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Å rsmelding 2021 fra RÅSK 

Styret 2021:   

Styret har i perioden 1.12.2021 – 31.12.2021 bestått av: 

Leder:     Jarle Birkeli   

Nestleder:   Mads G Tveit 

Kasserer:    Kim Thomassen   

Styremedlem:   Haakon Smeby 

Styremedlem:   Håkon Lier Madsen 

Styremedlem:    Hans Jacob Starheim 

Styremedlem:    Lise L Pettersen   

Styremedlem:    Georg Michalopoulus 

Styremedlem:   Khalid Maimouni 

Styremedlem:   Pål Sjønnesen 

Styremedlem:   Espen Bjarkholm 

Valgkomite:  
Valgkomite:    Ingen    

Komiteer og annen administrasjon: 
Sportslig Utvalg:  Håkon Lier Madsen 

Materialforvalter:   Trond Bjerknes og Gitte Byholt 

Kvalitetsklubb ansvarlig:  Hans Jacob Starheim 

Rekrutteringsansvarlig:  Khalid Maimouni 

Inklunderingsansvarlig:  Khalid Maimouni 

Politiattester:   Jarle Birkeli, Jørn Allergodt 

Utleie ansvarlig:  Mirjam Endalew Syltebø – Rustad klubbhus 

Fiks ansvarlig:    Kjersti Dahle 

Web ansvarlig:    Haakon Smedby   

Medlemsregister:    Jørn Allergodt  

Merke ansvarlig:   Terje Fimreite (R) 

Bane og måkeansvarlig:  Pål Sjønnesen (A) - Jarle Birkeli (R) 

Dommeransvarlige:   Harald Sletner & Fredrik Ødegaard 

Norway Cup komiteen:   Roy Johnsen 

Tine Fotball skole:   Nikolai Birkeli 

Overgangsansvarlig:   Jørn Allergodt 

     

Fotballgruppas aktiviteter 
2021 har vært en kort periode for vår nye klubb RASK , medlemmer og styre.  
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Siden stiftelsemøte 1.desember har styret jobbet med å få på plass planer vi har lagt for klubben.  

Vi har meldt på lag i seriespill og sikret overganger fra Rustad IL Fotball til Rustad Abildsø Sportsklubb.  

Vi har hatt diverse møter med samarbeidspartnere, sponsorer og krets. Vi har også hatt løpende kontakt og 

møter med våre naboklubber, Lambertseter og Bøler for et samarbeid på jentesiden. 

Ny utstyrsavtale med Comet Sport og Adidas er signert og klar. 

 

Vi har gjennomført treninger i MS-hallen for barn og ungdomsavdelingen. I perioden har vi også trent på 

Rustad, Abildsø og Skullerud skole utover treninger på kunstgressbanene våre. 

 

Enkelte lag har spilt vinterserie og vært med i en Futsal serie. 

Styremøter 

Det er avholdt 1 styremøte i perioden.  

Styret har hatt utbredt kontakt på e-post og telefon.  

Pga Covid-19 har møtene forgått for det meste på Teams, med noen få unntak. Dette er forøvrig en effektiv 

og praktisk måte å gjennomføre møter på. 

Sportslig 

➢ Pga den korte tiden er det ikke noe å rapportere 

Administrasjon og oppgaver 

➢ Stiftelsemøte for RASK 1.desember 2021 

➢ Deltatt og initiert møter med lag og foreldremøter i klubben på tvers av avdelinger. 

➢ Rapportering til krets og forbund / Idrettsregistrering 

➢ Kontroll av Politiattester 

➢ Fått på plass en RASK nettside (www.raskfotball.no) SPOND side og FB side 

➢ Opprettet egne mail - funksjon@raskfotball.no  

➢ Fortløpende informasjon til medlemmer og andre  gjennom våre egne infokanaler 

➢ Treningsøkta.no er er opprette som en portal våre trenere bruker for inspirasjon 

➢ Leie av treningsflater/lokaler 

o MS hallen  

o Rustad Skole  

o Skullerud skole  

➢ Utleie av Rustad klubbhus (Mirjam E Syltebø) Ny ansvarlig! 

o Begrenset selskaper og møter pga Covid-19 

o Rustad musikkorps har lånt/leid klubbstua og kiosken til enkeltøvelser for medlemmer 

o Allidrett har disponert kiosken til utstyrslager. 

o RIL Karate låner klubbstua fast for aktivitet 

➢ Utstyrsavtale med Comet Sport og Adidas er på plass  

o Kjøpt inn klubbgensere til alle medlemmer og nye spilldrakter til de lag som ikke har fått 

dette. Gjelder i hovedsak Rustadlag og nye lag vi ikke har hatt. 

➢ Fått på plass en ny vaskeavtale av begge klubbhuset og garderober.  

➢ Nye låser på Abildsø klubbhus, garderober 

➢ Innkjøp av hjertstartere – Begge klubbhus 

➢ Vinterdrift på begge kunstgess i vinter 

o Innkjøp av kjemikalier 

http://www.raskfotball.no/
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o Løpende kontakt med Abildsø Gård (Måker og traktor) 

➢ Sponsor & Samarbeidsavtaler for 2022 

o Se budsjett 

➢ Avtale med Dumpa IL  - Måke skøytebanen på grusen ved Rustad (kr 10.000,-) 

➢ Avtale med OBOS Rustadlia BL – Måke stikkveier i borretslaget (kr 18.000) 

Anleggs nytt 

Rustad feltet 

➢ Nytt granulat av kork er lagt ut på banen i løpet av sommeren. Ca 17 tonn kork ble lagt ut i løpet av 

en uke. Dette gjør banen mye bedre/myk og vi er så langt fornøyd. Banen har i flere år vært uten 

granulat pga at den gamle forvitret og ble borte i løpet av et par sesonger. Dette var, etter det vi har 

fått forklart, granulat som var tiltenkt et annet bruk, isolering i tak. Den nye granulaten skal være 

sterkere og bedre..Dette vil vi fort se når vintersesongen er over og sommeren kommer. Så langt 

positiv, men er spent på hvordan den oppfører seg. 

➢ Nytt lys er blitt montert i mastene på kunstgresset. Det greit nok, men ikke 100%. Vi vil ikke få 

kastere på begge sider. 

➢ Fått på plass 2 stk tribuner, sponset deler av Opsahl fondet. 

➢ Hjertestarter er montert på vegg ved kiosken. 

➢ Ny matrialforvalter-bod er kommet på plass i løpet av høsten, da den gamle var på hell. I tilkytning til 

denne bygget vi også en åpen carport for utstyr til traktoren for banepleie. 

➢ Innkjøp av en gummimatte til å dra ut granulat på vinterstid. 

➢ Alarmanlegg Verisure – Bytte av koder og skifte av eier av anlegget 

 

Abildsø feltet 

➢ Se årsmelding for Abildsø IL 

Andre aktivtiteter gjennom perioden 

➢ Ingen 
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Klubb info 

 
 

Medlemsoversikt Alder/Kjønn: 

2021  

 
 

Antall medlemmer er pr 31.12 = 886 

I tillegg til våre medlemmer fra Abildsø og Rustad har vi nå fått med oss 17 medlemmer fra Østensjø Skole. Vi 

ønsker dere velkommen i vår klubb! 

 

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år -> SUM

Menn 3           240       120       70         203       636  

Kvinner 4           161       26         5           54         250  

SUM 7           401       146       75         257       886  
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Antall påmeldte lag 
2021 sesongen stilte RASK med 0 lag i seriespill. 

Økonomi 
Klubben har i løpet av inneværende år gjennomført fusjon med Rustad IL - Fotball. 

 

I den anledning er fordringer som Rustad Fotball hadde til gode overført til Rustad Abildsø 

Sportsklubb (RASK). Videre har tidligere Rustad Fotball også innestående beløper på bankkontoer 

som står i Rustad IL sitt navn. Dette forventes overført til RASK i 2022 

 

Viktige regnskapsprinsipper 

Regnskapet blir utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 

Regnskapsperioden er fra 01.01 til 31.12. 

 

Inntekter og Kostnader 

Inntekter inntektsføres på leveringstidspunktet og kostnadsføring skjer i samme periode 

som tilhørende inntekt. 

Kontingenter er ført etter kontantprinsippet, inntektsført ved mottatt betaling. 

 

Fordringer 

Kortsiktige og langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig  

verdi er lavere, og forventet tap ikke anses å være av forbigående art. 

 

Som i 2020 ble 2021 ogå preget av Covid-19. Dette her medført redusert aktivitet og inntekter. 

Bl.a har vi ikke gjennomført Norway Cup for andre året noe som bidrar til å trekke ned inntektsiden stort. 

 

Medlemskontingent  

Medlemskontngenten for klubben medlemmer ble satt til kr 300,- på stiftelsemøte 1.12.2021 

Alle medlemmer, trenere, lagledere og andre støttefunksjoner skal betale denne kontingenten. 

Aviften går uavkortet til klubben. 

 

Klubben vil ha støtteordninger for de medlemmer som ikke har råd eller mulighet til å betale.  

Vi ønsker alle barn og ungdom ska delta i en aktivitet. Derfor finner vi løsninger for de det gjelder.  

 

Treningsavgifter 

Det vil bli lagt frem et forslag for årsmøte om de neste 2 års treningsavgift.  

 

Resultat  

Resultat for året er et samlet regnskap fra begge klubber og blir lagt frem på årsmøte til en godkjenning. 

Årets resultat viser et overskudd pr 31.12 på kr. 57.314,- Dette er totalt på begge klubbers regnskap slått 

sammen.  

Før sammenslåing hadde Rustad IL Fotball et bokført underskudd på kr 157.371,- 
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Planer & mål for styret 2022: 

Adm: 

 Kvalitetsklubb 

 Kursing av trenere, tillitspersoner, dommere.  

 Skaffe kompetanse-oversikt av trenere og medlemmer 

o Arbeidsforhold/bakgrunn 

 Klubbsamlinger for trenere, ledere og frivillige. 

 Tettere samarbeid med naboklubber med fokus på barne- og ungdoms avd. 

 Tettere samarbeid med bydelen, skolene, utekontakten og nærmilijøet 

Sportslig: 

 RASK Cup 3v3 (August) 

 Azzun fotball camp 

 Lieverpool keeperskole 4-5 juni 

 Keperskole – internt 

 Norway Cup 50 år 

 Tine Fotball skole – Uke 26 og Uke 40 

 UEFA/NFF Disney fotballcamp for jenter 5-8 år 

 

Anlegg: 

 Prosjekt varme i KG på Abildsø 

 Oppgradere klubbhus/kiosk & park delen 

 Sette på nye nett på alle våre mål og fjerne ødelagte mål  

Sosialt: 

 Oppstarts treff /Kick off 2022 

 Felles Rustad fotballtur  

 Samlinger på klubbhuset, Åpent klubbhusdager 

o Julequiz 

o Pizzakvelder 

o TV kamper på storskjerm 

o Spillkvelder/Gaming 

✓ Avslutninger for alle lag 

 

Ressurser til styret 2022: 

Det sittende styret har takket ja til å bli med videre i RASK men Pål Sjønnesen har meldt at han nå ønsker å 

trekke seg.  

Oppsummering 2021 
Rammebetingelser er lagt for et meget godt fungerende klubb og ikke minst er vi stolte av det vi har fått til. 

Grunnsteinen er lagt og nå skal vi bygge videre på dette i måneder og år som kommer. 
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RASK ønsker å bli en sertifisert  kvalitetsklubb med alt dette innebærer. Dette arbeidet startet Abildsø IL med, 

men stoppet litt opp, før vi nå igjen begynner denne reisen. Her vil vi behøve mange nye resurser og vi vil 

invitere dere til å bli med. 

 

Mer info om RASK finner du på vår nye nettside www.raskfotball.no. 

 

En stor takk til alle medlemmer, trenere, lagledere, støttespillere, supportere, sponsorer, og alle våre 

tålmodige naboer for sesongen 2021. 

 

 

 

 

 

Oslo, 25. januar 2022 

Styret i Rustad Abildsø Sportsklubb 
 

 

     Signatur: 

 

Leder:    Jarle Birkeli  __________________ 

Nestleder:   Mads G Tveit  __________________ 

Kasserer:    Kim Thomassen  __________________ 

Styremedlem:  Haakon Smeby  __________________ 

Styremedlem:  Håkon Lier Madsen __________________ 

Styremedlem:   Hans Jacob Starheim __________________ 

Styremedlem:   Lise L Pettersen   __________________ 

Styremedlem:   Georg Michalopoulus __________________ 

Styremedlem:  Khalid Maimouni __________________ 

Styremedlem:  Pål Sjønnesen  __________________ 

Styremedlem:  Espen Bjarkholm __________________ 
 

 

 

 

 

 

http://www.raskfotball.no/
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