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FOTBALL STYREMEDLEMMER 2021 

Styret har bestått av: 

Leder:     Robert Rognli    

Nestleder:   Ronny Michelsen   

Styremedlemmer:   Terje Berglie 

    Halvor Eia Bringedal 

    Christian Holthe 

    Anders W. Jørgensen  

    Elisabeth Løsnes 

ADMINISTRASJON: 

Administrasjon: 

Daglig leder Fram Fotball Peder Farmen (tom. 1.12.21) 

Daglig leder IF Fram   Rune Holst Bloch 

  MØTER OG SAKER  

Det har vært gjennomført 13 styremøter og en strategisamling i perioden. 

 

De viktigste gjennomgående sakene dette året var; 

 

− Økonomi, marked og sponsoraktiviteter 

− Arrangement og kampavvikling i forbindelse med Covid 

− Sportslig utvikling, herunder etablering av G19 

   

ORGANISASJON 

IF Fram fotball deles opp i to enheter, med tre aktivitetsområder. Det er Fram Fotball Elite som 

er ansvarlig for satsingen rundt A-lag, samt Gatelaget og Fram Fotball Barn & Ungdom som er 

ansvarlig for barne- og ungdomsaktiviteten i fotballgruppa. Årsberetning for Barn & ungdom 

ligger som et eget vedlegg til årsberetningen. 

 

Peder Farmen gjorde et meget godt arbeid for klubben i arbeidet som daglig leder Fram fotball. 

Han var engasjert for klubben tom. 1.12.21. Kamparrangement og marked- og sponsorarbeid 

var områder vi tok store steg i riktig retning. 

 

På slutten av 2021 ble Fram Fotball Junior Elite etablert. Dette er et viktig steg for klubben og 

larviksfotballen i utviklingen av lokale spillere.  

 

Styret vedtok i begynnelsen av å opprette en ny utvalgsstruktur (vedlagt årsberetningen). Dette 

er et viktig steg i å effektivisere prosesser og håndtering av løpende oppgaver. IF Fram som 

helhet påbegynte høsten 2021 en klubbutviklingsprosess med bl.a. en utredning av 

allianseidrettslag. Utredningen og HS anbefaling behandles på årsmøtet for IF Fram 31. mars. 

 



ÅRSBERETNING  • FOTBALL elite • 2021 
 

Tirsdag 1. mars 2022 

  2021 

2021 ble et år der Fram fotball tok viktige steg på veien mot å utvikle klubben som helhet og 

fundamentet for sportslig utvikling. Nytt stadion, profesjonelle kamparrangement og arbeidet 

med sponsorer og støttespillere er områder som vil bidra til å løfte klubben videre. Selv om 

det sportslig sett ble et nedrykk har klubben allikevel klart å mobilisere for en videreføring av 

den sportslige satsningen.  

 

Den nye tribunen med garderobeanlegg sto klar til landskampene i oktober. Klubben har nå et 

praktanlegg for spillere og tilskuere. Disse fasilitetene legger til rette for videre sportslig vekst. 

Vårt anlegg blir lagt merke til av de som besøker oss. Vinter 2022 har det blitt jobbet videre 

med å fasilitetene i 2. etasje tilknyttet treningsrommet.  

Banekapasiteten for øvrig er fortsatt meget krevende. Kapasiteten er sprengt, noe som 

forverres ytterligere vinterstid ved kalde forhold som medfører at baneforholdene på 

kunstgresset blir for dårlig. Som forrige vinter trener A-laget fast på Månejordet. For de 

yngste spillerne blir det et etterlengtet løft med ny 5’er bane i 2022. Klubben har også fått 

støtte til en enkel tribune på kunstgressbanen. Dette vil gjøre forholdene bedre for spillere, 

trenere og ikke minst publikum. 

 

Covid la store begrensinger på våre kamparrangementer der særlig publikumsbegrensinger og 

kohorter skapte store utfordringer. I den meste krevende perioden var det om lag 60-70 

frivillige involvert i gjennomføringen av kamparrangementer. Fram la listen meget høyt ift. å 

følge retningslinjer som til en stadighet endret seg. Samtidig klarte vi å utvikle 

arrangementene til et nivå vi er meget stolt av. Med det nye stadionet, og nytt lydanlegg på 

plass sent i sesongen var rammen på kampdag fantastisk. Vi retter en stor takk til frivillige, 

dugnadsfolk og publikum som gjorde dette mulig. Som kampansvarlig la Elisabeth Løsnes ned 

et stort arbeid i en svært hektisk sesong. Fram fotball sto som vertskap da NFF arrangerte U19 

landskamper i Sandefjord og Larvik. I tillegg til Norge var Georgia, Wales og Kosovo i gruppen. 

Det nye tribuneanlegget sto klart og kom virkelig til sin rett. Fram fikk supre tilbakemeldinger 

på både anlegget og gjennomføringen av kampene. 

 

På markedssiden tok klubben store steg i 2021. I samarbeid med Sparebank 1 Sørøst Norge 

arrangerte Fram fotball Larvik Framfor alt. Seminaret som ble arrangert på Pakkhuset samlet 

politikere, næringslivet, sponsorer, samarbeidspartnere og interesserte til en kveld av og med 

Larvik i sentrum. En svært vellykket kveld som viste potensialet klubben har som medspiller i 

identitet- og stedsutviklingen. I tillegg ble det gjennomført sponsortreff, frokostmøter og 

informasjonsmøter for supportere og interesserte.  Nedstengningen fra desember til februar 

ga nye begrensinger i arrangementer.  

 

Styret i Fram Fotball har ambisjoner om å utvikle en stabil toppklubb. Dette vil medføre hardt 

og langsiktig arbeid innenfor organisasjonsutvikling, anleggsutvikling, økonomi og sport.   

Tusen takk til alle som har stått på for Fram i året som har gått, dere er mange og dere er 

viktige. Enten det er kioskarbeid, arrangement, trenere, lagledere, bidrag rundt Gatelag, 

bygging av anlegg, styre- og utvalgsarbeid, dommeransvarlige, sponsorarbeid, 
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sponsorarrangement, billettsalg, vakt, klubbutvikling og mye mer. Hvis ditt bidrag ikke er 

nevnt betyr det ikke at det er glemt. Alle bidrag, store som små, er en del av helheten og det 

er summen som tar oss opp og Fram. Takk for bidraget. Vi gleder oss til å se dere alle i 2022. 

SPORT 

Det sportslige apparatet i 2021 var: 

Hovedtrener Haakon Lunov, Assistenttrener Armin Ghasemi, Keepertrener Arild Anundsen, 

Fysio: Haavard Smestad 

Øvrig støtteapparat: Per Erik Aksnes, Bjørn Stenberg, Quitero Alamo og Andreas Fugi 

Faugstad 

Sportslig leder: Jostein Aksnes Jensen 

Sesongen 2021 startet med spillerlogistikk, da året startet hadde vi fem spillere på kontrakt, og 

sportslig apparat jobbet hardt vinteren gjennom med å bygge en ny stall.  Korona-situasjonen 

førte til en lang oppkjøringsperiode - sesongforberedelsene var krevende, treningene fungerte 

meget bra, men treningskamper ble avlyst pga. korona og det ble med to treningskamper før 

sesongstart.  

Sesongstarten i seg selv ble utsatt og flyttet på ved flere anledninger, og det var en spillesugen 

gjeng som startet borte mot Odd 2 sent i juni.  

Korona krevde mye mtp forberedelser og ikke minst kampgjennomføring, og det var litt synd 

at ikke flere enn 800 fikk oppleve en meget solid kamp i NM mot Eliteseriemotstander Odd, en 

kamp hvor Fram dominerte kampen, skapte mange sjanser, men ballen ville ikke i mål. Odd, 

derimot, scoret ett mål på sin ene sjanse og gikk dermed videre. 

Sesongen i PostNord – ligaen 2022 ble kompakt, det ble kamper lørdag – onsdag – lørdag, lite 

tid til å trene og justere mellom kampene.  

Resultatmessig gikk det lenge greit og vi så en spillemessig forbedring sammenlignet med 

sesongen 2020. Vi leverte solide resultater mot topplagene Arendal og Egersund, samt enkelte 

sterke borteseire, spesielt bortekampen mot Levanger var solid, med 4-2 seier, en kamp hvor 

inngangen var noe spesiell da noe av utstyret ikke ble med nordover, men spillerne lot seg ikke 

vippe av pinnen. 

Etter hvert som høstkulden satte seg ble det mye stang ut, vi tok ofte ledelsen, men klarte ikke 

holde helt inn og dyrebare poeng forsvant i sluttminuttene. Dette førte til at vi nærmet oss 

nedrykk. Før siste seriekamp hadde vi aldri vært blant de tre nederste lagene, og foran siste 

serierunde hadde vi muligheten til å kontrollere egen skjebne, med hjemmekamp mot den 

opprykks-klare seriemesteren Skeid, mens vår konkurrent i nedrykksstriden, Fløy, hadde en 

vanskelig bortekamp mot Kjelsås. 

Ved pause så alt bra ut, vi ledet over Skeid, Fløy-Flekkerøy lå under mot Kjelsås. Så vet alle 

hvordan det så ut 45 minutter senere, mål ble scoret både i Oslo og på Framparken, og tre 
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minutter på overtid satte Fløy-Flekkerøy inn det skjebnesvangre målet som sendte oss ned i 

tredje divisjon. 

Ett ungt og nytt Fram-lag leverte en kraftig forbedring fra sesongen 2020, men holdt ikke hele 

veien, og er nå revansjesugne framfor 2022 sesongen. 

Nytt av året var en kamparena i fjerde divisjon, hvor vi samarbeidet med Stag og stilte ett 

Stag/Fram 2 lag som ble en viktig kamparena for våre spillere. Resultatmessig endte dette laget 

mitt på tabellen i fjerde divisjon.  

Etter sesongslutt etablerte vi, med god hjelp av samarbeidspartner Stag, Fram Fotball Junior 

Elite, ett juniorlag for ambisiøse og treningsvillige unge spillere. Andreas Drugge, med 

erfaring fra Fram som både spiller og trener, ble ansatt som hovedtrener, med Vidar Coys 

Nilsen som assistent. Denne etableringen representerer en milepæl for Larviks-fotballen for å 

tilby en treningshverdag med kvalitet for unge spillere, tett koblet mot A-laget med tanke på 

samarbeid, spillestil, treningshverdag og hospitering. Denne etableringen skal bidra til at det er 

flere lokale unge og ambisiøse spillere på vårt A-lag i framtiden.   

Vi benytter anledningen til takke trenerteamet og støtteapparat for sesongen 2021, samt at vi 

sender en takk ut til Stavern og Stag for godt samarbeid rundt Larviksfotballen.  

G A T E L A G E T                                                                   

 

Fram Gatelag har lagt bak seg et innholdsrikt år. 

 

Sport og aktiviteter 

Dette året har også vært preg av koronasituasjonen. Men vi har klart å opprettholde våre faste 

to treningsdager i uka gjennom hele året. Vi har vårt faste tilholdssted i lokale til Fram, 

der vi møtes hver tirsdag og torsdag. Vi spiser en meget god frokost sammen før vi trener 

fotball. 

 

I tillegg til begrensa fotballtrening i begynnelsen av året så har vi gjennomført aktiviteter som 

frisbeegolf, fotballgolf, bowling og gåturer. 

 

Etter hvert som samfunnet åpnet opp så kom vi også i gang med seriespill. Vi spilte en forenkla 

serie med 6 lag. Vi havnet på andreplass bak Odd. I tillegg så var ett av årets høydepunkter vår 

hjemmekamp mot Notodden i høst. Vi spilte forkamp til A lagets kamp mot Notodden. 

 

Kampen ble sendt direkte på ØP's nettside. Dette var et samarbeide mellom ØP og Fram. 

Intervjuer av politikere, spillere, trenere og en fantastisk ramme rundt kampen med en gjeng 

supportere fra Notodden med stortromma på plass, gjorde dette til et minne for livet for alle. 

 

Sesongens høydepunkt, rent sportslig, kom 1 desember da vi gikk helt til topps i den nasjonale 

turnering på Raufoss. Her deltok alle 24 laga fra hele Gatelag-familien i Norge. Fra Tromsø i 

nord til Kristiansand/Start i sør. Etter en dramatisk finale, så slo Fram Odd på 

straffekonkurranse. 



ÅRSBERETNING  • FOTBALL elite • 2021 
 

Tirsdag 1. mars 2022 

 

Det var en meget stolt og glad gjeng som kunne ta med seg trofeet hjem til Torstrand. Sannelig 

kunne vi smykke oss med tittelen Norges beste Gatelag 2021. Moro! 

 

Tall og statistikk 

Vi har hatt 26 spiller på trening i 2021. Den harde kjerne utgjør 10-15 

mann. Vi har fått 8 nye spillere i forhold til 2020. 4 har slutta i forhold til 2020. MEN det er 

meget gledelig at disse har sluttet fordi de har kommet seg ut i arbeid. Dette er det viktigste 

med Gatelag fotballen. Være med på å hjelpe folk tilbake til en meningsfylt hverdag. Bort fra 

rus til jobb eller skole. 

Vi har til sammen møttes ca. 90 ganger i løpet av 2021. 

 

Samarbeid og informasjon om arbeidet 

I høst har vi inngått et samarbeid med Larvik Fengsel. Hver torsdag har vi besøk av 4 innsatte, 

med fangevokter, som trener sammen med oss. Vi har også et samarbeide med Matsentralen 

der vi henter mat som vi leverer alle spillere etter hver torsdagstrening. 

I høst har også 4 av våre spillere vært leid inn som sjauere under arrangementer på Bølgen. 

 

Arild Moe Anundsen har vært ute og snakket om Gatelaget. Civitan var så snille at de ga oss en 

fin sum penger. Og da måtte Dønnum og Anundsen opp på scenen og dra noen historier. Gøy. 

 

I høst måtte vi også gjennom en liten "kamp" der vi måtte sloss litt for å beholde vårt bidrag fra 

Larvik kommune. Dette gikk heldigvis bra, og vi vil fortsatt motta dette. 

 

Planer for 2022 

Vi skal sette fokus på dugnad blant spillerne. Gulroten er at vi skal samle inn nok til en 

treningsleir i 2023. Dette gjør noe med miljøet og er sunt. 

Vi skal også jobbe med å rekruttere nye spillere og fokus på å få inn jenter. Noe vi dessverre 

ikke har i dag. 

Vi skal spille full serie med start 6 april, og delta i nasjonal turnering over to dager i august der 

Stabæk er arrangør. 

 

Samarbeide med Larvik Fengsel skal fortsette. 

 

De som har vært med rundt Gatelaget i år har vært; 

 

Armin Ghasemi   Trener 

Arild Moe Anundsen   Prosjektleder / Trener 

Inger Anne Faugstad   Manager / Matansvarlig 

Anne Ramberg Vik   Matansvarlig 

Marte Ø Lund   Ruskonsulent Larvik Kommune 

 

MÅ rette en ekstra stor takk til Inger Anne og Anne som gjør dette på 

dugnad! En stor takk også til Rune H Bloch som er en viktig støttespiller for oss. 

Takk også Marte, ruskonsulent i Larvik kommune, som er på hver trening og er vårt 

profesjonelle alibi innen alt som dreier seg om rus og er til uvurderlig nytte for oss. 

 

Larvik 18 02 22 Arild Moe Anundsen 
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  ØKONOMI 

Økonomisk ble 2021 et meget krevende år. Fotballen tar med seg et underskudd i 2022. 

Underskuddet skyldes hovedsakelig to forhold; Merforbruk på idrettsutstyr, et for ambisiøst 

budsjett på inntekter knyttet til arrangement og lotteri. Det har vært en meget krevende øvelse å 

jobbe kontinuerlig med inntektsbringende tiltak som bidrar til å nå budsjett og sørge for den 

sportslige satsningen. Økonomien i Fram fotball elite er i alle hovedsak knyttet opp til den 

sportslige satsningen i form av lønninger, kostnader knyttet til sport og reiser. Klubben har lagt 

et budsjett for 2022 som skal gi rom for å videreføre satsningen og igjen ha toppfotball i 

Larvik. Det vil bli meget krevende, og vi vil være avhengig av å løfte oss som klubb på alle 

områder. 

Regnskap for 2020 og 2021 inneholder kjøp av tjenester knyttet til marked- og sponsorarbeid, 

samt administrativ dagressurs. Det har ikke blitt utbetalt fortløpende, og skal etter avtale 

utbetales etterskuddsvis. Totalbeløpet for hele perioden utgjør om lag 1 mnok inkl. mva. Det 

vil legge økt press på likviditet kommende sesong, og vil i praksis bety at overskudd vil gå til å 

dekke denne fordringen. Det arbeides for å inngå en avtale om en nedbetalingsplan. 
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5 - 6 )  R E G N S K A P  O G  B U D S J E T T :                                                                 

 

 

Konto Kontonavn Elite Gatelag 
Elite + 
Gatelag 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

3020 Sponsorinntekt, avgiftspliktig -1 720 323 -79 000 -1 799 323 -1 751 021 -2 060 000 

3021 Barteravtaler, avgiftspliktig -163 720   -163 720 -150 000 -150 000 

3057 Periodisert inntekt 12 500   12 500 0   

3100 Sponsorinntekt (gave), avgiftsfri -330 029   -330 029 -370 000 -330 000 

3110 Salgsinntekter, avgiftsfri 0 -9 028 -9 028 0   

3120 Sponsorinntekt, avgiftsfri -107 666   -107 666 0   

3210 Kiosksalg, unntatt mva -235 626   -235 626 -350 000 -395 000 

3211 Billettinntekter, unntatt mva -392 130   -392 130 -573 750 -556 750 

3250 Inntekter fra egne arrangement -235 975   -235 975 -100 000 -200 000 

3400 Offentlige tilskudd -708 258 -870 000 -1 578 258 -1 038 000 -870 000 

3402 Div. tilskudd, gaver og bidrag -101 000 -15 000 -116 000 -60 000 -60 000 

3446 Mva kompensasjon -373 873   -373 873 -280 000 -280 000 

3810 Salg av spiller avg. fri -100 000   -100 000 -100 000   

3930 Treningsavgift         -242 000 

3950 Turneringsinntekter -230 000   -230 000 -194 000 -90 000 

3960 Lotterier, bingo etc -65 950   -65 950 -300 000 -250 000 

3973 Dugnad -12 700   -12 700 -110 000 -50 000 

3980 Gaver og bidrag -10 000   -10 000 -15 000 -25 000 

3981 Bidrag Støttespillere -199 193   -199 193 -150 000 -50 000 

3990 Andre inntekter -97 195 -11 145 -108 340 -130 500 -180 000 

  Sum inntekter -5 071 138 -984 173 -6 055 311 -5 672 271 -5 788 750 

4210 Kjøp av spillerrettigheter 138 796   138 796 105 000   

4350 Varekostnad kiosk 133 022 990 134 012 158 850 177 750 

4500 Fremmedytelse og underentreprise 362 625 288 000 650 625 1 035 500 372 000 

4504 Leie av andres anlegg 34 577   34 577 -27 251 24 000 

4541 Leie anlegg / adm kostnadsfordeling 262 500 120 000 382 500 420 000 420 000 

  Sum vare/materialkostnad 931 520 408 990 1 340 510 1 692 099 993 750 

  Dekningsbidrag -4 139 618 -575 183 -4 714 801 -3 980 172 -4 795 000 

5000 Lønn til ansatte 1 776 148 60 000 1 836 148 1 779 869 1 746 364 

5020 Feriepenger 212 178 6 600 218 778 213 637 210 979 

5230 Fri kost, losji og bolig 36 635   36 635 0   

5285 Andre fordeler 3 847   3 847 0   

5290 Motkonto for gruppe 52 -40 482   -40 482 0   

5400 Arbeidsgiveravgift 256 307 7 755 264 062 250 961 246 237 

5401 Arbeidsgiveravgift påløpt ferielønn 29 917 931 30 848 28 930 29 748 

5420 
Innberetningspliktig 
pensjonskostnad 26 670   26 670 0 12 000 

5720 Egenandel vask av treningstøy -11 000   -11 000 -36 586 0 

5800 Refusjon av sykepenger 7 929   7 929 0 0 

5910 Leie bolig spillere 161 631   161 631 55 610 0 

5920 Yrkesskadeforsikring 29 698   29 698 23 000 25 000 
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5940 Egenandel AFP 9 521   9 521 14 849 0 

5990 Annen personalkostnad 80 452   80 452 0   

  Sum personalkostnader 2 579 451 75 286 2 654 737 2 330 270 2 270 328 

6420 Leie datasystemer 7 101   7 101 0   

6500 Motordrevet verktøy 2 284   2 284 0   

6540 Inventar 5 248 10 498 15 746 0   

6545 Datautstyr 2 515   2 515 0 7 500 

6550 Kostnader egne arr. 137 111 24 725 161 836 35 605 130 000 

6560 Rekvisita 11 155   11 155 4 847 5 000 

6580 Idrettsutstyr 586 272 38 009 624 281 203 027 343 000 

6770 Medisinsk behandling 42 465 3 768 46 233 32 000 32 000 

6780 Dommerhonorar 110 212 1 200 111 412 103 017 129 000 

6790 Annen fremmed tjeneste 87 500   87 500 135 000 175 000 

6820 Trykksak 22 814 5 000 27 814 0   

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l 895   895 0   

6911 Internet (felles) 131   131 0   

6940 Porto 163   163 0   

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 524 041   524 041 476 930 374 500 

7105 Passasjertillegg 554   554 3 339 150 000 

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 474 606 26 176 500 782 465 512 335 000 

7300 Salgskostnad 464 795   464 795 35 770 300 000 

7320 Reklamekostnad 53 760   53 760 2 980 71 000 

7410 Påmelding serier, turnering etc, 57 535   57 535 43 275 51 000 

7415 Overganger spillere og lisenser 53 803   53 803 48 200 55 000 

7420 Gaver, premier, medaljer 8 653 6 524 15 177 2 850 3 000 

7440 Kostnader egen arrangementer 0   0 10 000 10 000 

7500 Forsikringspremie 41 000   41 000 37 000 40 000 

7770 Bank og kortgebyr 17 275 4 17 279 11 484 11 600 

  Sum driftskostnader 2 711 888 115 904 2 827 792 1 650 836 2 222 600 

  Driftresultat 1 151 722 -383 994 767 728 934 -302 072 

 

NB! Regnskap ikke revisorgodkjent enda, mindre endringer kan forekomme. 
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7 )  I N K O M N E  S A K E R / F O R S L A G :                                                                 

 

Ingen saker mottatt 

 

 

8 )  V A L G :                                                                 

 

Verv:  Navn:  Periode:  

Leder:  Robert Rognli  På valg 

Styremedlem  Terje Berglie  Ikke på valg 

Styremedlem  Christian Holthe  Ikke på valg 

Styremedlem  Halvor Bringedal  Ikke på valg 

Styremedlem  Elisabeth Løsnæs  På valg  

Styremedlem  Ronny Michelsen  På valg  

Styremedlem  Anders Jørgensen  På valg 

 

 


