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Saksliste  

• Godkjenne antall stemmeberettigede 

• Godkjenning av innkalling/saksliste 

• Valg av dirigent/møteleder 

• Velge protokollfører 

• Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

• Årsberetning barn- og ungdom 

• Regnskap og budsjett barn- og ungdom 

• Årsberetning elite og gatelag 

• Regnskap og budsjett elite og gatelag 

• Valg 

 

 

 

 

Møtevirksomhet og omfang 

Fotballstyret har gjennomført 22 styremøter og en strategisamling siden forrige årsmøte.  

Fotballstyret har også vært representert i utvalgene og deres møter, hovedstyremøter i IF Fram, 

sponsorarrangement, kamparrangement, klubbutviklingsprosess og andre møteplasser.  

 

Viktige saker for Fram fotball i 2022 

• Økonomi  

• Marked 

• Opprykk/sport 

• Strategiske beslutninger for organisasjon og sport 
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Organisasjon 

 

IF Fram fotball er delt 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 eget dokument. 

 

Kenneth Andersen ble leid inn som markedsressurs fra januar 2022 fram til 20. juni 2022. 

Etter dette har Fram fotball stått uten en fast markedsressurs. Etter sommeren 2022 inngikk 

Fram fotball en avtale med Tommy Svindal Larsen/Svindal Consulting AS om 

provisjonsbasert markedsarbeid. Samarbeidet har fungert godt og Svindal Larsen har gjort en 

god jobb for Fram fotball. Han er fortsatt engasjert av Fram fotball pr dags dato.  

 

Sommeren 2021 så Fram fotball seg nødt til å avvikle klubbens G19-satsing. Stort frafall av 

spillere var årsaken.  

 

I 2022 har fotballstyret vedtatt at Fram fotball ønsker å gå ut i allianseidrettslag. Dette vil bli 

fremmet som et forslag på årsmøtet i IF Fram. 

Styret i Fram fotball har også vedtatt en satsing på unge spillere der vi forplikter oss til å ha en 

fastsatt andel unge lokale spillere i stallen.  

 

Årsberetning elite 

 

Fram fotball hadde en fantastisk sesong med opprykk fra 3. divisjon til PostNordligaen etter 

bare én sesong i 3. divisjon etter nedrykket. Den sportslige prestasjonen var sterk og vi var 

ubeseiret på hjemmebane hele sesongen. Styret valgte å opprettholde satsingen på sport og 

vi fortsatte på samme måte som året før til tross for nedrykket både når det gjaldt sport, 

sponsorer og arrangement. Det ga resultater. 

 

Stemningen var stor i Framparken utover høsten 2022 og spenningen økte i takt med at 

sesongslutt nærmet seg. Jubelen sto i taket da opprykket ble sikret med 2-1 seier borte mot 

Halsen på Bergeskogen i oktober.  

Fram fotball trakk også store tilskuermengder til Framparken og hadde et snitt på rundt 700 

tilskuere per kamp. Dette er i sjiktet topp tre av alle lagene i 3. divisjon og avdelingene i 

PostNordligaen. Oppmøtet vitner om stor lokal interesse for fotballen i Larvik.  
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I 2022 tok Fram fotball ytterligere viktige steg på veien mot å utvikle Fram fotball som helhet 

og fundamentet for sportslig utvikling. Våre flotte fasiliteter i det nye tribunebygget (åpnet i 

oktober 2021), profesjonelle kamparrangementer, arbeidet med sponsorer og støttespillere 

og en strategi og en plan for det sportslige arbeidet, er områder som vil bidra til å løfte 

klubben videre.  

Banekapasiteten for øvrig er fortsatt meget krevende. A-laget benytter seg av Månejordet i 

tillegg til Fram i oppkjøringen. For de yngste spillerne er det et etterlengtet løft med ny 5-er 

bane som har kommet på plass i 2022. Fram Barn og ungdom har også fått støtte til en 

tribune på kunstgressbanen. Dette vil, når den kommer på plass, løfte kunstgressbanen som 

kamparena for de yngre lagene.  

 

Kamparrangementene er vårt flaggskip. Vårt mål er å skape en ramme rundt kampen som gir 

oss et løft og er arrangementer som holder høy kvalitet. I 2022 fikk laget en fantastisk støtte 

fra publikum og framsupporterne løftet laget fra seier til seier. Takk til alle som heiet og 

støttet laget fra tribunen.  

Fram fotball har en stor, trofast og entusiastisk gjeng med frivillige. Vi retter en stor og 

hjertelig takk til alle våre frivillige, som kamp etter kamp stiller opp og gjør en kjempeinnsats 

for Fram fotball. Her gjelder prinsippet om at alles innsats er like mye verdt og hvert eneste 

bidrag er gul verdt for oss. Uten alle dere som stiller opp for oss, hadde det ikke vært mulig å 

gjennomføre på det høye nivået som vi gjør. Takk til Ole Kristian Rambo som 

arrangementsansvarlig og til Anita Holthe som ansvarlig for kioskene. Takk også til Tom Jarle 

Karlsen, som ansvarlig for burgersjappa. Framburgeren har blitt et varemerke for Fram 

fotball og noe publikum «bare må ha». Takk også til Flemming Eliassen for uvurderlig innsats 

med rigging før kamp og vanning av banen, og til Britt Hansen og Arild Mathisen for deres 

innsats for laget og all deres tilrettelegging.  

Ikke alle nevnt, men ingen glemt.  

 

I 2022 fikk Fram fotball også nye venner gjennom et prosjekt der vi hadde fotballtrening for 

ukrainske barn. Treningene ble populære og endte opp som et tilbud for både voksne og 

barn. Våre ukrainske venner hjalp oss også på noen kamper. Prosjektet, som fikk midler fra 

Larvik kommune, har vært en god opplevelse. Det krever imidlertid ressurser og Fram fotball 

har per dags dato ikke søkt om en videreføring i 2023.  

 

 

Fram fotball arrangerte Larvik Framfor alt på Pakkhuset i august. Arrangementet holder høy 

standard og er et populært tiltak med flinke foredragsholdere. Takk til Peder Farmen for 

planlegging og gjennomføring. Nok en gang var det en svært vellykket kveld som igjen viste 

potensialet klubben har som medspiller i identitet- og stedsutviklingen.  

I tillegg ble det gjennomført frokostmøter i 2022 både av Andersen i første halvdel av året og 

av Svindal Larsen i andre halvår. Sponsorfrokostene blir gjennomført i nye flotte lokaler hos 

vår samarbeidspartner Quality Grand hotel Larvik.   
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Styret i Fram Fotball ønsker å utvikle Fram fotball og har ambisjoner om Obosligaen innen 

2025. For å nå målet vårt må vi øke inntekter og skape en stabil økonomisk situasjon, men det 

kreves også en utvikling av organisasjonen.  

Fram fotball har vedtatt en roadmap med klare mål om hva som må på plass. Dette er et 

langsiktig arbeid innenfor organisasjonsutvikling, anleggsutvikling, økonomi og sport. 

Vi har også kommet fram til at en organisering med allianseidrettslag er måten å drive Fram 

fotball videre på. Dette vil det bli lagt fram forslag om på årsmøtet til idrettsforeningen Fram.    

Tusen takk til alle dere som har brydd dere om Fram fotball i 2022, som har støttet oss, 

heiet, gitt bidrag på alle mulige måter og som har stått på for Fram i året som har gått. Dere 

er mange og dere er viktige for at hjulene skal gå rundt.  

 

Takk til alle styremedlemmene som har brukt veldig mye tid på styrearbeid, dugnad og 

diskusjoner i 2022. Sammen er vi sterke.  
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Sport 

Årsberetning sport 2022 
A-lag  

 

Alle husker hvordan sesongen 2021 sluttet. Nedrykk fire minutter på overtid. Med 1 mål mindre i 

målforskjell.  

Målet for sesongen 2023 var enkelt – vi skulle rett opp. Trenerteamet anført at Haakon Lunov og 

Armin Ghasemi fortsatte. Arild Anundsen, Quitero, Britt, Arild, Per Erik. Alle fortsatte. Og alle var 

enige. Vi skulle tilbake.  

Mange av spillerne fortsatte ikke, og da januar 2022 kom, var det åtte spillere i A-lags troppen. 

Pre-season ble preget av lag-bygging, mange prøvespillere, mange treningskamper og etter hvert 

hadde vi stablet en konkurransedyktig stall på bena, med innslag av flere lokale spillere.  

En treningsleir til Danmark ble også gjennomført i preseason, baner og kampmotstander var så som 

så, men for å bygge lag og samhold, så var treningsleiren en suksess.  

Etter to rare sesonger med COVID med både sen sesongstart i 2021 og begrensinger og kohorter, så 

ble sesongen 2022 en normal sesong. Sesongstart i april fant sted med ingen kohorter, så alle kunne 

kjøpe burger av Burger-Tom... 

Vårsesongen ble bra, etter fire strake seire ble vi rammet av skader som igjen førte til flere uavgjorte. 

Vi ønsket også Halsen velkommen til et lokaloppgjør, hvor hele 1300 tilskuere tok veien til 

Framparken for å se 1-1 kampen. Da vi tok sommerferie så var vi definitivt med i opprykkskampen, 

med bare ett tap.  

I NM fikk vi hjemmekamp mot 2-divisjonslaget Ørn-Horten i NM, og beseiret de på straffer. I neste 

runde fikk vi eliteseriebesøk, Jerv kom på tur fra Grimstad, og Frammane viste at vi kunne holde følge 

med eliteseriemotstand. Kampen gikk til ekstraomganger og Jerv trakk tilslutt det lengste strået og 

vant 2-0. Selvfølgelig helt ufortjent mente alle hjemmesupportene, men sånn er nå fotballen. 
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Foran den spennende høstsesongen ønsket vi vår tidligere spiller Mac Laham velkommen tilbake, og 

Mac og laget tok fatt på oppgaven – en best mulig høst som skulle krones med opprykk. Kamp etter 

kamp var vi solide, defensivt slapp vi knapt inn mål og offensivt førte vi kampene og sakte men 

sikkert tok vi over føringen i divisjonen. 

Fire kamper før slutt var det i praksis duket for opprykksfinale hjemme mot Follo. I ett klassisk 

høstvær foran 960 tilskuere var det to gode lag som fulgte hverandre og hvor vi gikk seirende ut av 

kampen med 2-1.  

Opprykket var ikke i boks, tre kamper gjensto, en tøff bortekamp mot et særdeles sterkt Start 2 ble 

en manndomsprøve, både for spillerne og de 50+ tilreisende som brukte en høstferiedag på å heie 

oss Fram til 2-1 seier.  

Siste kamp var borte mot Halsen og premisset var enkelt. Uavgjort betydde opprykk. Halve Larvik var 

på Bergeskogen den dagen. I alle fall 750 tilskuere. Det var knapt plass til flere og det ble nesten 

tilskuerrekord. Det endte med 2-1 seier, banestorming og feiring, vi var tilbake. Opprykket var sikret. 

Interessante fakta fra sesongen var at vi var det laget i Norsk-Tipping ligaen med soleklart flest 

tilskuere med et snitt på 716. Faktisk var det kun Moss og Hødd i divisjonen over som hadde flere.  

Av tall så fikk 8 lokale spillere yngre enn 19 år sin debut for Fram sesongen 2022 og 

gjennomsnittsalderen for våre spillere var 23,16 år. Toppscorer ble den hjemvendte sønn, Mac 

Laham, med 13 mål, 2 mål foran Musa som kom på andreplass med sine 11.  

 

Stag/Fram 2 
Også i år samarbeidet vi med Stag om et lag i fjerde divisjon hvor våre spillere fikk verdifull 

kamptrening gjennom sesongen. Det var primært våre yngre spillere som bidro her, og laget endte 

tilslutt på niende plass i fjerde divisjon.  

 

G-19 
Sesongen 2022 etablerte vi et G-19 lag, med Andreas Drugge og Vidar Coyz Nilsen som trenere med 

ambisjon om å samle seriøse og treningsvillige spillere til en G-19 satsing. Laget ble bygget, spillere 
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kom fra mange klubber i Larvik og Sandefjord, og flere av spillerne både hospiterte og spilte mange 

treningskamper for A-laget i løpet av vinteren. 

Laget deltok i vinterserien, hvor det ble tap i semifinalen mot Halsen på straffespark, et lokaloppgjør 

på kunstgressbanen som samlet flere hundre tilskuere.  

Laget kvalifiserte seg også til NM for G-19 lag, det første Fram-laget på lenge som gjorde det. 

Motstander var juniorspillerne til Eliteserielaget Jerv. I en tett og jevn kamp så vant Fram 2-1, og 

dermed ble Jerv det eneste eliteserielaget som ble slått ut i første runde. Det ble dog ikke det store 

NM-eventyret for våre yngste spillere, i neste runde ble Start motstander og Start gikk fortjent 

videre.  

Utover vår-sesongen konkurrerte G19 om plass i høstsesongens interkretsspill, samtidig som flere 

spillere bidro på Stag/Fram 2 i fjerde divisjon seniorfotball. Gode resultater i interkretskvalifiseringen 

var ikke nok, og det ble ingen interkretsspill på laget på høsten. En sommer preget av at flere spillere 

valgte å forlate klubben gjorde at klubben uheldigvis måtte trekke laget, men flyttet syv av spillerne 

opp i A-stallen, og sørget således for at spillerne fikk en god treningshverdag, og flere fikk sin debut i 

Fram-drakta.  
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Gatelag 

Årsrapport gatelag 2022 
 
 
 
Vi har vårt faste tilholdssted i lokalene til Fram der vi møtes hver tirsdag og torsdag. 
Vi spiser en meget god frokost sammen før vi trener fotball. 
 
Vi har prøvd så godt som mulig å rekruttere jenter. Veldig vanskelig. Man kan jo ikke trylle og 
finne jenter i målgruppa. Via ruskonsulent Marte så har vi hatt ei jente som er tilknyttet 
Frelsesarmeens gatelag, som har meldt sin ankomst flere ganger. Av ulike årsaker så har 
hun ikke dukket opp. Vi bruker derfor ikke flere ressurser og tanker på dette. Vi prøver igjen i 
2023 og samarbeider med Fotballstiftelsen om å finne på "noe lurt" her. 
 
 
Spille full serie med start 6. april 
 
Seriespillet startet opp i april. Vi har spilt 12 kamper med 5 seire 2 uavgjorte og 5 tap. Helt 
strålende og det viktigste er at vi har tatt store steg mht til disiplin og Fair Play. Det er gøy 
Full serie som ble avsluttet fredag 11. november med et sluttspill på Intility Arena. I tillegg 
deltok vi i en minicup i Stabæk 2. desember, samt Cage fotballturnering i Porsgrunn i den 
nye hallen der Kristoffer Tollefsen er en av eierne. Stor suksess. To dager med cup og 
overnatting på topp hotell var noe gutta boys satte stor pris på. Meget bra oppførsel og en 
meget fin cup i strålende solskinn. 

 
Samarbeidet med Larvik Fengsel 
 
Dette har vært en suksesshistorie. Hver torsdag deltar 4-5 spillere fra Larvik fengsel på våre 
treninger og spiser frokost sammen med oss. I tillegg har de år også vært med på alle 
kampene våre. Det har vært 12 forskjellige med på treningene. Dette er et supert opplegg 
som hjelper den innsatte i å komme tilbake til hverdagen. 

 
De som deltar må oppfylle visse kriterier. Selvsagt må de oppføre seg, men også orden, 
oppførsel og samarbeid er noe av det viktigste som må være på plass for å kunne delta på 
vårt gatelag. En av dem ble tatt for å sende en melding med en mobil han på en eller annen 
måte fikk tak i der inne. Han fikk 4 ukers karantene fra å være med oss. Han gjør ikke det 
igjen. 

 
De som deltar fra fengslet har glidd veldig fint inn hos oss og det er en fordel for begge 
"parter" Våre gutter oppfører seg også nesten som engler når gutta fra fengslet er med. Flere 
av dem som er med fra fengselet har sagt til betjentene at det har blitt mye lettere å sone når 
de kan være med en dag i uka på fotball. Det er gøy. Vi har skrevet kontrakt med fengselet 
og ser fram til å samarbeide videre. 

 
Som en liten fun fact så skal Åsted Norge (programmet på TV2 som har rundt 350.000 seere), 
følge Larvik Fengsel en dag. Dette fordi LF er langt framme på litt nytenking og er kjent for å 
være et fengsel som er veldig "populært".  Maiken i Larvik Fengsel, som styrer prosjektet, 

"måtte" jo ha med kamerateamet da de torsdag 10. november trente med oss. Da blir det litt 
reklame for Fram fotball på TV2. 
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Fokus på dugnad blant spillerne 

 
Dette var en sak som vi satte i gang med, men dessverre så er det veldig liten interesse 
blant spillerne for å delta på dugnader. Dette er vel også et kjent "problem" blant de de fleste 
av de 28 gatelagene i Norge. Så prosjekt dugnad er lagt på is. 
 
Samle inn nok til en treningsleir i 2023. 
 
Ut i fra lav innsats for dugnad osv så bestemte vi oss ganske tidlig for at vi ikke skulle 
arrangere noen treningsleir i år. Et par episoder med dårlig oppførsel gjorde også tanken om 
treningsleir lite fristende. Vi får heller snakke om dette og satse på en treningsleir i 2023. 

 
 
Vi deler ut matpose fra Matsentralen til alle som er på trening torsdag. 12 poser pakkes og 
deles ut. Kommer godt med i disse tider. 
 
 
Gatelaget har spilt 12 kamper og fire turneringer. De spilt bowling og spist pizza to ganger. 
Vi har hatt sommerfest. Der de fikk 4.500 kr fra Fram Veteranhåndball, som de kjøpte 
grillmat hos Abrahamsen for. BurgerTom grilla til den store sølvmedaljen. Her var ØP på 
plass og skreiv om dette og vårt samarbeid med fengselet. 
En torsdag i november hadde de indisk aften, det vil si at en av spillerne fra fengselet var så 
glad for å være med på dette at han fikk sin far, som driver en indisk restaurant i Viken, til å 
lage mat til hele gatelaget – gratis! Han laget mat til 20 personer og kjørte dette til Larvik. 
 
 
Så konklusjonen så langt er at det har vært et bra år for gatelaget. Mye kan gjøres bedre, 
men vi er fornøyd med å ha hatt 29 forskjellig personer innom våre treninger. 12 fra fengslet 
og 17 fra egne rekker. 
 

 

 

 

Regnskap og budsjett Fram fotball elite og gatelag 

(Se vedlagte dokumenter) 
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Valg 

Valgkomiteen har jobbet med flere kandidater.  
Halvor Eia Bringedal og Terje Berglie gir seg i styret etter to år. Vi takker begge to for 
flott innsats for Fram fotball.   
Det har ikke lyktes valgkomiteen å finne en ny leder.  
 
Valg Fram fotball 
 
Leder: Ingen kandidat - 1 år 
Nestleder: Christian Holthe – på valg – 2 år 
  
Styremedlem: Bjørn Erik Bjørnstad. Ny. 2 år. 
Styremedlem: Ronny Michelsen - ikke på valg 
Styremedlem: Elisabeth Løsnæs - ikke på valg  
Styremedlem: Christian Holthe – på valg - 2 år (alternativt valgt som nestleder) 
Styremedlem: Lene Thorstensen - ikke på valg 
Leder barn og ungdom: Anders Jørgensen – ikke på valg  
 
 
Valgkomité Fram fotball 
  
Jan Roger Henriksen takker for seg i valgkomiteen. Vi takker han for innsatsen.  
 
Valg: 
Jan Larsen – 1 år 
Tore Jacobsen – 1 år 
Flemming Eliassen – 1 år 
 


