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Styret 
Det er avholdt 8 styremøter i 2020 Mye av styrets arbeid i 2020 har vært knyttet 
til Covid-19 pandemien, og å sikre sportslig aktivitet innenfor retningslinjer for 
smittevern samt sikre økonomien i klubben der viktige inntektskilder som kiosk 
og Ullevåls-vakter ikke ga inntekter i 2020.  
 
 
Antall medlemmer 
Bøler fotball har per 31.12.2020 registrert 449 betalende medlemmer. Dette er 
46 flere enn sist år, og klubben har klart å hente inn de fleste tapte betalende 
medlemmer vi hadde i 2019. Selv om dette i utgangspunktet er positivt, så er 
mye av årets oppgang knyttet til at klubben har vært flinkere til å kreve inn 
treningsavgiften enn tidligere. Vi er fremdeles bekymret for at rekrutteringen til 
de yngste trinnene er svakere enn ønsket.  
 

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 76 48 1 9 0 173 99 19 24 449 

Funksjonshemmede                       

Totalt 0 64 45 0 14   171 91 9 9 449 



 

 

 
Klubbutvikling 
Bøler IF Fotball har i 2020 hatt en fortsatt positiv utvikling organisatorisk. Det er 
ansatt ny Sportslig leder etter at daglig leder har dekket denne rollen storparten 
av 2020. Det er videre rekruttert in ny dommeransvarlig, U10 trener er endelig 
på plass og vi har klart å rekruttere en kvinnelig hovedtrener for Jenter Junior. 
U12-U14 trener sa dessverre opp stillingen sin rett før nyttår, og klubben har 
fokus på å få dekket disse rollene tidlig i 2021. 
 
Bøler IF ble mot slutten av 2020 tatt opp som «Nabolagsklubb» i regi av Oslo 
idrettskrets. Dette tror vi blir et veldig viktig løft for klubben for å drive enda 
bedre, gir bedre mulighet for å komme i tett dialog med kommune, bydel og 
skoler for gi barn og unge i bydelen et sosialt og sportslig tilbud. Gjennom 
Nabolagsklubb så vil også klubben bli bedre på integreringsarbeid, og vil bli 
tilført midler til slikt arbeid. 
 
Klubben inngikk også ny utstyrsavtale med G-Sport og Adidas i 2020. 
Konkursen i Gresvig-konsernet og pandemien skapte utfordringer med å få 
levert utstyr på vårparten. Det var spesielt spennende om leverandøren ville 
klare å få levert nye draktsett til alle våre lag før sesongstart i august.  Dette 
klarte de, og alle lagene var utrolig fornøyde med å representere klubben i de 
flotte nye draktsettene fra Adidas.  
 
  
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.  
 
Pga pandemien ble det i 2020 kun spilt halv serie, med oppstart i august, og 
kun for barn og ungdom. Seniorlagene fikk ikke gjennomført noe seriespill i 
2020. 
 
Barnefotball 

Barnefotball er fra 6-12 år og vi har egne lag på alle aldersnivåer for både jenter 
og gutter, og tilsammen har vi per 31.12.2020 omlag 250 barn tilknyttet 
barnefotballen, som er tilsvarende som for 2019. Vi har imidlertid 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. Det 



 

 

nye kullet som hadde oppstart høsten 2020 var også mindre enn vi håpet på. 
Dette vil fortsette å ha fokus i klubben, for å snu denne utviklingen. 

-  

Ungdomsfotball 
 

Ungdomsfotball i Bøler er fra 13-19 år og vi hadde i 2020 egne lag på de fleste 
aldersnivåer for både jenter og gutter. Til sammen har vi omlag 150 
ungdommer tilknyttet ungdomsfotballen. Vi har i 2020 hatt en vekst på de eldste 
ungdomskullene men en liten nedgang for de yngste ungdomskullene.. 
 
Jentefotball er et satsingsområde for Bøler IF og jentelagene på ungdomssiden 
kan vise til gode resultater, der vi spesielt kan trekke frem vårt lag i J17 som ble 
seriemestere i 2 div 
 
Junior gutter (G19) stilte lag i 3.div og 4.div, med blandede resultater. 4.div 
laget ble etteranmeldt da det i løpet av våren kom til mange nye spillere, og 
man meldte da på et lag ekstra for at alle skulle få tilstrekkelig med spilletid. 
 
Seniorfotball 

Bøler IF Fotball har de senere ikke hatt et tilbud om kvinnefotball på senior-
nivå. Det er da veldig positivt at man før Jul meldte på et Seniorlag for kvinner 
for 2021 sesongen. Dette ble besluttet etter den positive utviklingen som 
klubben har hatt også gjennom 2020-sesongen for våre ungdomslag.  
 
Som sagt så ble det ikke gjennomført noe seriespill for Senior herrelagene i 
2020, og treningsmulighetene har også vært begrenset gjennom pandemien. 
Manglende treninger og kamper for Herre Senior ikke har fått utviklet seg som 
de ønsket, etter at de hadde tydelig planer om opprykk i denne sesongen. Vi 
håper og tror de kommer sterkt tilbake neste sesong. 
 
I tillegg til herrelaget så har Bøler Fotball også et lag for Kvinner Veteran som 
heller ikke fikk gjennomført seriespill i 2020. 
 
Arrangementer i regi av Bøler Fotball 
I 2020 klarte vi å arrangere to uker med Tine Fotballskole for omlag 300 barn. 
Dette var «all time high» med antall deltakere. Fotballskolene ble nok engang 
gjennomført meget bra, ledet av vår daglige leder, Marius Sigolsen. 
Fotballskolen gir dessuten arbeid i sommerferien for spillere i våre ungdomslag.  
 



 

 

Bøler Microserie (3vs3 for 6-åringer) og Bøler Cup i Valhall ble kansellert pga 
pandemien, noe som dessverre har gitt en betydelig reduksjon av budsjetterte 
inntekter for klubben. 
 
Dommere  
Klubbdommerkurs ble også gjennomført i 2020 for primært 2007 trinnet. 
Klubben har ca.50 Klubbdommere fra trinnene 02 til 07, både jenter og gutter 
som brukes i klubbens egne kamper på Haraløkka og i klubbens cuper. 
 
Bøler Fotball hadde i 2019 også registrert flere kretsdommere hvor de fleste har 
gått gradene som klubbdommere. 
 
Sponsorer 
Klubben hadde heller ikke i 2020 noen hovedsponsor selv om det ble gjort 
forsøk mot lokalt næringsliv for å få dette på plass.. 
 
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 
På grunn av pandemien ble det gjennomført minimalt med dugnadsarbeid i regi 
av klubben. Dette har dessverre gitt en betydelig reduksjon av budsjetterte 
inntekter til klubben. 
 
Kiosken har vært stengt gjennom hele året, det var ingen kamper på Ullevaal 
der klubben kunne stille med betalte vakter, og siden cupene ble avlyst ble det 
ingen dugnad her heller. 
 
Anlegg 
Våren 2020 ferdigstilte vi Ballbingen, etter at leverandøren gjorde en del 
forbedringer på kunstgresset i Ballbingen. Det gjenstår en del arbeid rundt 
Ballbingen som skal tas i 2021 
  
Det var generelt veldig gode forhold for Vinterdrift i 2020, det var gode 
baneforhold gjennom hele vinteren og klubben bruke mindre penger enn 
forventer på kjemikalier for å forebygge og fjerne isdannelse på banene.  
   
 
 



 

 

Økonomi 
Selv om klubben har hatt betydelig reduserte inntekter i henhold til budsjett på 
Dugnad og arrangementer, så har vi hatt et tilfredsstillende økonomisk år og 
har fremdeles en sunn økonomi og god økonomisk styring.  
 
Vi hadde samlede inntekter på kr 2 812 000 og et overskudd på kr 189.220. 
Dette er kr 117.000 bedre enn budsjett. Hovedårsaken til at vi klarte å få et 
overskudd for 2020 i et år med sviktende inntekter, er primært 
kompensasjonsordninger i forbindelse med Covid-19 pandemien, men også at 
klubben har kjørt streng kostnadskontroll. Samlet utgjør egenkapitalen pr. 
31.12.2020 kr 1 832 390 inkl. årets overskudd.  
 
Se egen sak 4, Regnskap 2020, for detaljer. 


