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AÅ rsmelding 2021 fra Fotballgruppa 
Styret 2021:   
Styret har i perioden bestått av: 

Leder:     Jarle Birkeli   
Kasserer:    Kim Thomassen   
Styremedlem:   Lise L Pettersen   
Styremedlem:   Georg Michalopoulus 
Styremedlem:   Khalid Maimouni 

Valgkomite:  
Valgkomite:    Ingen    

Komiteer og annen administrasjon: 
Materialforvalter:   Trond Bjerknes 
Politiattester:   Jarle Birkeli 
Utleie ansvarlig:  Frøydis Schulz 
Fiks ansvarlig:    Kjersti Dahle 
Web ansvarlig:   Eigil Andersen    
Medlemsregister:    Jørn Allergodt  
Dugnadsansvarlig:   Terje Fimreite  
Bane og måkeansvarlig:  Jarle Birkeli 
Dommeransvarlig:   Harald Sletner 
Norway Cup komiteen:  Roy Johnsen 
Tine Fotball skole:   Nikolai Birkeli 
Overgangsansvarlig:   Jørn Allergodt 
     

Fotballgruppas aktiviteter 
2021 har for fotballgruppa har igjen ikke vært et normal drifts år men vi har fått noen gode opplevelser på 
banen selv med Covid hengende over oss. Når Covid-19 slo til for full blomst i mars 2020 og Norge stengte 
ned stoppet aktiviteten opp også for fotballen. Noe som vi også fikk kjenne på kroppen gjennom 2021. Vi fikk 
store begrensninger i vårt tilbud, og både kamper og treninger måtte vike for rettningslinjer fra våre 
myndigheter for å avgrense smitte. I første runde ble treningene annerledels da det ikke var lov å kjøre 
kontakttrening. Først for de eldre, men senere også de yngre. Minimums 1 meters avstand var kravet når vi 
gjennomførte treninger. Alternative øvelser måtte til, og da var treningsøkta.no en fin veileder. 
 
Kamptilbudet ble atter en gang avkortet, hvor våre barn og ungom fikk spille seriekamper fra vårparten, 
mens våre seniorlag fikk en halv sesong etter ferien. 
 
Vi har ikke opplevd et frafall av medlemmer utover det normale og noen lag har til og med fått tilsig. Selv 
med begrenset tilbud har enkelte lag økt antall spillere, noe som er utrolig bra.  
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Styremøter 
Det er avholdt 6 styremøter inklundert ett medlemsmøte i perioden.  
Styret har hatt utbredt kontakt på e-post og telefon.  
Pga Covid-19 har møtene forgått for det meste på Teams, med noen få unntak. Dette er forøvrig en 
effektiv og praktisk måte å gjennomføre møter på. 

Sportslig 
 Pga restriksjoner har vi denne sesongen ikke hatt fullt kamp-program og heller ikke deltatt 

på mange cuper. 
 Barne og ungdomsfotballen har hatt en tilnærmet vanlig sesong når det gjelder trening og 

kamper, men våre seniorlag har fullført en halv serie fra etter ferien. 
 Tine Fotballskole uke 26 ble gjennomført med nesten 80 barn påmeldt. Dette ble en herlig 

uke for våre barn, som fikk oppleve mye hygge og kos gjennom uken.  
 Tine Fotballskole uke 40 ble gjennomført for første gang i høstferien. 60 deltagere fikk 

muligheten til å spille fotball og få seg nye venner. Et utmerket arrangement som gikk over 3 
dager. 

 Norway Cup uke 31 – Avlyst igjen pga av Covid-19 
 Oppstart ny årgang 2015, ca 30 stk meldte sin interresse. En meget aktiv gruppe fra dag en! 

 

Administrasjon og oppgaver 
 Deltatt og initiert møter med lag og foreldremøter i klubben på tvers av avdelinger. 
 Div. møter med Oslo fotball krets, NFF og NIF samt bydelen og Oslo kommune, alt på Teams. 
 Styremøter i Rustad IL  
 Møter med Abildsø IL i forbindelse gjennomføring og sammenslåing av våre to klubber til 

Rustad Abildsø Sportsklubb (RASK). 
 Møter med andre klubber som har slått seg sammen for å få erfaringer og tips. 
 Møter med NIF advokater for avtaleoppsett mellom Abildsø IL og Rustad IL 
 Ekstraordinært årsmøte – Stemme over sammenslåing til RASK – Enstemmig vedtatt 
 Stiftelsemøte for RASK 1.desember 2021 
 Rapportering til krets og forbund / Idrettsregistrering 
 Kontroll av Politiattester 
 Oppdatert A til Å i Rustad Fotball 
 Informert medlemmer og andre  gjennom vår hjemmeside - www.rustadfotball.net   
 Aktiv bruk av RUSTAD IL Fotball Facebook side for smått og stort av klubbens aktiviteter 
 Info til trenere og lagledere gjennom SPOND 
 Treningsøkta.no er en portal våre trenere bruker for inspirasjon 
 Leie av treningsflater/lokaler 

o MS hallen  
o Rustad Skole  
o Skullerud skole  

 Utleie av klubbhuset (Frøydis Shulz)  

http://www.rustadfotball.net/
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o Begrenset for selskaper og møter gjennom deler av året pga Covid-19 
o Rustad musikkorps har lånt/leid klubbstua til enkeltøvelser for medlemmer 
o Allidrett har disponert kiosken til utstyrslager. 
o RIL Karate låner klubbstua fast for aktivitet 
o Filminnspilling på feltet og i vår garderobe. Gutter 08 og 07 var med som statister. 

 Innkjøp av utstyr fra Torshov Sport (Matrialforvalter) 
o Noe påfyll som vanlig men mindre behov en tidligere år 

 Vårdugnaden ble ikke gjennomført, men har oppretthold fast vask av klubbhuset og 
garderober.  

 Sommer & vinterdrift av kunstgresset (Jarle Birkeli)  
o Gutter 07 og 08 fikk ansvaret for å holde orden på feltet, tømme søppel og gjøre 

forefallende saker som en dugnadsinnsats. (kr 5000,-) 
 Sponsor & Samarbeidsavtaler 

o Torshov Sport 
o Møller Ryen  
o Opsahl Gruppen (Nye tribuner) 

 Kiosken har vært stengt i hele sesongen 
 Avtale med Dumpa IL  - Måke skøytebanen på grusen (kr 10.000,-) 
 Avtale med OBOS Rustadlia BL – Måke stikkveier i borretslaget (kr 18.000) 

Anleggs nytt 
 Nytt granulat av kork er lagt ut på banen i løpet av sommeren. Ca 17 tonn kork ble lagt ut i 

løpet av en uke. Dette gjør banen mye bedre/myk og vi er så langt fornøyd. Banen har i flere 
år vært uten granulat pga at den gamle forvitret og ble borte i løpet av et par sesonger. 
Dette var, etter det vi har fått forklart, granulat som var tiltenkt et annet bruk, isolering i 
tak. Den nye granulaten skal være sterkere og bedre..Dette vil vi fort se når vintersesongen 
er over og sommeren kommer. Så langt positiv, men er spent på hvordan den oppfører seg. 

 Nytt lys er blitt montert i mastene på kunstgresset. Det greit nok, men ikke 100%. Vi vil ikke 
få kastere på begge sider. 

 Fått på plass 2 stk tribuner, sponset deler av Opsahl fondet. 
 Hjertestarter er montert på vegg ved kiosken. 
 Ny matrialforvalter-bod er kommet på plass i løpet av høsten, da den gamle var på hell. I 

tilkytning til denne bygget vi også en åpen carport for utstyr til traktoren for banepleie. 
 Innkjøp av en gummimatte til å dra ut granulat på vinterstid. 
 Alarmanlegg Verisure – Bytte av koder 

 

Andre aktivtiteter gjennom året 
 Felles avslutninger alle lag – Ble gjennomført lokalt pr lag. 

 
Ikke gjennomført men planlagt i året som gikk 
 Bogerud Torgfest - Avlyst 
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 Vårlotteri – Gutter 2009 ansv - Avlyst 
 17.mai arrangement – Gutter 2011 - Avlyst 
 Handlekvelder på Torshov Sport for medlemmer - Avlyst 
 Julequiz - Avlyst 
 Rustad fotballtur – Avlyst 

Representasjon/kurs 
Styrets leder har deltatt på Oslo Fotball kretsting og OFK oppstartsmøte for sesongen 2022 (Teams) 
Fotballgruppen er også representert i Rustad IL sitt styre og deltar aktivt i arbeidsutvalget på møter 
i forbindelse med Idrettslaget. Leder i fobtall gruppa er også nestleder i RIL. 

RIL Æresmedlem & Hedersmerke 
Rustad IL har utnevnt leder i fotballgruppa Jarle Birkeli som Æresmedlem i Rustad IL.  
Jarle har i mange år vært et klubbmedlem med ekstra stort engasjement i fotballgruppa og i Rustad 
IL sitt hovedstyre.  
Han blir tildelt denne hederbevisning for sin mangeårig innsats i klubben i forskjellige adm.roller, 
trener, lagleder, styremedlem, Norway Cup medlem og mangeårig leder, samt frontfigur for Rustad 
IL Fotballgruppe.  
Overrekkelsen ble gjort på en felles samling før jul med alle grupper i idrettslaget tilstede.  
Med Jarle var dette idrettslaget’s 13 æresmedlemskap og fotball gruppens andre (Lasse Henriksen) 
gjennom laget 54 årige historie. Samt den siste som er mulig å oppnå pga vi nå går over i en ny 
klubb. 

Klubb info 
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Medlemsoversikt Alder/Kjønn: 
2021 – Covid-19 året 

 
 
Medlemsutviklingen i fotballgruppa er positiv i 2021.  
Hele 56 nye medlemmer har hatt sin deby med Rustad logo på brystet. Dette er svært hyggelig med 
tanke på de utfordringer vi har som frivillig organisasjon.  Vi vokser i alle aldersgrupper noe som 
viser bredde i klubben vår. 
 
Vi har også klart å få tilvekst på jentesiden og økt antallet med hele +11%. 
Klubben har som uttalt mål å få opp jenteandelen og har engasjert en ny resurs som inklundering- 
og rekrutteringsansvarlig.  
Andel jenter er nå 24% en økning på +2% av total medlemsmasse. 
 
Takk for at dere har valgt Rustad som klubb! Velkommen til RASK i 2022😊😊 
 
2020 – Covid-19 året 

 
2019 

 
2018 

 
 
 

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år -> SUM
Menn -        147       62         35         91         335  

Kvinner 1           68         -        -        34         103  
SUM 1           215       62         35         125       438  

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år -> SUM
Menn -        149       45         33         78         305  

Kvinner -        42         -        -        35         77    
SUM -        191       45         33         113       382  

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år -> SUM
Menn 3           156      50         35         80         324 

Kvinner -       58         -       -       35         93   
SUM 3           214      50         35         115      417 

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år -> SUM
Menn -        145       60         20         77         302 

Kvinner -        45         14         1           33         93   
SUM -        190       74         21         110       395 
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Antall påmeldte lag 
2021 sesongen stilte Rustad fotball med 19 lag i seriespill.  

Tabeller og poeng 

Klubben's tall             
Type   Antall Kvinner Avd Menn Avd 
Lag Totalt  19 4   15   
      3 Barn 8 Barn 
      0 Ungdom 4 Ungdom 
      1 Voksen 3 Voksen 
              
Dommere Totalt 4     4 Menn 
              
Tabell             
Lag Kamper spilt Poeng  Plass i serie Kommentar 
K35 Veteran 7er 9 12 5   
M48 7 9 5   
Menn 5.div 9 6 9   
Menn 8.div 8 22 1 Kretsmester 2021 
G 19 4.div 8 10 4   
G 14 2.div 9 4 9   
G 13 2.div 6 7 4   
G13 2.div 7 10 4   
J09 Grønn       Ingen tabell i denne turneringen 
G09 Grønn       Ingen tabell i denne turneringen 
G09 Blå       Ingen tabell i denne turneringen 
J10 Bever       Ingen tabell i denne turneringen 
J10 Ulv       Ingen tabell i denne turneringen 
G10       Ingen tabell i denne turneringen 
G11 Tigers       Ingen tabell i denne turneringen 
G11 Lions       Ingen tabell i denne turneringen 
G12       Ingen tabell i denne turneringen 

 
Menn 5.div 
Menn 5.divisjon (A-lag) rykket ned en divisjon og vil spille i nesre års 6.divisjon. Det ble en del stang ut som 
gjorde at laget ikke fikk med seg nok poeng samtidig som NFF har endret divisjonsoppsettet. Færre lag skal 
spille i de øvre divisjoner noe som da presser lag nedover i seriesystemet. Laget deltok også i OBOS Cup og 
ble med til 3de runde hvor de tapte mot Sagene. 
Trener Stian og Nozade er optimistisk for neste sesong og vil stille mannsterke, motiverte og samlet for å 
sikre plassen med mål om løfte seg igjen i ny RASK profil. Lykke til! 
 
 
 
 
Menn 8.div 
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Vi gratulerer Menn 8.divisjon (B-lag) med kretsmester tittel og opprykk til 7.divisjon for neste sesong. Da 
under nytt navn RASK men med de samme spillerene. De gikk gjennom serien med kun seiere, og fortsetter 
denne utviklingen blir det utrolig spennende å følge med videre. Det er spesielt hyggelig at det er så mange 
med og som vil noe ekstra på laget. Lykke til videre, trener Ali og gutta! 
 
G19 4.div  
Laget ble meldt opp i 19 års serien, men skulle egentlig spilt i G17 pga alder. Vi måtte etteranmelde laget og 
fikk derfor bare plass i 19års serien. Laget klarte seg bra og hadde mange bra kamper gjennom sesongen, 
som ble belønnet med en fin 4.plass.  
Noen utfordringer fikk vi gjennom sesongen. Det oppsto en del tumulter på enkelte kamper pga involvering 
av tilskuere, som skapte situasjoner som ikke vi ønsker i vår klubb .Trener Joel tok tak i situasjonen på en bra 
måte og vi haddde en god dialog, men klubben forventer at dette ikke vil være et problem i kommende 
sesong. Lykke til! 
 
Lagsrapporter til våre andre lag blir lest opp på medlemsmøte til Ftoball gruppa 

Norway Cup 
Avlyst 

Dommere 
Vi er 4 aktive dommere i klubben.  
2 av våre dommere dømmer i OBOS ligaen. 
Dommeravdelingen er tildelt et dommerstipend pålydende kr 10.000,- pr år som de selv velger 
rettningslinjene for utdeling av disse pengene. 
 
Klubbdommere 
Klubben arrangerer dommerkurs på våren i regi av klubbens dommeransvarlig. (Pga av Covid-19 ble 
ikke dette gjennomført) Vi har ogå hatt 2 stk nye dommere på rekrutteringskurs gjennom året. 
Se oversikt på www.rustadfotball.net over våre aktive klubbdommere. 

Trenere & Lagledere 
Klubben har registrert totalt 40 trenere og 22 lagledere, herav 19 kvinner, fordelt på våre 19 lag.  
Alle trenere skal ha gjennomført trenerkurs og ha godkjent politiattest.  
 
Vi tilbyr trenerkurs kostnadsfritt for våre medlemmer gjennom kretsens regi. Dersom en ønsker å 
utvide sin trenerkarriere og ta flere kurs, ta kontakt med styret. 

Sportslige aktiviteter 
Tine Fotball skole gjennomført uke 26 & 40 
Norway Cup uke 31 Avlyst pga av Covid-19 

Sosiale aktiviteter 
 Ingen felles aktiviteter pga Covid-19 

http://www.rustadfotball.net/
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Økonomi kommentarer 
Fotballgruppas økonomi er tilfredstillende, men vi vil for 2021 få et negativ resultat på ca 180.000,- 
Dette skyldes bl.a avlysning av Norway cup, innkjøp tribuner, mva kompensasjon som kommer i 
januar, økte kostnader i forbindelse med ny bod, økte kostnader på renhold og underskudd på 
fotballskolen samt advokatutgifter til RASK sammenslåing. 
 
Kontingent 
Vi har i år klart å få inn mer penger en budsjettert både pga av mer aktiv purring (flere betalt) og en 
del nye medlemmer på senior siden. Kontingent på senior siden ble redusert med kr 1000,- pga en 
avkortet sesong. 
 
Klubben har støtteordninger for de medlemmer som ikke har råd eller mulighet til å betale.  
Vi ønsker alle barn og ungdom ska delta i en aktivitet. Derfor finner vi løsninger for de det gjelder.  
 
Klubben har fått tildelt støtte i kroner fra bydel, RIL  gjennom Nabolagsklubb, samt Barneidrettens 
Fond for å dekke opp noe av dette..  
 
Andre inntekter 
Vi har søkt kompensasjon for opptil 70% av tapet av inntekter i dette året. Dette har vi fått dekket 
fra regjeringen støttepakke 4. 
 
Utgifter 
Vi har brukt mer en budsjettert på å bygge en ny bod/garasje. Dette bla. pga av økte 
materialkostnader (+ 40%)  
 
Vi er pr dato ikke helt ferdig med hele regnskapet pr dd, men vil presentere dette på RIL årsmøte. 
 
Sponsorer og støttespillere : 
 Møller Ryen   Verdi Kr. 20.000,- (Pengestøtte) 
 Oppsahl Fondet  Verdi kr. 20.000,- (Pengestøtte) 

Planer & mål for styret 2021: 
Vi hadde en del planer for året og mye av disse planene gjennomførte vi tross bakteppet vi nå driver under. 
Som dere ser i rødt er det noe som vi ikke fikk gjort, men som eventuelt blir tatt med videre i RASK. 
Adm: 
 Utarbeide en samarbeidsform med Abildsø Fotball med mål om å slå oss sammen 
 Innkjøp hjertestarter på klubbhuset 
 Kursing av trenere, tillitspersoner, dommere.  
⇒ Skaffe kompetanse-oversikt av trenere og medlemmer 

o Arbeidsforhold/bakgrunn 
⇒ Klubbsamlinger for trenere, ledere og frivillige. 
 Få på plass en Rekrutterings ansv 

o Første kontaktpunkt med Rustad 



Rustad IL Fotball, årsmelding for sesongen 2021 
 

9 
 

o Velkommen-pakke, Hva kan en forvente som medlem i Rustad 
o Rutiner, avgifter, treninger, utstyr, sportsplaner 

 Tettere samarbeid med naboklubber med fokus på barne- og ungdoms avd. 
 Tettere samarbeid med bydelen, skolene, utekontakten og nærmilijøet 

 
Sportslig: 

⇒ Rustad Cup 3v3 (August) 
⇒ Norway Cup arr. på sletta inkl. Vakter/kiosk på Rustad skole 
 Tine Fotball skole – Uke 26 og Uke 40,  sammen med Abildsø 
⇒ Felles RIL aktivitetsdag – Alle grupper deltar i forskjellige øvelser  

 
Anlegg: 

⇒ Oppgradere klubbhus/kiosk & park delen 
 Snekre ny brakke til matris utstyr og en carport til traktor 
 Tribune på kunstgresset (18 seter x 2stk ) 

o Sikrer at tilskuere er på riktig side av banen og ikke står ved innbytterbåsene 
 Utbedre flomlys på kunstgresset (Påvirke Oslo kommune) 
 Kvaliteten på kunstgress, oppgraderes med påfyll av granulat (Oslo kommune) 
⇒ Sette på nye nett på alle våre mål og fjerne ødelagte mål som bl.a ligger nede ved myra. 

 
Sosialt: 

⇒ Oppstarts treff /Kick off 2021 
⇒ Rustad tur – Hvor? Og hvem kan ta på seg arrangemtet 
⇒ Samlinger på klubbhuset, Åpent klubbhusdager 

o Julequiz 
o Pizzakvelder 
o TV kamper på storskjerm 
o Spillkvelder/Gaming 

 Avslutninger for alle lag 
o Samme ramme som ifjor 

Forslag til budsjett 2022: 
Dette vil vi nå legge over på RASK. 
 
Forslag fra styret:  
Det foreligger ingen forslag da vi nå har lagt ned fotballgruppa i Rustad IL og alle medlemmene nå er meldt 
inn i Rustad Abildsø Sportsklubb.  

 

Ressurser til styret 2022: 
Hele det sittende styret har takket ja til å bli med videre i RASK og blir sittene til de eventuelt går ut fra styret 
på RASK sitt årsmøte i 2022. 
 
Ny ansvarlig – Rekrutterings-og inkluderingsansvarlig 
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RASK har fått på plass en rekrutterings-og inklundering ansvarlig, Khalid Maimouni, trener og lagleder på 
G2012/13.  
Khalid sitter også i styret i RASK og vil jobbe videre med disse områdene i RASK. Han har kommet veldig godt 
i gang med sitt arbeid, noe vi som klubb vil bære frukter av på kort og lang sikt. 

Oppsummering 2021 
Noe begrenset aktivitet i et nytt år med utfordringer som alle sliter med. 
Til tross for dette har styret og en del viktige resurspersoner fra Rustad jobbet raskt og effektivt med 
optimistisk glød for å få på plass den nye klubben RASK på en realtiv kort tid. 
Vi er godt i gang med RASK og mange lag har allerede slått seg sammen og ser fordeler med dette. 
 
Rammebetingelser er lagt for et meget godt fungerende samarbeide og ikke minst er vi stolte av det vi har 
fått til. Grunnsteinen er lagt og nå skal vi bygge videre på dette i måneder og år som kommer. 
 
RASK ønsker å bli en sertifisert  kvalitetsklubb med alt dette innebærer. Dette arbeidet startet Abildsø IL 
med, men stoppet litt opp, før vi nå igjen begynner denne reisen. Her vil vi behøve mange nye resurser og vi 
vil invitere dere til å bli med. 
 
Mer info om RASK finner du på vår nye nettside www.raskfotball.no. 
 
En stor takk til alle medlemmer, trenere, lagledere, støttespillere, supportere, sponsorer, og alle våre 
tålmodige naboer for sesongen 2021. 
 

Oslo, 25. januar 2022 
Styret i Rustad Fotball  

      
………………………………..….     ………………….………………             ……………………………… 

Jarle Birkeli   Kim Thomassen  Georg Michalopoulos  
Leder    Kasserer   Styremedlem 

 

  
………………………………….        ........................................  
Lise Pettersen                           Khalid Maimouni 
Styremedlem                                         Styremedlem  
 
 

http://www.raskfotball.no/
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