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1. Styret 
 

Styret har i 2022 bestått av følgende: 
 

• Trond-Ivar Johansen   styreleder 

• Roar Johnsen    nestleder  

• Lars Olav Venger Pedersen  styremedlem 

• Espen Solberg    styremedlem 

• Gunn Marit Stenvoll   styremedlem 

• Lisbeth Belhadi    styremedlem 

• Kjell Bråten    styremedlem frem til 30.11.2022 

• Christian Aas    styremedlem 
 
Styret har til sammen avholdt 11 styremøter. 
Det har vært et godt og konstruktivt samarbeid i styret. I de fleste saker har det vært en stor grad av enighet om 
de viktige avgjørelser som er tatt. Alle styremedlemmene har bidratt med et konstruktivt styrearbeid og vært 
delaktig i andre oppgaver for klubben 
 

1.1 Breddeutvalget 
Breddeutvalget har bestått av:  
 
Børre Lien Hansen (fra adm.) 
 

1.2 Sportslig utvalg 
Sportslig utvalg har bestått av: 

• Daglig leder 

• Sportslig administrator 

• Utviklingsansvarlig 

• Hovedtrener A lag 
  
  
Sportslig utvalg består av personer med bred sportslig kompetanse, og skal arbeide for at klubben får et så godt 

sportslig tilbud som mulig.  

Sportslig utvalg avgjør selv når og hvor ofte det skal avholdes møter. Det er avholdt 10 møter i Sportslig utvalg i 

2022. 

 
1.3 Kvalitetsklubb  

 
NFF - Fotball for alle! 
Ull/Kisa Fotball er en sertifisert kvalitetsklubb som betyr at det er vi som klubb som bestemmer og bidrar til at 
all aktivitet i klubben får et kvalitetsløft i form av trygge rammer, god organisering og struktur, bedre 
kompetansen og med en tydeligere identitet. 
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       1.4          Medlemmer 
 
Ull/Kisa fotball hadde ved utgangen av året 1139 registrerte betalende medlemmer, hvorav 295 er 
jenter/damer. 
 

2. Drift 
 
2.1  Administrasjon 
Andreas Aalbu vært daglig leder i Ull/Kisa Fotball 01.01.- 31.08.2022 

Emma Sørensen konstituert daglig leder 01.10.-31.12.2022 

I tillegg har Ull/Kisa Fotball hatt følgende ansatte:  

• Børre Lien Hansen  Administrativ leder bredde  

• Marina Albrigtsen  Kjøkken/kiosk/arrangement  

• Inger Jacobsen    Materialforvalter, lagleder A-lag (20% stilling) 

• Kjetil Haga   Akademi/Utviklingsansvarlig  

• Fredrik Vestgård   Sportslig administrator/keepertrener 

• Steffen Landro    Hovedtrener A lag  

• Mats Kaland   Assistenttrener A-lag 

• Jan Åge Leonsen Sandviken Trener rekrutt, U 19 / trener akademiet 

• Toana Aliassi   Trener U 16 / trener akademiet 
 

2.2 Kioskdrift 

Drift av kiosken i Idrettsparken har vært Bredde sitt ansvar. 
Når det gjelder drift av kiosk på Jessheim stadion, har Bredde hatt ansvar for bemanning av denne. Under A-

lagets arrangementer har G16 hatt ansvaret for bemanningen. Ansvaret for vaktene på IPK har vært på 

barnefotballen opp til 12 år.  

 
2.3 Baner 
Ansvaret for drift av anlegget på Jessheim stadion ligger på UKI Drift. Ull/Kisa Fotball er leietager på anlegget.  

Ull/Kisa Fotball vil få takke de ansvarlige for arbeidet med å legge forholdene til rette for fotballaktiviteten på 

Jessheim stadion. En takk til de frivillige som har bidratt med dugnad i forbindelse med de anleggene vi 

benytter.   

3. Breddeavdelingen, jenter og gutter 
 

Ull/Kisa Fotball har i sesongen 2022 hatt 63 guttelag i alderen 6 – 19 år og 23 jentelag i alderen 6 – 17 år i aksjon 

i seriespill. Dette gir totalt 86 lag i barne- og ungdomsfotballen i seriespill. Dette er en oppgang på 4 lag på 

guttesiden og en oppgang på 5 lag på jentesiden. 2022 ble den første normale sesongen etter Covid-19. Vi 
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merket at det ble tilsig av spillere. Spesielt i årsklassen 5 til 10 år. En annen note at tilflytningen til Jessheim 

skaper press på våre anlegg som nå er fulle. Dette er bekymringsverdig. 

Det jobbes godt i barne- og ungdomsfotballen i Ull/Kisa og det legges til rette for mer trening for alle spillere. Og 

hospitering brukes aktivt. Kjetil Haga vært Sportslig ansvarlig på guttesiden.  

På jentesiden har Børre Lien Hansen vært sportslig ansvarlig og Christian Melby Spiller og Trenerutvikler.  

Damelaget spilte i 2 divisjon fra august 2022. Etter en litt treg start endte jentene midt på tabellen. Men pga 

serieomleggingen fra NFF så spiller jentene i Regional 3 div sesongen 2023. Kun de 4 beste lagene som holdt 

plassen.. 

Ull/Kisa Fotball er heldig som har mange engasjerte foreldre som tar på seg trener- og laglederverv i klubben. 

Uten dere har ikke dette vært mulig, så en STOR TAKK til dere alle! 

3.1  Fotballskoler 
6-årsfotballskolen 

For 2. året på rad begynte fotballskolen for 5-åringer. 2022 var også at vi startet opp med organisert fotball for 5 

åringer. Dette var populært, og vi hadde over 40 spillere i dette kullet. De som sogner til Borgen- og Algarheim 

skole har trent på Borgen, mens øvrige har trent på Jessheim. 175 deltagende barn og 12 trenere var fordelt 

mellom 5, 6 og 7 åringene. 

Det ble arrangert minirunder for 6 og 7 åringene.   

Tine Fotballskole 
I 2022 hadde vi påmeldt 141 deltagere på Tine Fotballskole. Nok et bra arrangement, nedgang på 4 fra året før. 
Vi hadde totalt 20 instruktører fra G19, A-laget og damelaget samt noen eksterne instruktører. 
 
Treningsleir vinterferie 
Ny oppstartet treningsleir for unge og ivrige spillere. Her deltok det 66 spillere 
 
Treningsleir høstferie 
Vi gjennomførte også en treningsleir for ungdom på høsten. Her deltok 62 spillere. 
 
Ullproffen 
Ullproffen er et spisset spillerutviklingstiltak for gutter og jenter i alderen 13 – 15 år, og er forbeholdt spillere på 
Øvre Romerike. Uttak til Ullproffen gjøres av Sportslig Utvalg i Ull/Kisa og AFK. 
 
Årets samling ble gjennomført over tre dager, 8-10 august.  

I 2022 deltok det 203 spillere på tiltaket. Nok en rekord og god inntjening på arrangementet.  

Trenere med god kompetanse fra både Ull/Kisa, AFK, eksterne klubber og med hjelp fra A – og juniorspillere, 

gjorde at det ble fine dager med høy kvalitet. Det ble gjennomført 2 økter daglig og teori mellom øktene. 

 

Jessheim Storsenter CUP 

3. året vi nå arrangerer Jessheim Storsenter Cup. Vi benyttet Jessheim Stadion og Jessheim Idrettspark. Det ble 

et vellykket arrangement med mange påmeldte lag.  
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Vi klarte å mønstre 1200 spillere fordelt over to dager. Tar vi med foresatte, så møtte vi på ca 2-3000 personer 

denne helgen. Turneringen ble sponset av Jessheim Storsenter og vi hadde kiosksalg begge steder.  

3.2  Akademiet  
Deltagerne melder seg på og blir månedlig trukket på kontoen. 9 rater i året og vi omsetter for ca 100 000 pr 

rate. Dette medfører riktignok mer administrasjon, og deltagere som melder seg av og på. Det er økt deltagelse 

og gjennomsnittet ligger på ca. 110 deltagere fra måned til måned. En liten økning fra fjoråret. 

 

Største utfordringer vi har er å få tak i nok kvalifiserte trenere på dagtid.  

 

3.3  Sone/Kretslag/NFF 
Ull/Kisa Fotball har i 2022 hatt flere gutter og jenter på de forskjellige sone og kretslagsspillere. Har også flere 

spillere som spiller på landslag og skyggelandslag. 

3.4  Dommere 

I 2022 har vi fått en ny dommer igjennom rekruttering i egen klubb. Vi har arrangert 1 klubbdommerkveld, noe 

som har resultert i 30 nye klubbdommere, hvorav 12 er jenter.  

Når det gjelder rekrutteringsdommere, så har klubben startet en prosess med rekruttering og identifisering av 

typene både blant jenter og gutter.  Vi har pr. i dag kun to autoriserte dommere.  

3.5 Utdanning: 

Det er fortsatt fokus på utdanning av trenere i klubben. Vi tilbyr alle nye trenere å ta noen av delkursene i UEFA 

C-lisens kurset – tidligere kalt Grasrotkurset. Vi har egne trenerforum med fokus på kompetanseheving.  

  

 

4.1 Elite.  

A-Laget 
 

Etter seks strake år (2016-2021) på nivå 2 i norsk fotball (OBOS-ligaen), var Ull/Kisas A-lag på nivå 3 for første 
gang siden 2015 da kalenderen viste januar 2022. Som ved forrige nedrykk var målet igjen å rykke direkte opp 
igjen, slik man klarte i 2015. 

I 2022 gikk man nesten hele veien, men Hødd ble for sterke i en duell mellom to lag i seriespillet, samt at man 
røyk ut mot Arendal over to kamper i kvalifiseringen om playoff. 

Om vi går litt dypere inn i materien, så var det på bortebane det direkte opprykket glapp. Fasit over de 26 
seriekampene viser 56 poeng for Ull/Kisa, mens Hødd vant serien med sine 60. På 13 hjemmekamper gikk 
Ull/Kisa ubeseiret (11-2-0), mens man på bortebane (6-3-4) fikk sine fire tap i seriespillet. Tre av disse tapene 
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kom mot slutten av sesongen (Tromsdalen, Brattvåg og Levanger) og ble direkte utslagsgivende. I de interne 
kampene mot Hødd ble det 1-1 i Ulsteinvik, mens man vant 1-0 på Jessheim Stadion. 

Andreplassen på tabellen ga kvalifisering. Etter 1-0-seier borte mot Arendal i den første kvalifiseringskampen, 
vant sørlendingene 3-0 på Jessheim Stadion og sesongen var over for Ull/Kisas del. Arendal fikk møte Skeid i 
playoff, og der sørget Skeid for fornyet eksistens i OBOS-ligaen. 

I NM tok Ull/Kisa seg til 3. runde. Etter å ha slått ut Skjetten og Grorud i de to første rundene, vant Ranheim på 
Jessheim i 3. runde. 

Sondre Sørløkk bar kapteinsbindet for Ull/Kisa i 2022, og han ble også lagets toppscorer med sine 20 mål. Ole 
Sebastian Sundgot scoret 14 ganger, mens veteran Ole Kristian Langås står oppfør med ni scoringer. 24 spillere 
fikk til sammen spilleminutter for A-laget i PostNord-ligaen i løpet av sesongen. Ull/Kisa scoret 73 ganger og 
slapp inn 36 mål. 

 

5. Arrangement 
 

5.1  Organisering 
Arrangements ansvarlig for kamper i Post Nord Ligaen 2022 har vært Ole Gunnar Andresen / Vegard Brekke. 

Sikkerhetsansvarlig har vært Christian Bratfos.  

5.2 Hjemmekamper A-laget 
Det er avviklet 13 2-div kamper på Jessheim stadion i 2022. Tilskuersnittet på seriekamper har vært 420 

personer.  Arrangementene har blitt utført på en meget tilfredsstillende måte. 

Vi takker alle frivillige som har hjulpet oss i å gjennomføre A-lags kamper i 2022. 

 

5.3 Dugnader 
Ull/Kisa Fotball har i 2022 gjennomført flere store dugnadsjobber: 

• Julegata opp og ned. 

• Juleparkeringen på Jessheim storsenter. 

• Jessheimdagene. 

• Mikrofiberklut salg 

• Kiosksalg på IPK 

• Kamparrangement på OBOS Kamper 

Disse dugnadene er helt avgjørende for klubben, og vi takker alle som har stilt opp for klubben i 2021. 

 

6. Økonomi 
 

6.1  Regnskap 
Sesongen 2022 i Post Nord ligaen bød på store økonomiske utfordringer. I forhold til budsjetterte inntekter og 

utgifter fikk vi et negativt driftsresultat på ca. kr.2.1mill før finanskostnader. Den største inntektssvikten ligger 
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på sponsorinntekter, aktivitetsavgift og dugnads inntekter i forhold til budsjett. På utgiftssiden er det innkjøp av 

idrettsmateriell og reiseutgifter samt en del mindre overskridelser i forhold til budsjett. 

 

Sponsor/Marked 

Daglig leder Andreas Aalbu har ledet sponsor- og markedsarbeidet i klubben i 2022. 

Styret oppfatter at det har vært nedlagt et godt arbeid med inngåelse av sponsorkontrakter i et meget vanskelig 
og krevende marked.  

 

Alle våre forpliktelser og løfter overfor sponsorer er oppfylt, og sponsorene gir uttrykk for at de er godt 
fornøyde med sponsor aktivitetene i klubben. Dette er helt avgjørende for at de skal være med videre, og det 

legger et godt grunnlag for videre arbeid. ben h utgangen av året – noe som tilfredsstiller Fotballforbundet 
sine kr 

 
7. Samarbeid 
 

7.1  Internt 
Trond Ivar Johansen har deltatt på Ull/Kisa IL Allianseidrettslag sine utvidede styremøter. 

 
7.2 NFF/NTF 
Det har vært en rekke møter i regi av Norges Fotballforbund 2022. Klubben har deltatt på alle aktiviteter og 
møter som har vært relevante eller hvor det har vært forventet at Ull/Kisa Fotball skal delta. 

 
7.4 Ullensaker Kommune 
Ull/Kisa Fotball har et godt samarbeid med Ullensaker Kommune. Vi vil takke kommunens politikere for positive 

bidrag og et hyggelig samarbeid. Vi setter stor pris på det engasjementet kommunen viser overfor klubben.  

 

 

 
 

8. Avslutning 
 

Det har vært et svært høyt aktivitetsnivå i Ull/Kisa Fotball og styret er godt fornøyd med gjennomføringen av de 

forskjellige arrangementene.  

Klubbens posisjon i markedet er fortsatt sterk, men sponsorarbeidet har vært en utfordring i forholdet til den 

generelle økonomiske situasjonen i næringslivet. Vi har imidlertid over tid lagt et godt grunnlag for en videre 

utvikling av dette samarbeidet. 
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Breddeavdelingen kan vise til et høyt aktivitetsnivå, og mange svært gode sportslige resultater. Resultatene av 

det arbeidet som er lagt ned over tid, viser at vi gjør mye riktig.  Styret vil avslutningsvis gi en stor honnør og 

takk til alle ansatte og frivillige som legger ned mye energi, entusiasme, tid og engasjement til beste for Ull/Kisa 

Fotball. Klubben er og vil forbli en klubb som er helt avhengig av frivillig innsats og positivt engasjement fra 

foresatte, trenere, lagledere, dugnadsdeltagere og alle andre som frivillig bruker tid på klubben.  

 

 

Styret i Ull/Kisa Fotball 

Jessheim 24.02.2022 

 

 

Trond Ivar Johansen   Roar Johnsen   Gunn Marit Stenvoll 

Styreleder    Nestleder   Styremedlem 

 

  

         

 

Lisbeth Belhadi  Lars Olav Venger Pedersen Espen Solberg  Christian Aas 

Styremedlem  Styremedlem                     Styremedlem                    Styremedlem 

 


