrende å opprettholde en stabil spillergruppe. Laget 
er derfor ikke meldt på i seriesystemet for 2021, men vil antakelig eksistere videre som 
treningsgruppe.      

• Ungdomsavdelingen 

Juniorlag 

For første gang på flere år stilte Klemetsrud IL i 2020 med juniorlag i serien. Laget hadde 
hovedvekt av spillere fra 2003-årgangen, men bestod av spillere fra flere årganger og spilte derfor i 
serien for G19, framfor G17. Laget deltok i 3. divisjon, der de møtte hard motstand, og til slutt 
endte på sisteplass med et poeng. Juniorene hadde forøvrig god utvikling gjennom høsten, og fikk 
poeng mot Bøler.  Laget satser mot ny sesong i 3. divisjon i 2021.    

Trenere og lagledere: Adeel Ahmad og John Ivar Myrvoll. 

G2004 (G16) 
Gutter 16 år mistet mange spillere før seriestart 2020, og måtte til slutt trekke laget. Årsaken var en 
kombinasjon av en liten spillerstall, standarden på treningene og at nøkkelspillere valgte å gå til 
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andre klubber i nærområdet.  
  
Lagledere: Ulf Fjelldal og Petter Johannessen 

G2005 (G15) 

2005 bestod i 2020 av to lag med 32 gutter registrert før sesongen. Årgangen stilte med et 11’er-lag 
i 1. divisjon og et 11-er-lag i 4 divisjon. I tillegg stilte laget i OBOS-cup. 

Lag 1 møtte hard motstand i serien, men opplevde en viss oppsving fra 2019-sesongen, og endte til 
slutt på nest siste plass, A-poeng med laget foran. Sesongen ble avsluttet med 5-2 seier mot Grei på 
plassen over, i siste seriekamp. 
   
Lag 2 klarte seg godt, vant sin gruppe i 4. divisjon 11’er, og ble eneste seriemester for Klemetsrud 
IL i 2020-sesongen.  

G2005 mistet mange spillere i løpet høstsesongen og teller ved inngangen til ny sesong 21 spillere.  

Trener- og støtteapparat G2005 i 2020: Sondre Svartdal, Fatmir Kjamili, Petter Nielsen, Jan 
Christian Jensens, Frode Engseth og Isaac Ochieng 

G2006 (G14) 

G2006 startet 2020 med 25 spillere og nytt trenerteam. Målsetningen var å forsvare 
seriemesterskapet fra 2019 for lag 1, samt opprettholde et lag nr 2 for spillere med noe lavere 
ambisjonsnivå. Gutta hadde også samlet inn en stor sum penger gjennom diverse dugnader,  og alt 
var klart for deltagelse på en stor internasjonal turnering i Danmark i mai 2020. Januar/februar gikk 
veldig bra, med mange gode treningsøkter og flere treningskamper med gode resultater for både lag 
1 og 2. Lag 1 deltok også på en vinterserie der de vant samtlige kamper. 
  
Men korona-nedstengingen gikk hardt utover G2006, og laget fikk problemer med å komme 
skikkelig i gang igjen når det ble åpnet for dette i midten av april. Laget mistet mange spillere og 
måtte til slutt trekke lag 2. 
  
For førstelaget ble seriespillet i 2. div”tyngre” sportslig enn i gullsesongen 2019. Fasiten ble 2 
seire , 2 uavgjort og 5 tap – og dermed 9. plass, 2 mål unna 5. plassen. OBOS-cup ble en opptur der 
laget tok seg videre til 3. runde. Til tross for en svært vanskelige sesong har laget klart å videreføre 
ett G2006 lag i Klemetsrud også i 2021 sesongen. 

Trener og støtteapparat G2006; Hassnain Bashir, Amin Askali og Abdi Ali. Svein Sigurd Larsen var 
lagleder.  

G2007 (G13) 
2020-sesongen ble også for G13 (G2007) en sesong utenom det vanlige. Tilbudet gjennom hele året 
var likevel godt, og G2007 var igang igjen med trening allerede til påske med tilpasset trening. 
Høstsesongen startet omtrent som normalt for gruppas tre påmeldte lag i 1., 3. og 5. divisjon. 
Årskullet er relativt stort (rundt 40 registrerte spillere) med god spredning i nivået. 

Laget i 1. divisjon hadde en noe ujevn sesong, der de spilte jevn mot de beste, og tapte mot noen av 
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de svakere lagene, men endte til slutt midt på tabellen (6. plass). 2. laget opplevde en svak start på 
høstsesongen etter korona-pausen, men etter en sterk sluttspurt, endte laget til slutt på 6. plass, A-
poeng med de to lagene foran, og fire poeng bak 1. plassen. 
 
3. laget gjennomførte en sesong på det jevne, og endte til slutt på nest siste plass. Det ble en seier og 
to uavgjort på en halv sesong. 
 
Trener og støtteapparat G2007: Nabil Saleem, Frode Engseth, Aleksander Castberg, Chris Harrison, 
Kyrre Alvær, Lars Erik Antonsen og Gunnar Romsaas.  

• Barnefotballen (6-12 år) 

Barnefotballen har gjennomført en fin sesong, der lagene rapporterte om god stemning når barna 
omsider fikk lov til å spille kamper igjen. I alt 314 barn fordelt på 16 lag rakk å spille 150 
seriekamper. Selv om antallet barnelag gikk ned fra 18 til 16 fra 2019 til 2020, har antallet spillere i 
barnefotballen økt markant i løpet av sesongen, med omlag 40 prosent. Den positive utviklingen 
skyldes også at jentelagene etterhvert begynner å gjøre seg gjeldende i flere årganger. De fleste 
årgangene teller nå 40 spillere inkludert jenter og gutter, den største teller 75.  
 
Uten foreldretrenere og lagledere ville aktiviteten i Klemetsrud IL fotball stoppet opp. Takket være 
denne betydelige innsatsen opplever klubben vekst, samtidig som det er et stort engasjement for å 
utvikle seg som trenere for barna. 16 trenere deltok på klubbnært C-trenerkurs i 2020, mens 11 
trenere er påmeldt neste runde i 2021.   

Etablering av nye lag 
Det ble opprettet nye treningsgrupper for gutter 2014 i september etter skolestart. Antallet spillere 
har økt jevnt gjennom høsten, og gruppa teller nå 23 barn. Det er rekruttert fire trenere og lagledere 
til dette kullet. Det ble også forsøkt oppstart for flere yngre jentelag. Dette har vist ser utfordrende, 
men det jobbes videre jenter 2012/2013 i førsteomgang, mens det på sikt er sannsynlig med en 
kombinasjon av 2014 og 2015. Gutter og jenter 2015 har allerede satt i gang aktivitet, siste året i 
barnehagen.  

Avvikling av lag 
Klemetsrud IL måtte i 2020 trekke to lag fra seriespill G2004 og G2006-2. Junior 19 ble justert ned 
et nivå, fra nivå 2 til nivå 3.  
  
Ventelister 
Det gjøres en betydelig innsats fra ventelisteansvarlig for å følge ventelister, samtidig som lagene 
har tatt i mot nye spillere, på tross av enkelt årganger har få trenere. Det gjør at antallet barn og 
unge på venteliste ved utgangen av 2020 var lavt. Ansvarlig for ventelistene i 2020 har vært Tor 
Arild Svela. 

Arrangementer 
Fotballgruppa hadde planlagt flere større arrangement i løpet av 2020, men endte opp med kun å 
gjennomføre Tine Fotballskole, som følge av korona-pause og strenge smittevernregler: 
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• Tine Fotballskole 
Tine fotballskole ble gjennomført i juni, rett etter at de strengeste smittevernreglene ble opphevet. 
Skolen opplevde godt besøk, med 75 deltakere. Skolen inngikk også som en del av fotballgruppas 
satsing på å rekruttere og utvikle unge trenere, et prosjekt støttet av bydel Søndre Nordstrand 
gjennom frivillighetsmidler. 9 instruktører fra juniorlaget stilte som instruktører. Det bidro til god 
stemning.   

Oslo, 17. februar 2021 

Gunnar Romsaas  Lotte Baksaas    Anders Solem  Maria Syrrist 

Usman Shariff    Ole Ødegaard     
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Årsregnskap 2020 
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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Årsoppgjør 2020 og  budsje0 2021 - Årlig møte fotballgruppa KIL

Kontonavn BUDSJETT 2021 RESULTAT 2020 BUDSJETT 2020

Salgsinntekt, utenfor avgiIsområdet 0 0,00 0

Kiosksalg −25 000 −22747,44 −50000

Offentlige Qlskudd −300 000 −330309,00 −60000

Andre Qlskudd - ikke offentlige −300 000 −305351,00 −350000

Spesielt offentlig Qlskudd for tjeneste −50 000 −51944,00 −50000

MVA-refusjon −90 000 −83505,00 −130000

TreningsavgiIer −775 000 −576535,95 −650000

Arrangementsinntekter −75 000 −70800,00 −100000

Andre inntekter −50 000 −46568,42 −16000

Innkjøp av varer for videresalg 10 000 10547,72 25000

Lønn Ql ansa0e 0 0 0

Lønn Ql ansa0e uten arbeidsgiveravgiIs plikt 111 000 108958,75 0

Feriepenger 11 544 11113,80 0

Godtgjørelse Ql styre- og bedriIsforsamling 35 000 35000,00 35000

Annen oppgaveplikQg godtgjørelse 0 4125,00 0

ArbeidsgiveravgiI 750 698,48 0

ArbeidsgiveravgiI av opptjente feriepenger 1650 1567,05 0

Trenerhonorar 44 000 44000,00 25000

Annen personlkostnad 0 164,50 0

Alarm 5 000 12208,00 5000

Leie datasystemer 2 500 2108,00 0

Inventar 750 749,00 0

Idre0sutstyr 300 000 350362,95 250000

Reparasjon og vedlikehold bygninger 0 6817,00 0

Reparasjon og vedlikehold utstyr 20 000 1196,45 20000

DriIskostnader 200 000 212947,42 150000

Overgangsgebyrer krets/forbund 5 000 2600,00 0

Gebyrer og avgiIer krets/forbund 75 000 88100,00 55000

Dommerhonorar 80 000 34466,00 70000

Arrangementskostnader 75 000 37644,07 190000

Møte, kurs, oppdatering o.l. 160 000 159867,00 47500

Telefon/interne0 0 0,00 0

Bilgodtgjørelse oppgaveplikQg 12 000 0,00 0

Bilgodtgjørelse ikke oppgaveplikQg 320 000 169333,40 275000

Reisekostnad, ikke oppgaveplikQg 10 000 0,00 20000

Påmelding ser 60 000 10275,00 75000

Påmelding turneringer 240 000 29293,28 90000

Gave/premier 2 000 246,90 0

Forsikringspremie 13 500 13150,00 0

Bank og kortgebyrer 0 397,31 0

Annen renteinntekt 0 −154,71 0

Valutagevinst (agio) 0 −697,30 0

Valutatap (disagio) 0 0,00 0

DriIsresultat 129694 −140675,74 −73500
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