
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Idrettsåret 2020 har vært svært spesielt. Vi har fått kjenne på 

savnet etter å delta i aktiviteter, både trening, konkurranser og 

kamper. Vi har fått kjenne på savnet etter å oppleve idrettsglede og 

mestring, og savnet etter å ta del i et sosialt felleskap. Dette har 

berørt både Frammane generelt og barn og unge spesielt.  

 

Vi vil benytte anledningen til å takke alle dere som til enhver tid står 

på for å legge til rette for dette som betyr så mye for mange, 

idrettsgleden og fellesskapet, i IF Fram. Vi vil også takke sponsorer 

og samarbeidspartnere som muliggjør satsingen vår på både bredde og 

topp. 

 

En riktig god jul ønskes dere alle, og de beste ønsker for det nye året.  

 

 

På vegne av hovedstyret i IF Fram 

 

 
Kathrine Møller Nordal 

styreleder  

 

 

 



 

  

 

Noen høydepunkter fra idrettsåret 2020: 
 Høytidelig åpning av ny tribune  

 Åpning av ny kunstgressbane; viktig ikke minst for barne- og ungdomsavdelingen 

 A-laget kom hjem fra en god treningsleir med mye sportslig optimisme, og rett i 

karantene 

 Kreativitet; Den første klubben i Norge som kjørte "virtuell kick-off" på nett 

 Aktivitet; Kakefest i anledning 70års-dagen for seriemesterskapet, «drive in» bingo, 

Spleis initiativ, salg av spekepølser og toast, og Fram-burger´n 

 Flere nye trenere har kommet til i barne- og ungdomsfotballen, og økt rekruttering 

yngre spillere 

 Sebastian Henriksen ble i september som Fram-spiller tatt ut i U18 landslagstroppen 

 Vi ønsker trenerteamet Haakon Lunov og Armin Ghasemi velkommen til Fram og Larvik 

 Styrking av Larviksfotballen, bl.a. gjennom inngått samarbeidsavtale med Stag  

 Medlemmer, publikum og samarbeidspartnere har vært fantastiske, og støttet laget 

til tross for en ruskete sportslig sesong 

 Else Merethe Omsland vant Norges Cupen på skøyter, kvinner senior 

 Kasper Tveter ble tatt ut til junior World Cup i Bjugn, Enschede (NED) og Minsk i 

Hviterussland, og gjorde en flott debut. Han representerte også Norge i junior VM i 

Tomaszow, Polen, på fremragende vis.  

 Sander Tveter, Didrik Møller Nordal, Kasper Tveter og Filip Møller Nordal deltok i 

NM/LM 

 Sterk sesongåpning av Didrik Møller Nordal (sesongen 2020/2021), deltok under NM 

enkeltdistanser 1500, 5000 og 10 000m 

 Fram håndball vant pris for sesongens arrangør barnehåndball  

 Vennskapsturneringen i regi av Fram håndball ble en stor suksess - disco i Framhallen 

 Aktivitetsturneringer for de yngste 

 Tilskuddsmidler mottatt fra Sparebankstiftelsen DNB til håndballutstyr  

 Kreative egentreninger mm i koronatiden 

 Bestefar Trygve og barnebarnet Jacob som trenerteam for håndballjentene våre 

 Håndballskole 

 Ny aktivitet i Framparken: Amerikansk fotball for barn og unge  
 

 

 

KJØP SESONGKORT I DAG OG SØRG FOR AT DU FÅR SIKKER PLASS PÅ NYE 

HOVEDTRIBUNEN UNDER TAK! ELLER BESTILL SESONGKORTET DITT FOR 

DEN ÆRVERDIGE JERNBANETRIBUNEN.  

I TILLEGG SPARER DU MYE PENGER (4-5 KAMPER GRATIS). 

 

Ved å kjøpe sesongkort sørger du for å gi klubben best handlekraft inn mot det 

nye året.  

Vi trenger din støtte på stadion når ny sesong starter! 

https://iffram.no/2020/12/sesongkort-2021 

https://iffram.no/2020/12/sesongkort-2021

