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Årsrapport 2016 – J7 jenter født 2009 

 
Trenere: Håkon Kristoffersen og Rune Flattum 

 
Lagleder: Nina Fjerdingstad og Guno Næss Flattum 

 
Spillere: Milla Moen, Marthe Solbakken, Astrid Klint, Hanna Næss Flattum, Anna 

Krog Engebretsen, Lotta L. Kristoffersen, Bea Kristiansen, Linnea 
Kristiansen, Sofie Foss, Iselin Tveten, Mathea Sand,Hedda Olsen, Eline 
Gundersen,Birgit Haraldseth 

 
Endringer spillere: 

Sluttet: Hanna Hæhre 
 
Nye:  

 
 
Sesongen: Vi har hatt en bra sesong der vi har nær doblet antallet jenter som er 
med. Vi har trent en gang i uka og spilt 10-12 kamper med ca fifty-fifty tap og seiere. I 
tillegg har vi vært med på moingen-cup og Åmot-cup. Oppmøte på trening har vært 
strålende, tett opp mot 100% hele året. Det er en fin gjeng å jobbe med, men vi ser at 
vi, om alle fortsetter, nok må melde på to lag i serien neste år. 
 
Vi har også fått på plass et laglederteam rundt laget så ikke alt faller på trenerne. 
 
Litt utfordringer har det vært med tanke på utstyr og treninger. Vi har ikke fått eget 
draktsett da budsjettet var oppbrukt. Vi fikk rester av gamle sett, så vi ønsker oss et 
sett i riktig størrelse til neste år. Siden vi var satt opp sammen med G7 fra starten, ble 
det tidvis litt plassmangel da vi trente. Litt få banefliker å bruke og litt få mål med nett 
i. Bortsett fra det har vi ingenting å utsette på noe. 
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Årsrapport 2016 – Jenter 10  

  

Trenere: Håkon Lorenz Kristoffersen og Alexander Vegdal Bjerke  

  

Lagleder: Anders Lind  
  

Spillere: 13 stk.  

• Amira Askar  

• Ina Wierli Berget  

• Helene Smith Bjerke  

• Ina Bjønsnes  

• Mari Næss Flattum  

• Jenny Andrea Halonen  

• Hanna Berg Houmb  

• Johanna Lorenz Kristoffersen  

• Mia Kvarme Sand Lind  

• Amanda Cecilie Brun Moe  

• Ingrid Elise Solbakken  

• Elvira Karoline Synstelien  

• Aurora Tangerud  

  

3 av spillerne er født i 2007, resten er 2006.   

  

Endringer spillere:  
  

Sluttet: Ingen  Nye: Amira Askar   
  

  

Sesongen:   
  

Statistikk for sommer og høstsesong:   
Antall treninger: 18 (27 timer, fordelt på 1,5 time en gang i uka).   
Gjennomsnittlig oppmøte på trening: 11,05 jenter av 13 (85%)  
Antall kamper: 12  
Gjennomsnittlig oppmøte på kamp: 11,5 jenter av 13 (88%)  
Antall cuper: 4 (12 kamper)  
Antall dugnadsoppmøter: 34  
  

Noen kamper har vi vunnet, endel har vi tapt. Uansett resultat ser det ut som om 
jentene har det gøy, noe oppmøteprosenten gjenspeiler. Det at det møter mange 
supportere på kampene er også en faktor som skaper glede og entusiasme.  
  

På trening har vi hatt fokus på ferdigheter med ball. Det være seg å løpe med ballen, 
skyte, sende og motta pasninger, gjøre seg spillbar samt kamptrening. Vi har også 
hatt fokus på å samhold, lagarbeid og sosiale ferdigheter som å høre etter og følge 
beskjeder.   
  

På kamp har fokus vært på fremgangen til laget og fremgangen til den enkelte spiller. 
I vårt lag får alle spille uansett ferdighet.   
  

Neste år skal vi spille 7’er fotball. Det tror vi blir bra for oss. Litt mer plass og litt mer 
tid. Uansett, artig blir det!  
  

Fra nå er det håndball for mange gjennom vinteren. Flott at det trenes allsidig i 
Vikersund.   
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Årsrapport 2016 – J11, jenter født 2005 

 
Trenere: Åke Erling Lappen Andresen 
                Jarl Vegar Evenstad 
 
Lagleder: Irene G. Andresen 
 
Spillere: Mari Berget Grøterud  
               Elise S. Engen  
               Mathilde Grønland  Andresen  
               Maren Grøterud Evenstad  
               Rut  Gulestøl-Følstad  
               Elise Knudsen Lund 
               Nora Helen Ringdal 
               Emilie Solberg 
               Soma Ali 
               Tuva Ingridrud (vårsesongen, måtte gi seg pga. skade) 
 
Endringer spillere: 

 Nye:     Tuva Ingridrud  
 
               Sluttet: Inger Synnøve Skinstad 
                           Tuva Ingridrud  

 
 
Sesongen: Nok en spennende sesong er tilbakelagt. Det er en stabil gjeng som 
møter opp på treningene, inne som ute. Vi hadde innetrening i starten av vinteren, 
men flyttet ut når banene var klare for det.  Kikc off med overnatting på klubbhuset 
var en hyggelig ting som jeg tenker vi gjentar til neste år. 
Jentene har i år spilt 7er fotball, noe de har lyktes med. De har spilt 7 kamper både i 
vår og høstsesongen. I vår sesongen måtte vi av og til låne spillere fra et lag over 
eller under da vi ikke har så mange spillere, noe som er veldig sårbart ved frafall. 
Jentene klarte seg såpass bra i vårsesongen at de ble flyttet til en serie med mer 
motstand i høstsesongen.  
Jentene har vært med på to cuper. Det var Moingen cup og Åmot senter-cup. Vi har 
gjennomført to foreldremøter. 
Det er fortsatt en utfordring å skaffe dommere til kampene. Selv om det blir lagt ut på 
FB i god tid, er det lite respons. Har selv skaffet meg enkelte navn som jeg kan 
spørre. 
Vi er glad vi har fått tildelt innetrening, slik at vi kan fortsette fotballtrening også i 
vinter. Det er i dag en flott fotballgjeng som ønsker å spille fotball. Hvis vi skal klare å 
beholde dem må tilbudet være der, ellers mister vi dem. Vikersund ønsker å satse på 
jentefotball.  Hvis jenter 05 fortsatt skal ha et tilbud om å spille fotball må de 
prioriteres. De er nå 9 stykker og vi vil trenge alle jentene videre til sesong 2017. 
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Årsrapport 2016 – J12 født 2004   
  

Trenere: Kjetil Ramberg og Silje Kristiansen (slutter)  

  

Lagleder: Santra Kauppinen og Mariann Raaen  

  

Spillere: Annika Eileen Kauppinen, Sunniva Agathe Raaen, Nora Østby, Maja  

Dokken, Lisa Marie Skaalien, Camilla Bakken, Marita Dermaku, Julie 
Ramberg, Emilie Borgersen, Ashlee Louise Andersen  

  

Endringer spillere:  

  

Sluttet: Nora Østby, Ashlee Louise Andersen  
  

  

  

  

Sesongen:   

Laget har spilt 12 kamper med 5 tap, 3 uavgjort og 4 seire.  
  

Det har vært god innsats blant spillerne både under trening og kamper. 
Trener har hatt fokus på samhold og samspill. Det er godt oppmøte blant spillerne og 
de har hatt god utvikling på banen. 
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Årsrapport 2016 – J14 2002/2003  

  
Trenere: Jarl Vegar Evenstad, Nils Inge Moen, Svein Fossen, Anders Svendby  
  
Lagleder: Anders Svendby, Børre Østenengen  
  
Spillere:   

Adina  Søfteland  

Elise  Midtun Finnerud  

Frida  Skaug Askheim  

Hanna  Øvereng  

Helene  Berg Houmb  

Karoline Syvertsen Ørpen 

Marie Holm  Nes  

Marte Fjerdingstad Olsen 

Martine  Solheim  

Mia Grøterud  Evenstad  

Tuva  Bratvold Fossen  

Tuva Skaugen  Svendby  
   
Endringer spillere: Sluttet:   

Emily Coburn  Grøsland  

Hanne Skretteberg Østenengen 

Malin Aurora  Raaen  

Maylen Anita  Grøterud  

Mie  Næsset  

Elisabeth Hartz  Braathen  
  

Sesongen:    
Startet året med mange spillere, spilte 11’er på våren, og 9’er på høsten.  
Gikk på mange tap, men innsats og treningsviljen har vært god.  

Deltok på Norway Cup hvor resultatene uteble, men det sosiale var meget bra.  

  
Anders Svendby og Svein Fossen gir seg etter denne sesongen, og Gro Kari Skaug 

overtar som lagleder.   
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Årsrapport 2016 – G7 

 
Trenere: Svein Engan, Sveinung Løvik, Håvard Brantenborg 
 
Lagleder: Julie Hildeskår, Karianne Stoveland 
 
Spillere: 17 stk 
 
Endringer spillere: 

Sluttet: Ingen 
 
Nye: Ingen 

 
 
Sesongen:  
 
G7 år har en stabil gjeng med spillere og trenere. Vi har hatt en trening i uken. Det 
har stort sett vært godt oppmøte på alle treningene. Vi stilte med to lag i «serien». 
Det var tre runder med to kamper hver gang på våren og på høsten. I tillegg har vi 
deltatt på Moingcup og Åmotsenter cup.  
Vi har gjennomført sommeravslutning, da møtte det opp 90 barn og foreldre til 
grilling, lek og sosialt samvær.  
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Årsrapport 2016 G9 – født 2007 
 

Trenere: Espen Thalerud, Erik Molenaar og Åke Erling Andresen 

 

Lagleder: Ingjerd Gulestøl og Knut Magnussen 

 

Spillere: Emil Molenaar, Georg K. Lund, Kevin E. Magnussen, Marcus Arnesen, Ma-

thias K. Rudstaden, Mika Bråthen, Thomas Johansen, Casper Thalerud, Fi-

lip Bakken, Stanislaw Tomiak, Vetle Jansen, Karl Oskar Egeberg, Martin G. 

Andresen, Mathias V. Angeltveit, Tinus J. Dahl, Tryggve Gulestøl-Følstad, 

Wilhelm Fredriksen, Natnael Goitom Habtom, Simon Kristiansen, Mikael 

Frang Moen, Theo Søgaard, Oday Hashi, Kristian Myhre og Sigurd Redalen 

 

Endringer spillere: 

Nye: Oday Hashi, Kristian Myhre og Sigurd Redalen 

 

Sluttet: Stanislaw Tomiak, Tobias H. Solhaug 

 

 

Sesongen:  

 

 

Det er mange gutter i 07-årgangen og de er ivrige på fotballbanen. Vi har dette året 

gått opp til tre lag mot to i fjor. Dette på grunn av at det blir lite spilletid med mange 

innbyttere. I vår ble lagene satt i puljer som var sterke for dem. De møtte lag som var 

sterke og tapene var gjerne tosifret. I høst ble lagene satt i jevnere puljer og mest-

ringsfølelsen ble bedre. Vi har deltatt på to cuper: Moingen og Åmot. Det har vært 

trening en gang i uken. Vinteren 2016 hadde vi tid onsdager på NMU. Ute har vi trent 

hver torsdag. Vi har en facebook-gruppe som brukes aktivt. Er det et barn har tenkt 

seg til Tangen en ettermiddag eller helgedag har det blitt praksis at en forelder legger 

ut invitasjon til hele gruppa. 
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Årsrapport 2016 – G10 født 2006 

Trenere: Jarle Grøterud, Nils Molenaar og Knut Stefferud 
 
Lagleder: Christina Wilskow Aanes 
 
Spillere: Adrian Dahl Grøterud, Daniel Bjølgerud Myhre, Felix Wilskow Aanes, Hen-

rik Myrhaug Stefferud, Jakob Brunes Hammernes, Johannes Kvaase, Krist-
offer Molenaar, Lauritz Brekke Kristiansen, Martin Beitnes Kreken, Mirza 
Krcic, Ole Christoffer Skaalien Nilsen, Rodney Brown Tveten, Vetle Solø 
Gulliksen, Anders Rønning 

 
Endringer spillere: 

Sluttet: Noah Alexander Isdal Fjellheim  
 
Nye:  

 
 
Sesongen: 
Da vi har så mange spillere bestemte vi å melde på et 7èr lag i tillegg til et 5èr lag. 
Det betydde jo at guttene fikk mer spilletid. På tross av at motstanderne her var et år 
eldre gikk dette veldig bra, flere seiere gjorde godt for lag/mestringsfølelsen. Også på 
5èr fronten gikk det veldig bra i klassen ¨noe øvet¨. 
Vi var med på cup på Holemoen på våren og Kiwi Cup Solberg på høsten, dette er 
alle med på så fotballinteressen er stor. Vi har hatt treninger mandager og fredager 
men med opptil 2 kamper per uke i tillegg har noen av disse utgått. Veldig lite skader 
til så mye fotball å være men et kravebensbrudd har det blitt! 
 
Håper på litt treningstid inne i Sparebank1 hallen, hadde vært veldig gøy da dette er 
en veldig treningsvillig gjeng som virkelig ønsker å få det til sammen. 
 
Trenere fortsetter men lagleder blir erstattet av Anja Brekke Kristiansen i 2017.  
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Årsrapport 2016 – G 12 født 2004  
 
Trenere: Sander Kristiansen og Kristian Hovde 
 
Lagleder: Per Morten Johansen 
 
Spillere:  
 

Markus André V. Angeltveit 
Ørjan Bønsnes 
Sondre Harstad Gundersen 

Lars Øvereng Hovde 
Kasper Molenaar 
Alf Henning Notøy 
Haakon Nyhus 
Magnus Myrhaug Stefferud 
Vegar Johansen Weum 
Adrian Øvereng 

 
 
Endringer spillere: 

Sluttet: Dag Andre Hæhre 
 
Nye:  

 
 
Sesongen: Vi har trent 2 ganger per uke siden slutten av mars. Har hatt ca. 8 spil-
lere på trening hver gang. Vi begynte sesongen med treningskamp mot Geithus, som 
ga oss storseier. Likedan første seriekamp vant vi med god margin. Så gikk vi inn i 
en dårlig periode, hvor vi ikke klarte å organisere forsvar. Da hadde vi en lang peri-
ode med dårlige resultater. Når høstsesongen startet, gjorde vi litt endringer, og fikk 
mer struktur på laget. Utover høsten spilte vi bedre og bedre. Åmot senter cup vant vi 
2 ganske tøffe kamper og spilte den siste uavgjort. Det er kanskje den beste presta-
sjonen av laget noensinne. Laget er bra, men vi er for få spillere. Så vi avventer av-
klaring om vi får med oss Moingen spillere, eller om vi må ha hjelp av 05. disse er 
mange spillere, så vi håper at det kommer en løsning på bordet i løpet av vinteren. 
 
 
 
 
 

Per Morten Johansen 
 
Lagleder 
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Årsrapport 2016 – G13 gutter født 2003 
 
Trener:   Tommy Jørgensen 
 
Lagledere:  Anne May Jørgensen 
  Lene Jørgensen 
     
Spillere:  Aysam Nakhleh, Christoffer Solberg, Dijonit Bajrami, Emil Bjertnes Aa-

bye, Emil Rydgren, Haakon Nyhus. Markus Dahl Grøterud, Nahom 
Mussi Lemma, Ole Marius Solbakken, Paulos Goitom Habtom, Petter 
Jørgensen, Sondre Haraldseth, Tobias Grønli Åsheim, Odin Solbakken 
og Konrad Zgierski 

 
Endringer spillere: 

Sluttet: Odin Solbakken, Konrad Zgierski 
Nye: Innmeldt til Eva Baustad 31.10.2016 for overgang fra Moingen til 

Vikersund:  
Asbjørn Thoresen Tretteteig Bolstad, Thomas Kronstad, Lukas Conrad, 

Martin Helgerud,  
Syver Drolsum Klungsøyr og Syvert  Brulid Blix.  

 
Sesongen 2016:  
Nye lagledere for året: Anne May og Lene Jørgensen.   
Treningstider vinter var for det meste ute på kunstgress mandag og torsdag 18:30-
20.00. «Frivillig» trening hver lørdag i Sparebank 1 hallen 12-13:30.  
Treningstider sommer/høst: Mandag og torsdag på Tangen kl. 18:30-20:00 
3 treningskamper er spilt. 20. febr. mot Åmot. 22. febr. mot Nedre Sigdal og siste mot 
Sylling 3. april.  
Vikersund har vært med i et samarbeidslag med Moingen. Flere av gutta har rullert 
på å spille på Moingens kamper.  
Moingen har ikke nok spillere i årskullet 2003 til å stille fullt lag, og har hatt behov for 
hjelp. Ved endt høstsesong vil det bli meldt om overgang fra Moingen til Vikersund på 
6 spillere. Trener, Øyvind Blix, fra Moingen kommer også over som hjelpetrener til 
gutter 2003.  
Vårsesong: 5 tap, 1 seier Høstsesong: 2 tap, 1 uavgjort og 4 strake seiere til slutt. 
Endte på 3. plass på tabellen.  
 
Aktiviteter for 2016:  

 8. mars. Foreldremøte på gamle klubbhuset i Vikersund 

 1. april. Sosial sammenkomst med mat og godt drikke på Vikersund Café for 
bare foreldre 

 15.-16. april. Hadde vi teamkveld for alle gutta med pizza og overnatting på 
gamle klubbhuset.  

 6. og 7. mai – Arrangement v/gla’ dager i Vikersund. Dugnadsarbeid til inntekt 
for Sommarland Cup 

 3.–5. juni Sommarland Cup. Vi reiste 4 voksne og 12 gutter til en fantastisk 
Cup i Bø. Det ble spilt 3 kamper av 7’er fotball. 1 tap og 2 uavgjort.  

 27. juni. Sommeravslutning hjemme hos Tommy og Anne May med grilling og 
fotballkamp.  

 26. september. Foreldremøte på gamle klubbhuset i Vikersund 
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 7. oktober. U21-kamp på Marienlyst. 11 av 14 som ble med.  

 24. oktober. Høstavslutning med alle barn og foreldre. Pizza –og filmkveld. Vi 
viste filmen vi hadde laget gjennom året som har gått.  

 15. november har vi invitert til ny U21-kamp på Marienlyst.  

 Ut over dette har vi også hatt frivillig trening. Som løpetrening på Furumo og 
på Øya.  

 
Nytt foreldremøte før jul vil også bli invitert med de nye foreldrene fra Moingen.  
Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå både med og uten fotball i bena i år. Og vi har nå 
startet og er godt i gang med dugnadsarbeid med vask av garderober, salg av dug-
nadsprodukter, vakt på oktoberfest etc. Vi jobber nå målrettet for å få inn nok inntek-
ter til å reise på Norway Cup. Om vi klarer å tjene nok, så er det også ønskelig å 
reise på nytt igjen til Sommarland Cup.  
 
Takk for et bra og aktivt år 2016. 
 
Hilsen Tommy, Lene og Anne May 
 

  



 

 
Postboks 154, 3371 Vikersund 

www.vikersundfotball.no 

Årsrapport 2016 – Gutter 14 født 2002 

 

Trenere: Gunnar Dokken, Brahim Bousta, Stein Terje Nesheim 

Lagleder: Morten Wigdahl (vår), Kristin Kristiansen (vår og høst) 

Spillere: Oliver V.Slatter,Oliver Buøen,Robin Kristiansen,Asbjørn S.Raaen,Martin 

E.Iversen,Simen A.Berg,Mats Dokken,Magnus Nesheim,Martin 

Løvstad,Markus Bakken,Rolf-Harry Weggersen,Ola Løvdal,Herman 

Bråthen,Eirik Magnussen,Steffen Moviken,Einar S.Jellum,,Jonathan 

Monsen,Even Solheim,Alexander Sundet,Jaran E.Haugen,Borgar 

G.Johansen,Sondre Tandberg,Sivert Brenna,Adrian M.Slatter,Ole Jørgen 

Hobbelstad. 

Endringer spillere: 

Sluttet: Simen A.Berg, Adrian M.Slatter og Einar S.Jellum sluttet etter 

Norway Cup. 

Nye:Ole Jørgen Hobbelstad begynte i høst-sesongen.  

Sesongen: Vi startet sesongen med 14 spillere som vi meldte opp til ett 11-er lag. I 

løpet av vinteren og våren fikk vi en del nye spillere fra Haugfoss og etteranmeldte ett 

9-erlag. 

Vårsesongen:  9’er-laget hadde varierende resultater, men i alt en grei 

vårsesong.11’er-laget hadde håpet på flere poeng, men omtrent alle kampene var 

jevne, Litt skuffende at det ikke ble flere seire. Mange nye spillere gjorde at de ikke 

var helt samspilte. 

Norway cup: 24 gutter og 5 voksne dro innover. Skuffende resultater, men en fin tur 

for guttene. 

Høst-sesongen: 9’er-laget har fortsatt varierende resultater. Veldig varierende 

kvalitet på lagene i puljen som på vårsesongen. 11’er-laget rykket opp til 1 divisjon. 

Spillerne begynner etterhvert å bli  bedre kjent og samspillet blir dermed også bedre. 

Har fortsatt en del å hente på formasjoner og plasseringer på banen. En bedre høst-

sesong i forhold til våren. 

Hospitering til G15 laget: Mats Dokken, Steffen Moviken, Eirik Magnussen, Magnus 

Nesheim, Sondre Tandberg og Robin Kristiansen har spilt kamper på G15 laget. 

I tillegg har vi hatt spillere som har deltatt på sonelaget til MFK: Mats Dokken, 

Herman Bråthen, Steffen Moviken, Robin Kristiansen, Eirik Magnussen. Sondre 

Tandberg ble med fra høst-sesongen. 

En fin sesong med spillere fra hele bygda. Slitsomt å følge opp to lag da vi burde 

vært flere rundt laget. Norway Cup var en bra opplevelse. Sportslig helt greit. Vi fikk 

en uheldig sak rundt laget på tampen av sesongen, og dette har vi tatt tak i. Viktig at 

det jobbes mere med Fair Play -reglene innenfor lagene. 
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Ingen spillere har meldt at de slutter, men en del usikkerhet er det ifht om en del 

spillere kommer med på MFK sitt 16-årslag. 

Trenere og lagleder har valgt å gi stafettpinnen videre, og takker for seg nå. 

Vikersund 2/11-2016 

Kristin Kristiansen, lagleder 
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Årsrapport 2016 – G15 gutter født 2001 

 
Trenere: Sander Skogen (vårsesongen), Kristian Lunde (høstsesongen) 
 
Lagleder: Stein Erik Nordbø 
 
Spillere: Abdirahman Askar, Durajet Krasniqi, Erik Mårtensson, Håkon Nordbø, Ka-

mil Vondracek, Kim Eirik Bekken, Marwin Grøterud, Risam Teke, Roar War-
huus, Simen Bye, Torbjørn Ingvoldstad, Øystein Bekkeseth, Kristoffer Ram-
berg, Jan Tomiak, Oscar Bondø og Stian Bakkerud 

 
Endringer spillere: 

Sluttet: Erik Mårtensson, Simen Bye, Kristoffer Ramberg, Jan Tomiak, Os-
car Bondø, Stian Bakkerud, Durajet Krasniqi 

 
Nye:  

 
Laget vårt har opplevd den samme utviklingen etter deltakelsen i Norway cup, nemlig 
at mange spillere bestemmer seg for å slutte med fotball. Mange tidligere lag har 
opplevd før oss. 
 
Vårsesongen 
Vårsesongen startet relativt bra. Vi hadde fortsatt en relativt stor spillerstall som be-
stod av 16 aktive gutter. Pluss to spillere som hospiterte hos oss fra laget under, 
G14, var vi totalt 18 spillere i vårsesongen. Mot slutten av sesongen var det to spil-
lere som sluttet. 
 
Vi hadde som hovedregel to treninger i uka, og deltok i 2. Divisjon i serien. Vi vant 
serien våren 2016.  
 
Høstsesongen 
Vi startet høstsesongen med to spillere ute med skade, og ytterligere to som hadde 
bestemt seg for å slutte. Troppen var dermed redusert til 12 spillere, men med god 
hjelp fra spillere på G14, klarte vi likevel å stille med en bra tropp til seriespill. 
 
I løpet av høstsesongen valgte imidlertid ytterligere to av våre spillere å melde over-
gang til Åmot, og ytterligere en spiller bestemte seg for å slutte.  
 
Siste halvdel av sesongen var det store utfordringer med å klare å stille tropp til hver 
eneste kamp. Uten god hjelp fra G14, hadde vi vært nødt til å trekke laget.  
 
Vi endte på sisteplass i serien høsten 2016. 
 
Flere av spillere som er igjen på laget vil prøve å kvalifisere seg til det nye laget som 
starter opp i 2017, Modum G16. Enkelte av spillerne vi også helt sikkert klare å kvali-
fisere seg. Dermed er det ikke nok spiller igjen til at laget kan fortsette til neste år. 
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Årsrapport 2016 – VIF kvinner  

  

Trenere: Lasse Sundt Tangen og Thomas Løkka Andersen 

  

Lagleder: Hege Bentsen 

  

Spillere: 21 (?) 

   

Endringer spillere:  

  

Sluttet: 6 Nye:  

  

  

Sesongen:  Sesongen startet med et tøft bortetap mot Lier 2 i april. Vi scoret likevel 

sesongens og kampens første mål, og tar et poeng hjemme mot ROS runden etter, 

noe som kan betegnes som et ran av bortelaget. Etter dette gikk på en rekke tap, 

noen fortjente, andre knepne og vi får ikke en opptur før kalenderen viser august, 

med seier over Kongsberg.  

 

Sesongen ender med 5 poeng, og en sisteplass på tabellen. Positive med sesongen 

er at spillergrupper har hatt stor fremgang spillmessig, og har vist et høyt toppnivå. 

Dessverre ble det for tøft med to lag påmeldt i både 11er og 7er, og en tropp preget 

av skader, graviditeter og sykdom førte til slitasje på resterende spillere, som gikk ut-

over de sportslige resultatene.  

 

Sesongen 2017 stepper Didrik Johansen inn som trener, sammen med Lasse Sundt 

Tangen. Thomas L. Andersen går over i laglederrollen.  
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Årsrapport 2016 – A-lag, senior herrer 

 
Trenere: Simen Rogstad og Øyvind Kjølstad 
 
Lagleder: Lars Tangen 
 

Spillere: A-laget har benyttet 36 spillere i seriematcher totalt denne sesongen. Føl-
gende spillere har vært på banen denne sesongen: Lars Marius Winther, Lasse 
Tangen, Ruben Iversen, Tom Korsgård, Nicklas Andreassen, Vegard Bonsaksen, 
Vegard Hansen, Kim Fredrik Winther, Pål Spone, Tom Bottolfs, Bernt Ole Sprake-
haug, Lars B Uhlen, Anders Svendby, Moa Karim, Brahim Boustta, Kristian Syver-
sen, Gunnar Dokken, Vegard M Johnsen, Alex Haveråen, Ivar Heimstad, Ole Fidje-
støl, Brwa Ali, Kristoffer Sørensen, Kristoffer Braathen, Andreas Sæthre, Stian Svae, 
Håvard Brandtenborg, Kristian Sørli Lunde, Børre Østenengen, Jon K Baustad, Ru-
ben Hervig, Espen Ellingsen, Eirik Klevstad, Ruben B Myhre, Rune Flattum og 
Snorre Stenberg. I tillegg har enkeltspillere fra junior og b-lag vært med på enkelte 
treningsøkter. 

Sesongen: Laget spilt 22 seriematcher denne sesongen. Det har resultert i 13 seire, 
4 uavgjort og 5 tap, totalt 43 poeng. Laget har scoret 80 mål og sluppet inn 38 mål. 
Laget endte dermed på 4. plass i 5. divisjon avdeling 01, kun to fattige poeng bak 2. 
plassen. I og med at forbundet legger om seriesystemet fom. 2017, var det helt av-
gjørende å bli blant de 4 beste for å få spille i 5. divisjon også i 2017.  
Vårsesongen var meget bra. Laget hadde etablert et spillemønster som fungerte me-
get bra. Da laget tok sommerferie hadde de 5 strake seire bak seg, de 4 siste uten 
baklengsmål og 25 poeng. Men på slutten av vårsesongen skjedde det flere ting i Vi-
kersund fotball som resulterte i at juniorlaget ble lagt ned. Det fikk igjen store ringvirk-
ninger i foreningen og for a-lagets del også. Fra å ha benyttet 9 juniorspillere i vårse-
songen, satt man da kun igjen med en junior i klubben som var aktuell for a-lags spill. 
Sommeren ble da benyttet til en massiv spillerjakt for å få nok spillere til laget. Denne 
jakten på spillere fortsatte gjennom store deler av høsten.  
Laget gjennomførte 2-3 treninger gjennom vinterhalvåret, primært i Sparebank1Hal-
len. Oppmøtet var relativt stabilt og treningsfasilitetene var meget bra oppe i hallen. 
Laget gjennomførte noen formasjonsøkter sammen med juniorlaget med Vegard 
Hansen som hovedinstruktør. Disse øktene ga god læring for alle rundt lagene.  
Treningsoppmøtet ble drastisk redusert etter ferien, hovedsakelig grunnet spillerflukt 
av juniorspillere. Et par spillere på studier og noen alvorlige skader var også uheldig 
for laget i denne fasen av sesongen. Resultatene ble selvsagt deretter utover høsten. 
Det ble faktisk så ille til slutt at det rett og slett ble en kamp om å stille nok folk til 
match. Til tross for dette havnet laget på en respektabel 4. plass, man kan trygt si at 
den gode vårsesongen reddet laget. 
Ruben Iversen har fungert som kaptein denne sesongen. Lars M Winther har 100 % 
oppmøte på treninger og 100 % i forhold til oppmøte på matcher. Lasse Tangen har 
scoret totalt 37 seriemål i år, og han er nå oppe i 94 seriemål i løpet av de tre siste 
sesongene.  
Øyvind Kjølstad gir seg som trener etter 4 år som trener for laget og Simen Rogstad 
gir seg som trener etter 1 år. 
Under sesongavslutningen på Tyrifjord Hotell ble Lasse hedret som Årets toppscorer 
og Lars Marius som Årets spiller.  
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ÅRSRAPPORT 2016. VIF B-LAG. 
Trener: Øystein Fidjestøl og Trond Winther. 
Lagleder: Øystein Fidjestøl og Trond Winther. 
Spillere: Hozan Ibrahim(12)Abrham Berhe(11)Øystein Fidjestøl(10)Truls Christen-
sen(9)Nils Hirsti(9)Didrik F.Johansen(8) Kristian H.Nilsen(8)Sivert Drolsum(7)Sander 
Kristiansen(7)Martin Brenna(6)Nicolai Larsen(6)Mats Klevstad(6)Thomas L.Ander-
sen(5)Daniel Schou(5)Vidar Husøien(5)Mohammad Karim(5)Kjetil G.Lunde-
moen(4)Sander N.Skogen(4)Jon Kristian Baustad(4)Rune B.Sjulsen(4)Brwa 
A.Ali(4)Tekleweini Berhe(4)Meron T.Woldeab(4)Nicklas Andreassen(4)Nariman Ka-
rim(4)Anders Svendby(3)Ruben B.Myhre(3)Vegard Ø.Bonsaksen(3)Stian 
K.Svae(3)Børre Østenengen(2)Stig Atle Paulsen(2)Alexander Haveråen(2)Joachim 
Thon(2)Tom Finsrud(2)Vegard M.Johnsen(2). Arne Christian Grøterud(2)Espen Tha-
lerud(2)Geir E.Holberg(2)Lasse S.Tangen(2). Følgende har(1)kamp:  Pål Spone,Ivar 
Heimstad,Alexander Sjøberg,Gunnar Dokken,Ruben Iversen,Mads Kleiv,Stian Bak-
kerud,Robel M.Asa,Ole Fidjestøl,Lars Marius Winther,Geir Flattum,Daniel Ftwi og 
Abiel Yosief. 
Sluttet: Tommy Svendsrud,Nils Hirsti har meldt overgang til annen klubb. Vegard 
Jelstad,Børre Østenengen,Espen Thalerud er skadet. Esmael Noor,Tekleweini Be-
hre,Meron T.Woldeab,Daniel Ftwi,Abiel Yosief har sluttet.  
Nye: Kristian H.Nilsen,Nicolai Larsen,Vidar Husøien,Rune B.Sjulsen,Abrham 
Berhe,Tekleweini Berhe,Meron T.Woldeab og Stig Atle Paulsen. 
 
B spillere og Veteran spillere har også i år trent sammen. Vi var i gang allerede 1.ja-
nuar med treninger. Vi har hatt 3 treninger i uka. Fredager og søndager inne i Spare-
Bank 1 Hallen og tirsdager ute på Tangen. Vi var over 20 stykker på inne treningene 
og mellom 10-15 ute. Fra midten av april har vi fortsatt ute på Tangen 3 ganger i uka. 
Det er gjennomført 111 treninger pr.1.november. Etter sommerferien fikk vi en ny ut-
fordring da det dukket opp flere og flere av våre nye landsmenn fra flyktningetjenes-
ten. Ca. 25 spillere derfra har vært med å trene i høst, menge av dem under 20 år. 
Noen ganger har vi vært over 30 på treningene og dette har skapt plass problemer 
noen ganger. 
Det har vært en stamme på 8 Veteran spillere og 11-12 B-spillere som har trent jevn-
lig. Fra i høst har det i tillegg vært med fast 6-7 fra flyktningetjenesten og 4-5 fra ju-
nior laget. Det har også i år vært med både A-spillere og guttespillere. I alt har ca. 
125 spillere vært innom treningene i løpet av året.  
Til tross for mange på treningene har vi i enkelte borte kamper slitt med å få nok spil-
lere. Vi har spilt 12 seriekamper og 1 treningskamp. Vi har vunnet 3 og spilt 3 uav-
gjort og tapt 6. Treningskampen mot junior laget ble også tap. Med en målforskjell på 
16-48 og 11 poeng endte vi på en 6.plass av 7 lag. Det medfører at laget rykker ned 
til 8.divisjon neste år.  
Vi har benyttet 52 spillere på kampene i år, men stammen har bestått av 12 spillere 
som alle har 6 kamper eller mere. 8 B-lags spillere og 3 juniorer og 1 Veteran. På 
noen av kampene har vi også i år måtte spe på med Veteran spillere. 8 av gamle 
kara har fått prøve seg og 15 A-spillere har bidratt. Mohammad Karim er den av A-
spilleren som har vært med i flest kamper med 5 i antallet. 22 spillere har vært med 
kun 1 eller 2 kamper. De med flest kamper i år er Hozan 12, Abraham 11, Øystein 
10, Truls og Nils 9 og Didrik og Kristian med 8. Se for øvrig bak spiller oversikten 
øverst. 
Toppscorer i år ble Martin Brenna med 4 mål, nærmest kom Kjetil G.Lundemoen og 
Mohammad Karim med 3 mål hver. 
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Vi har i år notert treningsfremmøte for alle. Det er noe betenkelig at av de 10 med 
flest treninger er det 7 Veteran spillere. De med flest av B-spillerne er: Didrik F.Jo-
hansen 56, Kristian H.Nilsen 52, Truls Christensen 50, Mehdi Mohseni 46 og Nicolai 
Larsen 43. 
Under sesongavslutningen på Tyrifjord Hotell ble Didrik F.Johansen overrakt prisen 
som «Årets spiller» gjennom sesongen.  Didrik får prisen for godt treningsfremmøte, 
mange spilte kamper og stort engasjement for laget og klubben. Prisen for årets 
toppscore ble tildelt Martin Brenna. 
Hva neste sesong vil bringe er noe usikkert pr. dags dato. 
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ÅRSRAPPORT 2016. VIF VETERAN.  
Veteran spillerne har heller ikke i år stilt eget lag, men trent sammen med B-laget. Vi 
har trent 3 ganger i uka fra 1.januar til 1.november. Fredag og søndag inne i Spare-
Bank 1 Hallen og tirsdager ute på Tangen. Fra midten av april har vi trent ute på 
Tangen. Det er gjennomført 111 treninger pr.1.november. Det har vært 22 Veteran 
spillere innom treningene i løpet av sesongen, men kun 8 har trent jevnlig.  
8 av gamle kara har også bidratt under noen kamper på B-laget. Følgende har spilt 
kamper: Øystein Fidjestøl 10, Nariman Karim 4, Anders Svendby 3, Arne Christian 
Grøterud 2, Geir Holberg 2, Børre Østenengen 2, Gunnar Dokken 1 og Geir Flattum 
1.  
 
Flest treninger: Trond Winther 92, Nariman Karim 78, Runar Lien 55, Asle Hovland 
54, Arne Christian Grøterud 53, Øystein Fidjestøl 48, Geir Flattum 47, Geir Holberg 
36, Håvard Grønberg 14, Gunnar Dokken 11, Lars tangen 10, Gudmund Baustad 10, 
Magnus Pettersen 9, Tommy Hansen 9. Resten har under 6 treninger.  
 
 
 


