
 
 

 

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2017 

 

Styrets oppsummering 

 

Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2017. Styrets sammensetning har vært; 

Leder: Leif Brandeggen 

Nestleder: Janne Haugen (sluttet sommeren 2017) 

Styremedlem: Ann-Christin Piela (kvalitetsklubbansvarlig) 

Styremedlem /Nestleder: Knut Arild Magnussen 

Styremedlem: Malene Andreassen Lundseie 

Vararepresentant: Oddleif Dahlen 

Daglig leder; Raymond Johansen (uten stemmerett) 

 

Fotball gruppa har gjennomført et spennende år med høyt aktivitetsnivå.  Vi har arrangert Vårcup, 

Høstcup, 3v3 turnering og fotballskole og driver vår egen FFO (fotballfritidsordning)etter skoletid 

på vårt klubbhus på Li. Sesongen 2017 ble også preget av stang inn i forhold til sportslige 

resultater. GIF fikk 5 seriemestere i 2017 + 2 kretsmestre innendørs i KM 5er.Våre A-lag rykket 

begge opp til 3 divisjon for sesongen 2018 og vår siste hjemmekamp for A-laget samlet 450 

tilskuere på Li.  

Klubben har jobbet målbevisst med å bli sertifisert som «Kvalitetsklubb» og ble ferdig sertifisert og 

godkjent som klubb nr 150 i Norge i februar 2017. Kvalitetsklubb prosjektet er et av NFF`s 

hovedsatsingsområder for å ivareta optimal klubbdrift med fokus på sportsplan, økonomi, fair 

play, organisasjon og samfunnsansvar. GIF ønsker å ha tilbud til alle og vektlegger spesielt 

kompetanse og kompetansebygging for alle våre trenere og ledere for å nå våre målsettinger om at 

alle som vil spille fotball skal være med, lengst mulig. Dette er også et sentralt element i 

Kvalitetsklubb prosjektet hvor klubben skal til enhver tid sikre at våre trenere og ledere har 

gjennomført treningsprogram/kurs tilpasset alder og nivå i nært samarbeid med Akershus 

Fotballkrets. For å bli bedre på klubbdrift deltar våre styremedlemmer på lederprogram i regi av 

NFF/ Akershus Fotballkrets. Styret har jobbet aktivt for å få til en organisasjonsmodell for god 

klubbdrift og har nå daglig leder (50%stilling), sportslig leder, spillerutvikler, jentefotballansvarlig,  



 
 

arrangementsansvarlig og barnefotball ansvarlig. I tillegg har vi dedikert ressurs for drift av kiosk 

og arrangementer på klubbhuset. Fotballgruppen har et veldig godt samarbeid med GIF -AU og 

drift Li. 

Styret betrakter den økonomiske situasjonen som tilfredsstillende.  
 
Vi er en stor breddeklubb som prøver å forvalte våre ressurser på en fornuftig måte. 

Treningsavgiften er fotballgruppens viktigste inntektskilde etterfulgt av ulike offentlige 

støtteordninger. Klubben gjennomfører en felles klubbdugnad i året (NFF skrapelodd) som ga 

klubben et resultat på ca 150 000 kr. Vi har en fantastisk medlemsmasse med mange engasjerte 

spillere og foreldre, og klubben vil rette en stor takk til alle som deltar på treningsfeltet, i kiosken, 

på våre turneringer og bidrar til at klubben utvikler seg videre med fotball for alle i fokus.  Generelt 

arbeid mot sponsormarkedet er både tid og ressurskrevende og styret har gjennomført en 

strategiprosess som strekker seg frem til 2022 som inneholder økt satsing på interne ressurser for å 

bedre vårt sportslige tilbud, øke våre inntekter og sikre god økonomisk drift.   

Veien videre; 

Styret har med godkjenning fra AU vedtatt å ansette to personer i fotball gruppa på heltid i roller 

som daglig leder og sport og markedssjef. Planlagt oppstart er vår 2018.  

Klubben er sertifisert som kvalitetsklubb NFF. Dette betyr at vi må jobbe fortløpende med å 

opprettholde status og sikre at alle elementer innen klubbdrift er godt ivaretatt. Dette er en 

ressurskrevende prosess, men som vil medføre gode arbeidsrutiner og prosesser for å løfte 

klubben videre. Vi vil følge opp NFF sine satsingsområder for perioden 2016-2019 som er definert 

innen fire områder; 

 Kvalitetsklubb 

 Spillerutvikling 

 Økt jentedeltakelse i alle ledd 

Videre er det viktig å praktisere fotballens kjerneverdier; trygghet, glede, respekt, likeverd og 

folkelighet i alle ledd og på alle nivå i klubben.  

Vi vil tilstrebe sunn økonomisk drift, ivareta våre forpliktelser på drift av Li-anlegget og prioritere 

våre ressurser på kompetansebygging på alle nivå for våre trenere og ledere. Treningsavgiften har 

ikke blitt justert de siste tre årene og på årsmøte i 2017 ble det vedtatt å øke treningsavgiften for 

2018 sesongen med 10% for å ivareta klubbens drift og målsettinger.  

 

 

Styret vil takke alle for fenomenal innsats i 2017 og vi ønsker lykke til med 2018 sesongen. 

 



 
 

 

 

Styresammensetning fotball gruppen 2018-2019  

 

Leif Brandeggen (leder) 

Knut Arild Magnussen (styremedlem/ nest leder) 

Malene Andreassen Lundseie (styremedlem) 

Marius Bjerke (Nytt styremedlem) 

Oddleif Dahlen (styremedlem-vara) 

Raymond Johansen (daglig leder, deltar på styremøter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SPORT 

Gjelleråsen er en aktiv breddeklubb med ambisjoner om et godt sportslig tilbud for alle spillere 
tilrettelagt gjennom en sportsplan som ivaretar alle nivåer. Vi skal være gode på spillerutvikling, og 
vi skal ha et godt totaltilbud som sikrer alle en sportslig arena som skal gi følelse av mestring og 
fremgang.  

GIF Fotball sine aktive medlemmer i 2017 var fordelt over 71 lag, hvor alle har bidratt til et høyt 
aktivitetsnivå gjennom hele året. For øvrig et aktivitetsnivået som ikke hadde vært mulig uten den 
innsatsen som legges ned av våre frivillige og foreldre hver eneste dag gjennom hele året, det er 
fantastisk å se år etter år. 

Vi stilte også i år som en av få klubber lag i alle aldersklasser for både gutter og jenter, og årets 
høydepunkter ble naturligvis opprykket til Norsk Tipping-ligaen for A-lag herrer, 3.divisjon for vårt 
kvinnelag og 5.divisjon for herrer rekrutt! I tillegg fikk vi 3.plass i Dana Cup for Gutter 14år i en 
klasse som hadde ca. 150 lag med + 3 andre lag som i en av verdens største ungdomsturneringer 
spilte seg frem til kvartfinale eller bedre! I Adidas cup som betegnes som uoffisielt NM for 13-15 år 
fikk vi både G13 og J14 til sterke kvartfinaler! Foruten dette, ble det servert mange sterke 
prestasjoner og resultater fra mange av våre lag i flere turneringer både lokalt og nasjonalt. 

På trenersiden har vi klart å rekruttere flere av våre aktive spillere til å ta trenerverv innen 
aldersbestemt, og det er et fokus vi vil fortsette med i fremtiden – definitivt viktig for klubben i 
fremtiden! 

På anleggs siden er vi svært heldige, og de fleste misunner oss med tanke på de fasiliteter og 
forhold vi trener under sommer som vinter (i vinter blitt kalt for Østlandets beste vinterbane på 
ulike sosiale medier). 

I senior og ungdomsavdelingen (som har tabeller og divisjoner), gikk det som dette: 

A-lag herrer: 4.div, 1.plass 
Herrer-2: 6.div, 1.plass 
Herrer-3: 9.div, 6.plass 
G19-1: Interkrets B, 10.plass 
G19-2: 2.div, 1.plass 
G19-3: 3.div, 2.plass 
G16-1: 1.div, 6.plass 
G16-2: 2.div, 1.plass 
G16-3: 3.div, 3.plass 
G15: 1.div, 8.plass 
G14-1: 1.div, 7.plass 
G14-2: 2.div, 10.plass 
G13-1: 1.div KM, 5.plass 
G13-2: 2.div, 3.plass 
G13-3: 4.div, 2.plass 
 

A-lag kvinner: 4.div, 1.plass 
17-1: 1.div, 2.plass 
J17-2: 2.div, 6.plass 
J15: 1.div, 2.plass 
J15-2: 2.div, 8.plass 
J14: 3.div, 2.plass 
J13: 2.div, 6.plass 

 

 



 
 

Innen barnefotballen stilte vi med 49 lag i alle aldersklasser og kjønn, og det er morsomt å se hva 
som gror i en veldrevet barneavdeling!  

Klubben har i 2017 arrangert Vår Cup, Høst Cup og 3v3 som alle er store og viktige arrangement 
både sportslig og økonomisk for klubben. 

Klubben driver sitt eget FFO (fritidsordning), og har hatt faste økter 3 dager i uken gjennom hele 
2017 (holdt på siden 2015). 

Klubben fokuserer på kompetanseutvikling av egne trenere, og har investert i ulike kurs. 

Vi hadde gjennom sesongen over 30 spillere innom sone/krets i Akershus, og er blitt en av de store 
«leverandørene» til kretsen på sone og krets nivå. 

Vi stilte med 10 godkjente kretsdommere i 2017 og 20 klubbdommere, så en fremgang i antall 
kretsdommere i forhold til 2016! Dommeransvarlig gjør en god jobb her!  

Styret vil takke alle for iherdig og inspirerende innsats i 2016 og ønsker dere alle lykke til med 

2017-sesongen! 

 

 

  



 
 

Økonomi (hovedpunkter budsjett) 

 Budsjett 2017 Resultatregnskap 2017 Budsjett 2018 

Kiosksalg 450.000 673.749 750.000 

Kommunal støtte 130.000 149.499 145.000 

LAM 260.000 262.146 260.000 

Toa/Tørk 35.000 32.460 35.000 

Kontingenter egne arrang. 100.000 116.103 150.000 

Kurs, skoler, FFO 335.000 442.584 480.000 

Utleie baner 90.000 115.750 120.000 

Spons 150.000 258.484 500.000 (med A) 

Aktivitetsavgifter 2.000.000 2.004.946 2.050.000 

Inntekt dugnad 350.000 278.170 450.000 

Mva komp 250.000 255.954 250.000 

Sum inntekt 4.310.000 4.768.597 5.505.000 

    

Innkjøp kiosk 210.000 322.736 330.000 

Innkjøp dugnad 125.000 120.400 140.000 

Innkjøp FFO 25.000 21.013 30.000 

Innleid hjelp 300.000 623.305 600.000 

Varekost 660.000 1.088.342 1.100.000 

Dekningsbidrag 3.650.000 3.680.255 4.405.000 

    

Lønn med aga 530.000 462.671 1.050.000 

Feriepenger avgift 25.000 47.192 107.100 

Arbeidsgiveravgift 60.000 65.723 149.000 

Kostnader arbeidskraft 663.900 674.958 1.401.108 

    

Kostnad anlegg 750.000 650.000 750.000 

Innkjøp premier (cup) 30.000 37.462 30.000 

Innkjøp treningsutstyr 400.000 623.838 350.000 

Innkjøp trenere 10.000 - 25.000 

Kostnadsført inventar 30.000 77.416 25.000 

Kostnad AU (drift av GIF) 338.441 338.441 379.941 

Møter, kurs, etc 80.000 126.977 80.000 

Bilgodtgjørelse 690.000 427.073 500.000 

Reisekostnader 10.000 38.758 100.000 (fra A) 

Forsikring 75.000 72.300 75.000 

Dommerutgifter 200.000 238.188 280.000 

Kontingenter, serieavgift, krets 205.000 187.563 180.000 

Access - 28.611 (fra A) 30.000 (fra A) 

Turer - 141.139 (fra A) 50.000 (fra A) 

Overganger 30.000 12.675 15.000 

    

Driftskostnader 4.275.601 4.942.275 5.493.799 

Resultat 34.399 - 171.638 11.201 

    



 
 

Vi hadde et kalkulert underskudd i 2017 på kr. 171.638,- grunnet store innkjøp på utstyrssiden. 


