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Oslo, 31.01.2020 
 

Sak 3 Årsmelding for Bøler fotball 2019 
  
Styrets arbeid  
Styret har bestått av: 
 

 Leder             Ulf Eide 

 Styremedlem økonomi            Hege Kittilsen  

 Styremedlem sportslig  Mattias Thronsen 

 Styremedlem anlegg  Lars Nordhuus 

 Styremedlem arrangement Benedikte Endresen 

 Styremedlem marked  Ole Strøm 

Valgkomité:     Ikke utnevnt – styret nominerer 
Revisor:     Utnevnes av Bøler IF 
 
Styret 
Det er avholdt 6 styremøter i 2020. Styret har videreført arbeidet med å 
forbedre sportslig organisering samt oppfølging av etablering ny Ballbinge.  
 
Styret har også lagt ned betydelig arbeid i anbudsprosess med å finne ny 
hovedleverandør for utstyr, og besluttet før jul å inngå utstyrsavtale med Adidas 
etter mange år med Umbro. Det ble også besluttet å bytte leverandør utstyr fra 
Comet sport til G-Sport. 
 
Antall medlemmer 
Bøler fotball har i per 31.12.2019 registrert 403 betalende medlemmer Dette er 
55 færre/flere enn sist år. Vi ser en bekymringsfull nedgang i rekrutteringer 
blant de aller yngste, men vi håper vår nye U8 trener vil bidra til å snu denne 
utviklingen. Vi har klart å holde på medlemmene lenger i overgangen fra barne- 
til ungdomstrinnet, og dette kompenserer på kort sikt noe.  
 

Fotball Kvinner  Menn Totalt 

  0-5 6-12 13-19 20-25 26 - 0-5 6-12 13-19 20-25 26 -   

Aktive medlemmer 0 64 45 0 14 0 171 91 9 9 403 

Funksjonshemmede                       

Totalt 0 64 45 0 14   171 91 9 9 403 

 
Klubbutvikling 
Bøler IF Fotball har i 2019 hatt en positiv utvikling organisatorisk og sportslig. 
U-trenere for U8, U12, U14 og keepertrener for barne- og ungdomsfotballen er 
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på plass. U10 vil bli besatt når vi finner rett kandidat. Vi har formalisert 
trenerkontrakt med hovedtrener på J19, og fått på plass nytt trenerteam på 
både G19 og herrer senior. 
 
Satsingen med U-trenere og sportslig utvalg er et kvalitetsløft for klubben, og 
skal sikre sportslig utvikling og kontinuitet over tid.  
 
 
Sportslig 
Bøler IF Fotball skal være et levende fotballmiljø for barn, ungdom og voksne, 
hvor alle skal trives. Alle som ønsker å spille fotball i Bøler skal føle at de er 
velkomne og en del av felleskapet. For å lykkes med dette, arbeider vi 
kontinuerlig med å utvikle og forbedre kvaliteten i det vi driver med.  
 
Klubben fortsetter satsingen med egen keepertrener. Han har i 2019 holdt 
ukentlige treninger for våre yngre keepere. 
 
Bøler IF Fotball har vært med å igangsette fellessatsing på jentefotball for 
lagene rundt Østensjøvannet, etter initiativ fra Abildsø IL. Med på prosjekt 
”Østensjø fotballvenninner” er også Rustad IL, Lambertseter IL, Manglerud Star 
IL og Bækkelaget SK. Første arrangement ble holdt på Abildsø i desember 
2019, med 70 påmeldte jentespillere i alderen 10-15 år.  
 
Barnefotball 

Barnefotball er fra 6-12 år og vi har egne lag på alle aldersnivåer for både jenter 
og gutter, og tilsammen har vi omlag 250 barn tilknyttet barnefotballen. Vi har 
over tid hatt en bekymringsverdig nedgang i rekrutteringen blant de yngre 
lagene. Særlig tydelig er dette på jentelagene, men også på guttesiden er det 
merkbart. Når spillergruppene blir så små, er dette alvorlig på mange plan: 
 

- Kvaliteten på treningene blir ikke gode nok med så få spillere, differensiering er 

f.eks. vanskelig å gjennomføre 

- Det er for få foreldre å rekruttere fra som trenere/lagledere 

- Det blir for liten gruppe til å skape god sosial dynamikk 

- Det blir ofte for liten gruppe til å kunne stille i primær spillform senere, og for 

noen årskull allerede etter 5er fotball  

- Det blir gjerne dårlig fordeling mellom hovedskolene Nøklevann og Bøler skole, 

ett kull bare fra den ene skolen, også motsatt kullet etter... 

Ungdomsfotball 

Ungdomsfotball i Bøler er fra 13-19 år og vi har egne lag på de fleste 
aldersnivåer for både jenter og gutter. Til sammen har vi omlag 150 
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ungdommer tilknyttet ungdomsfotballen. De siste årenes vekst, ser ut til å ha 
flatet ut, da årskullene på G/J13 er små.  
 
Jentefotball er et satsingsområde for Bøler IF. J13 er særlig i faresonen med 
kun 10 spillere og ett 7er-lag i nivå 3. Foreldregruppen for jentelagene tok grep 
og flere årganger ble slått samen i 2019. For 2020 sesongen har vi nå J13, J15, 
J17 og J19-lag. Det er gledelig at vi har to sterke jentelag på junior-nivå som 
begge hevdet seg svært godt i seriespillet. 
 
Junior gutter (G19) stilte lag i 1.div og 3.div, og begge lagene havnet her på 
nedre del av tabellen. Det er gledelig at mange av spillerne her etter endt 
sesong har tatt steget opp til seniortroppen. 
 
Seniorfotball 

Bøler IF Fotball har de senere ikke hatt et tilbud om kvinnefotball på senior-
nivå. Det er en langsiktig målsetning å reetablere seniorlag for kvinner, og vi 
håper at den positive trenden på ungdomsnivået skal gi grunnlag for dette. 
 
Bølers har stilt med både et A-lag i 6. divisjon og et B-lag i 9. divisjon i 2019. 
Tidvis har det vært tungt å stille lag for B-laget, med en potensiell spillertropp 
på omlag 25 spillere. Etter endt sesong har Marius Sigolsen gitt seg som 
hovedtrener, og vi har fått på plass en gammel Bølerspiller, Jørn Erik Larsen 
som hans erstatter, med Runar Gulbrandsen som assistent. Stig Andre 
Mogeland fortsetter også som assistenttrener. Dette har på slutten av året 
medført en svært positiv utvikling på antallet nye spillere i spillergruppa. Flere 
nye, i tillegg til at også tidligere Bølerspillere som har strømmet til klubben. For 
2020 har vi derfor meldt opp både et A-lag 11er(6.div), et rekruttlag 11er(8.div) 
og et kompislag 7’er fotball. Målet er opprykk for begge 11er-lag. 
 
I tillegg til herrelaget så har Bøler Fotball også et lag for Kvinner Veteran som 
drives med stort engasjement. 
 
Arrangementer i regi av Bøler Fotball 
I 2019 arrangerte vi to uker med Tine Fotballskole for omlag 200 barn. 
Fotballskolen gir dessuten arbeid i sommerferien for spillere i våre ungdomslag.  
 
Bøler Microserie (3vs3 for 6-åringer) og Bøler Cup i Valhall ble også arrangert i 
2019. Alle arrangementene ble nok engang gjennomført tilnærmet feilfritt og 
klubben fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.  
 
Dommere  
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Klubbdommerkurs ble også gjennomført i 2019 for 2006 trinnet. Klubben har 
ca.50 Klubbdommere fra trinnene 00 til 06, både jenter og gutter som brukes i 
klubbens egne kamper på Haraløkka og i klubbens cuper. 
 
Bøler Fotball hadde i 2019 også registrert 12 kretsdommere hvor de fleste har 
gått gradene som klubbdommere. 
 
Sponsorer 
Klubben hadde ingen hovedsponsor i 2019 etter at sponsoravtalene utløp i 
2018. Ingen av de tidligere sponsorene var villige til å fornye avtalene. I Valhall 
Cup ble det innhentet egne sponsorer der disse fikk eksponering på bane og i 
cupheftet. 
 
Administrasjon 
Marius Sigolsen er Daglig leder i Bøler IF, og er ansatt i full stilling. Daglig leder 
bruker 50 % av arbeidstiden til Bøler Fotball som da dekker 50 % av 
lønnskostnadene til Daglig leder..  
 
Dugnader/Kiosk 
Det er gjennomført en betydelig innsats med dugnader for klubbens 
medlemmer knyttet til vakter under kamper på Ullevål Stadion, dugnader med 
bistand på klubbarrangementer og dugnader ved salg fra Kiosken på 
Haraløkka. Dette gir i sum helt nødvendige inntekter til klubben for å kunne 
opprettholde planlagt og ønsket aktivitetsnivå. 
 
Kiosken på Haraløkka har vært åpen fra tidlig mai til skoleferien og etter 
skoleferien til høstferien. Kiosken har vært åpen daglig utenom fredager. 
Klubben har også etablert kiosk under egne arrangementer, som 
Microserieavslutning og Bøler Cup i Valhall. 
 
Anlegg 
Våren 2019 fikk klubben endelig klarsignal for å starte opp arbeidet med ny 
ballbinge på Haraløkka. Klubben utførte det meste av grunnarbeid og 
montering selv på dugnad. Firmaet som stod for legging av kunstgresset i 
ballbingen brukte dessverre mye lenger tid enn forventet, noe som igjen gjorde 
at vi man ikke fikk ferdigstilt ballbingen før vinteren. Klubben er heller ikke 
fornøyd med kvalitet på monteringen av kunstgresset, så dette skal rettes opp 
av leverandøren til våren. 
  
Vintersesongen 2018/2019 var første vinter sesong der klubben selv 
gjennomførte vinterdrift, med egne folk, egen traktor og eget utstyr. Vi har greid 
å ha generelt gode treningsforhold selv med utfordrende værforhold, der vi har 
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måtte bruke mye kjemikalier for å holde banene myke. Klubben anser første 
sesong med egen vinterdrift som vellykket. 
   
Økonomi 
Fotballgruppa har hatt et tilfredsstillende økonomisk år og har fremdeles en 
sunn økonomi og god økonomisk styring. Vi hadde samlede inntekter på kr 
2 923 262 og et overskudd på kr 86.716. Dette er kr 68.000 bedre enn budsjett. 
Samlet utgjør egenkapitalen pr. 31.12.2019 kr 1 643 169 inkl. årets overskudd.  
 
Se ellers egen sak 4, Regnskap 2019, for detaljer. 
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