
 

Årsrapport Fotball 2019 

Styret Graabein Fotball i 2019 har bestått av følgende personer: 

- Leder: Dag Viggo Bendiksen 
- Sportslig ledere: Rasmus Mork og Thomas Jansen (ga se på høsten) 
- Laglederkontakt: Petter Arnesen 
- Materialforvalter: Vegar Bystrøm 
- Økonomi: Endre Nordbø 
- Jentansvarlig: Lisa Marki 
- Vi mangler sekretær  

Andre roller i fotball 

- Dommeransvarlig: Jesper Føreland 
- Kioskgruppe: Cecilie Føreland og Hanne Klevmark (mangler for 2020 sesongen) 
- Kvalitetsklubbansvarlig: Pia Hjelle og Siv Dugan 

Nytt kunstgressanlegg: 

Vinteren 2018/2019 var utrolig tung med stengt bane i lengre perioder. Forsøk på å holde 
den åpent medførte store utgifter for å få banen spillbar igjen før sesongen pga mye telehiv. 
Det var en stemning av håpløshet i fotballgruppen fordi dato for nytt anlegg var veldig uklart 
og sannsynligvis langt frem i tid. En utrolig jobb av mange i klubben greidde å få ett vedtak i 
kommunestyret sommeren 2019 om at det skulle bygges nytt anlegg på sletta vinteren/våren 

2020   
 
Det ble nedsatt en prosjektstyringsgruppe med utgangspunkt i hovedstyret og SIGE og disse 
jobbet hardt utover høsten for å sikre framdriften på prosjektet. Prosessen tok lengre tid enn 
forventet, men anbudsinvitasjonen ble endelig sendt ut rett over nyttår 2020. En entreprenør 
ble valgt med krav til ferdigstillelse av nytt anlegg 1.august! 

Anleggsgruppa: 

Graabein Fotball har selv driftet kunstgresset og gressbanen ved hjelp av anleggsgruppen. 
Denne gruppen må rustes opp når det nye kunstgressanlegget skal driftes. 



Vinterdrift av kunstgressbanen 2019/2020: 

Etter vinteren 2018/2019 så vi at mye salting ga store telehiv på våren når banen endelig 
tinte utpå våren.  Det ble derfor bestemt at banen ikke skulle saltes vinteren 2019/2020 for å 
forhåpentligvis kunne åpne banen tidligere våren 2020. Vinteren var ganske kort og banen 
ble spillbar i starten av mars og var så vidt tatt i bruk før sesongen ble stoppet pga 
Coronatiltak. 

Gressbanen: 

Anleggsgruppen har gjort en kjempejobb og gressbanen var i god stand. På slutten av 
sesongen 2019 ble det ikke tatt hensyn på bruk av banen siden det var siste sesong med 

gressbane   

Økonomi: 

Fotballgruppa fikk et solid tilskudd av spillere ved oppstart av a-laget. Dette samt et nytt 
2013 lag, har bidratt til en positiv økning av inntektene og ny optimisme. Anleggssituasjonen 
er fremdeles anstrengt og har bidratt til betydelig økte kostnader for 2019. Med vedtak fra 
kommunen om bygging av ny bane vet vi at dette nå endelig ser ut til å gå mot slutten, selv 
om overgangen med flere ønskede oppgraderinger, også vil bli kostbar. Kommunen vedtok 
også under året et tilskudd til anleggsleie/hall leie som gjorde at vi kunne redusere 
aktivitetsavgiften med 30% for å sikre et godt tilbud til de unge. Totalt sett endte året med en 
oppgang i inntektene på 31% mot budsjett og en økning av utgiftene mot budsjett på 36%. 
Driftsresultatet endte på -17.162,-, som er en god bedring fra 2018 med sine -230.349,-. 
 

Graabein Innecup 

Arrangert for 10.gang med kamper hele helgen som vanlig. 
 

Lagsrapporter 

G07 født 2013  

Vi startet i fjor høst med 14 spillere, siden har vi vært oppi 17, men er nå tilbake til 14.  
Spillerne som har sluttet har gjort det av forskjellige årsaker. To av dem var lite interessert, 
og en tredje av ukjente/personlige årsaker.  
  
Det virker å være god stemning i gruppa, og vi har en sammensveiset og fin gjeng. Vi har 
brukt mye tid på lek og spilling på treninger så langt, og fokus på at alle skal være med. Vi 
har også trent noe teknikk (ballføring, pasninger, skudd), men relativt lite. Dette tenker vi å 
bruke mer tid på denne sesongen. Vi har måttet terpe en del på oppførsel (knuffing og 
munnbruk) både internt og mot andre lag, og det virker å fungere greit.  
  
Vi rakk å bli med på 3 kampkvelder i fjor med 2 lag, hvorav en av dem var utenbys (Lier). 
Siden har vi vært med på Hurra-Cup og Graabein Innecup. Dette har vært stor suksess! Vi 
har vunnet mye, og tapt noe, men spillerne har vært strålende fornøyde med premie i hånda 



:D  Vi avsluttet året med kamp foreldre mot barn som endte med knusende seier til spillerne, 
etterfulgt av vaffelfest med nissebesøk på klubbhuset.  
  
I år har vi pekt oss ut Slemmestad vårcup 19. April og Huringen Cup 6-7. Juni.  Vi avventer 
bekreftelse fra noen spillere, men det ser ut til at vi melder på 3 lag til begge cupene og til 
serien i år.   
  
Hovedtrener er Tommy Nielsen, mens jeg og Cindy Hovde assisterer på treninger og leder 
hvert vårt lag på cuper / i serie.  
  
Mvh Øyvind Lagleder G2013  

G08 født 2012 

Laget har bestått og består av ca 18 gutter og jenter, og det har vært noen som har sluttet 
(blant annet grunnet flytting til utlandet) og noen som har kommet til på laget. Det har vært 
forespurt om mulighet for endring av treningstider da fotballtrening og håndballtrening 
kolliderer. Dette har vi dessverre ikke klart å finne en god løsning på. En av spillerne har 
derfor vært nødt til å bytte på mellom håndball- og fotballtrening, noe som ikke har vært 
ønskelig og ideelt.  
Elin Bekkevold har trukket seg som hjelpetrener etter en fantastisk innsats. Imidlertid er hun 
veldig positiv og behjelpelig med å bistå når det er behov. Kristoffer Mysen har steppet inn 
som hjelpetrener, og det er helt supert. Dvs at vi nå har Dag Atle Isene som hovedtrener, og 
Marianne Fredriksen og Kristoffer Mysen som hjelpetrenere.  
På vinterhalvåret foregikk treningen én gang i uken i Holtebrekkhallen. Ellers har den vært 
på sletta. 
Vi har deltatt på DNB Godset cup og Hurra cup, i tillegg til serien vår og høst.   
Fotograferingen som ble gjennomført våren 2019 har vi ikke sett resultater av, og det 
etterspørres fra foresatte.  

G09 født 2011  

Vi har hatt 17 spillere i årets sesong fordelt på 2 lag, 4 spillere sluttet og 4 nye har kommet 
inn litt etter litt, vi har også nå nylig fått 2 gutter som er ett år eldre som har prøvespilt med 
oss, men de rakk ikke mer enn 2 treninger før vi stengte ned grunnet korona epedemien. 
 
Vi har deltatt på innecup,huringencup og hurra cup i tillegg til seriespill. Vi har 1 trening i uka 
og vurderer en frivillig trening ved siden av. 
 
Vi har litt utfordringer med store variasjoner i nivået til spillerene, men prøver så godt som 
mulig å legge til rette så alle skal ha det gøy, vi taper så å si alle kamper og da blir også 
motivasjonen der etter. 
Planen når vi starter opp ute trening igjen er å starte med egen keeper trening for de som 
ønsker dette( de som ikke vil være keeper skal ikke presses til dette) jeg som lagleder skal 
ta meg av keeper treningene for å få ting til å gå opp. Det må også legges ned litt mer jobb i 
hvordan lagene blir delt inn for å oppnå litt mer jevn fordeling og forhåpentligvis noen seiere. 
Vi har stort fokus på trivsel, og hadde juleavslutning på Luky bowl på Holmen. 
 
Så kommer vi til dette med foreldre og engasjement: 



Hos oss er det mange som har det i kjeften, men når vi kommer til den dagen at noe skal 
gjøres er det ekstremt vanskelig, det er det samme om det gjelder en dugnad som kommer 
fra klubben sin side, ett verv eller dugnad de selv har sagt vi burde ha for å få inn penger i 
lagkassa som var tom. ( Vi ble enige om kakesalg fra nordkak der den dårligste familien 
solgte 7 bokser og den beste 141 bokser det sier litt om engasjemente) 
Det samme er når det skal være foreldremøte som det blir sendt ut invitasjon til i god tid så 
stiller det opp 5 stk, de begrunner det med at dette er tid de ikke har, da idrett ikke skal være 
krevende fra foreldrene. 
 
Mvh Lene Gokshol Haug ( Lagleder )  

J10 født 2009 og 2008 

har pågått hver søndag og på vinteren i Holtebrekkhallen og i sommerhalvåret på sletta. Det 
har vært 11spillere i sesongen og det har sluttet 2 og kommet 4 nye til. Begge trenerne har 
tatt grasrottrenerkurs opptil ungdom i 4 deler. UEFA C-Lisens 
 
Hovedtrener Lisa Marki l-marki@online.no 92887537 
Ass. Trener Siv Dugan 93054649 
Lagleder Geir Lunde Lunde.geir@no.sika.com 97431008 

G11 født 2009 

Ble slått sammen med gutter født 2010 i sommer, to spillere kom derfra da. Er nå 12 gutter 
som spiller aktivt på laget. En kom tilbake på laget i løpet av 2019, og 3 sluttet. En har pause 
dette halvåret.  
  
Laget har i 2019 vært med i serien, Hurra cup, Graabein innecup, Nesøya cup, Slemmestad 
cup, Vikåsen cup og Lille Blå aktivitetsserie.  
  
Mvh Birgit Grundstrøm   

G12 født 2008  

Vi har hele vinteren vært 13 spillere, og det var uvisst hvorvidt vi skulle melde opp ett eller to 
7'er lag for sesongen. Etter nøye vurdering meldte vi på to 7'er lag (antilag). Baktanken med 
dette var at alle skulle få mye spilletid , og at vi skulle sjonglere litt med spillere mellom de to 
lagene. En annen utfordring vi har hatt er at vi kun er èn trener. Det har derfor vært en 
hektisk sesong for både spillere og trener. Vi har kommet godt fra det, og alle har fått 
kjempemye  
spilletid. I enkelte tilfeller har vi også støttet oss litt på G10 og fått låne spiller herfra når det 
har vært krise mtp sykdom og tilgjengelighet på egne spillere.   
  
Vi har trent 2 ganger i uken gjennom hele vinteren og under sesongen har det blitt til èn 
trening og èn kamp. Flere spillere har deltatt på 2 kamper i uken og synes dette har vært 
gøy. Alle spillere har blitt spurt om å være med på èn ekstra kamp i uken for det andre laget, 
men det har ofte vært de ivrigste spillerne som har takket ja til dette.  
  
Vi har deltatt på følgende cuper gjennom 2019 sesongen:  
- Vinteraktivitetsserie Talentgården Drammen (vinter)  



- Graabein Innecup (vinter)  
- Vårcup Slemmestad (vår)  
- VUL cup Vollen (høst)  
  
I løpet av hele sesongen har vi hatt den samme spillerstallen (13 stk), og det er også den 
samme spillerstallen vi har pr. d.d i den kommende sesong når vi skal begynne å spille 9'er 
fotball.   
 
Mvh  
Thomas Halvorsen  
Trener G12  
 
 

G14 født 2006 og 2007 

G13 ble i 2019 slått sammen av årskullene 2006-2007, og stilte med to 9’er lag i 2006-
serien. Noe variasjon på antall spillere i løpet av året, og ved utgangen av 2019 består laget 
av 16 spillere. Laget har hatt tre treninger gjennom hele året, med unntak av ferier og i 
kampsesong. Årets største begivenhet og felles mål var Sør-cup i Kristiansand i juni. 
 
Hatt flaskedugnad, salg av julekalendere og lotteri for å tjene inn til cupen. Og det er en 
positiv foreldregruppe som stiller mannsterke opp på vår- og høstdugnader på sletta, Barnas 
dag, kiosk-og kampverter, cuper, juletresalg etc. 
 
Willy Gimmestad er lagets hovedtrener, Øyvind Stubberud og Steve Jørgensen har vært 
hjelpetrenere gjennom hele året. 
 
Vi har hatt avslutning både til sommer og jul. Vært på Losen og 3475, og kost oss med 

pizza. Laget er en sammenspleiset gjeng som har det gøy sammen   
 

G15/16 født 2005 og 2004 

Vintertreningene ble svært amputerte pga. dårlige baneforhold. Det ble gjennomført 1 
trening i Holtebrekkhallen i uka. Denne ble stort sett ledet av en forelder og hadde brukbart 
oppmøte. 
 
Vårsesongen spilte vi i serie for G14 med dispensasjon for 4 overårige spillere. I løpet av 
forsesongen kom det til ennå flere overårige så da ble laget meldt opp til G15. Ut av 
sesongen var vi 15 registrerte spillere. 
 
Det har vært lite eller ingen hospitering både opp og ned for vårt lag. 
1 spiller har vært med på satellitt på Spikkestad 
 
I fm. bortekamper i Hallingdal arrangerte vi hyttetur til Ål. Bortekamp mot Ål/Geilo på lørdag 
og mot Nesbyen på vei hjem på søndag. Svært vellykket og endelig en seier mot betydelig 
mer voksen motstand. 
 



Det er jobbet dugnad med salg av toalettpapir til lagkassa. Beholdning pr. 31/12 var kr. 
35.633,25 
 
Arvid og Øyvind takket for seg etter mange år som trenere og vi var så heldige at Per 
Vannebo tok over sammen med Simen Ringstad som kom inn etter hvert. 
 
Vi har deltatt på følgende cuper gjennom 2019 sesongen: 
- Drammen cup (vår) 
- Sandar cup (sommer) 
 

A-Laget  

  
Graabein a-lag gjorde comeback i 2019 etter noen år uten lag. På senhøsten/vinteren 2018 
sjekket man i nærområdet for å se om det fantes interesse for seniorfotball i Sætre. I januar 
2019 satt man i gang med trening og 27 mann stilte. Noen kom til og  
noen falt fra utover våren og Graabein endre på 3. Plass i sin divisjon, noe som holdt til 
opprykk til 6. divisjon. Treningene har fortsatt og gutta var virkelig klare for å ta fatt på ny 
sesong før viruset kom for fullt.  
  
Nå møtes vi to ganger i uka for litt enkel ballspilling, mens vi avventer situasjonen videre  
  
Med vennlig hilsen John Ivar Johansen  
  
 


