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Nyhetsbrev fra klubb  

Siste nytt  
 

Rustad Abildsø Sports klubb kan snart feire 

1 år og vi kjenner alle på kroppen at dette 

har vært en meget hekstisk periode. For oss 

i styret har det vært mye organisering og 

jobb med å sikre at alt fungere i hverdagen 

for dere som driver lag. Her snakker vi 

påmeldinger, utstyr og dialog med lag og 

medlemmer som fokus.  

Vi i styret har i tillegg jobbet hardt med å få 

på plass alle rutiner som en klubb må ha 

for at vi skal sikre fremtidens drift og 

signaturen for vår klubb. Dette arbeide har 

vært krevende men også veldig givende. For 

at vi skal få til den klubben vi alle ønsker 

må vi også høre på våre medlemmer. 

Komunikasjon er ordet og derfor inviterer 

vi dere til å komme med deres meninger. 

Vi er så klart åpne for det men helst vil vi 

også ha med løsningen på de saker dere 

mener kan gjøres bedre. 

Kommunikasjon er utfordrende men 

behøver ikke være det. Bruk våre kanaler til 

å utrykk din mening så vil vi følge deg opp 

etter beste evne da dette er veldig viktig for 

oss som klubb. 

 

 

 

                                                Rustad Abildsø Sportsklubb Stiftet 1.12. 2021 

 

Jarle Birkeli  
 

Nytt i klubb 
RASK Nytt 

Informasjonsskrivet du nå leser vil vi forsøke  

å oppdatere jevnlig slik at dere alle kan følge 

med hva som skjer i vår klubb.  

Som dere vet har vi ogå andre plattformer 

for infomasjonsdeling med bl.a vår nettside, 

FB side, Instagram, Tik Tok og SPOND. 

Vi har i tillegg WAYD som vi bruker til å 

vise aktiviteten våre lag har både på trening, 

kamper og andre aktiviteter som foregår 

gjennom sesongen. Her er det viktig av vi 

selger inn konseptet til våre supportere rundt 

laget. Både foreldre, søsken, bestforeldre, 

tanter og onkler er målgruppen her. Det 

ligger en del penger til lagkassen dersom vi 

alle klarer å skaffe 5 stk supportere. 

Vi oppfordrer også alle meldemmer til å 

være aktive i våre kanaler og ber dere sende 

inn til redaktøren nyhetsaker som kan være 

spennende for alle å lese. Vi vil da publisere 

dette fortløpende i de kanaler vi ser det er et 

publikum for. 

Det meste av årets sesong er nå over for 

denne gang og vi kan se tilbake på et meget 

aktivt år. Vi har bl.a pusset opp kiosken og 

malt klubbhuset på Rustad samt pusset opp 

klubbstua på Abildsø som også kan leies. 

Vi har hatt mange lag i spill og det har vært 

utrolig mange gode opplevelser både på og 

utenfor banen. Vi har også klart å starte 

opp en FUTSAL gruppe og vil utvikle dette 

videre. 

Klubben har også hatt flere større 

arrangementer som vi har gjennomført 

gjennom året. Det hele startet opp med  

KICK OFF for hele klubben i MS hallen, 

LFC Academy på Abildsø, Azun fotball 

skole på Abildsø, Tine Fotball skole på 

Rustad og Norway Cup på begge arenar.  

I det første hele driftsåret har ikke alt gått 

helt etter plan men jeg vil påstå at det er 

ikke mange klubber som kan vise til et slikt 

aktivtetsnivå det første året! 

 

 

Leder & ansv. redaktør: 

 Jarle Birkeli 

e-post: leder@raskfotball.no 

 

 

Spillerutvikler 

Hvordan fungerer dette i 

klubb 

Trenerveileder 

Hva kan jeg få hjelp til 

Dommer ansvarlig 

Hvem kan være dommere 

Idris Pallani Rune Skarbom Harald Sletner 

Vår egen spillerutvikler Idris forteller litt 

om hvilken rolle han har i klubb og hva 

han kan bidra med for å utvikle den 

enkelte spillers  

Side 2  

Klubbens trenerveileder Rune forteller 

hva andre trenere kan forvente av hjelp i 

det daglige treningsarbeidet  

Side 4 

Harald tar oss gjennom hvorfor det er 

viktig å rekrutere nye dommere og hva 

som skal til for å bli dommer.  

Side 3 
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Jarle Birkeli  
 

Hva skjer fremover  
Klubben er i utvikling  

Når vi ser inn i glasskulen for neste år ser 

vi for oss flere saker vi ønsker å dele med 

dere som er medlemmer.  

Vi har sagt at vi som klubb skal gi våre 

medlemmer litt ektra uten at det koster 

noe mer. Dette vil vi alltid ha fokus på slik 

at vårt regnestykke alltid blir 1+1=3 

Vår klubb skal være billig og blandt det 

billigste tibudet i vårt nærmiljø! 

Vi vil sende ut i disse dager kontingent for 

2023. Den er lik som i 2022 noe vi 

desverre ikke kan si om mye annet rundt 

oss. Så allerede her får dere med for 

pengene en i fjor       

Når det er sagt vil klubben jobbe for å få 

flere resurser inn i klubbarbeidet for å 

sikre aktivitet. Det er viktig for oss da 

aktiviteten er vår blodåre som gir oss liv. 

En del av aktivitetene vil være som i år. 

Men vi vil bli enda bedre på våre 

arrangmenter og utvikle disse med de 

erfaringer vi har gjort oss. 

Anlegg – Abildsø & Rustad Idrettspark 

Sammen med kommunen vil vi jobb for å 

se på muligheter til å ferdigjøre 

undevarme i gresset på Abildsø. Vi ser oss 

nødt til å sammarbeide for å få dette til 

med tanke på økonomi og utviklingen av 

enrgi kostnader den senere tid. Dette 

betyr at vi også kanskje må dele litt av 

godene med flere klubber for at de kan få 

trene på vår bane om vinteren. 

Vi vil også jobbe med å bytte ut den gamle 

kiosken samt rydde opp i conteinere som 

står i tilknytting til kiosken. Vi ønsker å 

skape et samlingsted for våre medlemmer 

og gjester i en ny form hvor det er 

muligeht til å sitte ned i vår nye sports 

kafe. 

På Rustad ønsker vi å få på plass permanete 

3v3 baner lik de vi har på Abildsø. Her har 

vi allerede fått inn kr 40.000,- i støtte fra en 

av våre gode samarbeidspartere Opsahl 

Gruppen gjennom Opsahl fondet.  

 

 

 

 

 

 

Utover dette vil vi forsøke å få til nye 

innbytterbenker som desverre ikke ser bra 

ut hverken på Abildø eller Rustad. 

 

   

 

Idris Palani  
 

Utvikle spillere i klubb  

Hvem og hva 
 

Vi som klubb mener det er viktig å sette 

spillerne i fokus. Vår mål er å få med så 

mange som mulig, lengst mulig og best 

mulig. 

For å sikre dette har klubben engasjert 

Idris Pallani som spillerutvikler som vil 

bidra til å hjelpe trenere og enkelt spillere 

til å nå sitt beste ut i fra sitt eget potensiat. 

I samråd med trener vil spillerutvikler 

kunne gi råd og veiledning til den enkelte 

spiller. Dette vil kunne bidra å skape en 

forståelse om hva som skal til for å utvikle 

seg som fotballspiller. Det kan også være 

rom for å hjelpe spiller videre til andre 

klubber dersom vi ser dette er smart for 

den enkelte. Her samarbeider vi jo med 

flere klubber men spesielt VIF på 

jentesiden. 

Se mer info om hvilke spesifike områder 

Idris kan bistå med på vår nettside. 

 

 

 

Aktiviteter i klubb  
Hva ligger i planene for 2023  

Som dere vet går ikke noe av seg selv. Vi 

er avhengige av medlemmenes støtte og 

bidrag for å få dette så bra som mulig. 

Uansett så mener vi at vi trenger å kjøre 

atraktive aktiviteter som båre er gøy og 

ikke minst gir oss handlingrom i form av 

inntekter. 

Her ser dere hva vi ønsker å gjennomføre 

og som ligger på planen for 2023. Sett av 

tiden til å hjelpe til. Mer info vil komme. 

 

Årshjul 

 Klubbdommerkurs – Jan-Feb 

 RASK Keepertreninger –Februar 

 Trener & lagleder samling – Februar 

 RASK Cup 3v3 – April 

 Liverpool Academi – Uke 25/Juni 

 Tine Fotball skole – Uke 26 

 Norway Cup – Uke 31 

 RASK Cup 5er/7er Sept 

 RASK Fotballtur - Oktober 

 Felles sesong avslutninger - Nov Idris Pallani:  Email: Idris_p@hotmail.com 
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Jarle Birkeli  
 

FAIR PLAY 

Hva betyr dette for meg 

 

Det er derfor vi i tillegg til de vanlige 

regeler vi har i fotballen også lagt en plan 

på hvordan vi sammen skal oppføre oss. 

Dette kalles FAIR PLAY og inbefatter 

rettningsliner for spillere, trenere og ikke 

minst foreldre. 

I dag er det nesten 40% som er redde for 

hva som kan skje på eller utenfor 

fotballbanen når det spilles kamper i 

Oslo. Dette må vi som klubb være med å 

demme opp for.  

Vi skal bidrea til å skape trygge rammer, 

mestring og riktige holdinger på våre 

arenar. Men vi trenger hjelp av alle ogsa 

foreldrene som ofte er det første forbilde 

du får som barn. 

På alle kamper er det nå innført 

obligatorisk, KAMPVÆRT. Disse skal 

bidra til å ønsk velkommen til alle som 

skal delta og hjelpe de til å finne frem. De 

skal også bidra til å hjelpe dommer og 

lagledelse med å gjennomfør kampen. 

Er du den neste KAMPVÆRT på neste 

hjemmekamp?  

Se mer info på NFF Oslo sine nettsider: 

https://www.fotball.no/fotballens-

verdier/fair-play/ 

 

 

 

Harald Sletner  
 

Dommern’s feil!!? 

Hvorfor dommere 
 

Dersom vi ikke hadde dommere så 

kunne vi ikke gjennomført kampen. Så 

enkelt er det og derfor på vi bidra til best 

mulig vilkår for dommerne. Vi må også 

huske at mange dommere vi møter ute på 

banen er også i utvikling og trener for å 

bli bedre. Så respekter avgjørelsen han 

gjør for han blir ikke bedre når han får 

kjeft☹ 

Vi jobber for å skaffe flere dommere og 

kjører klubbdommer kurs i vinter, sier 

Harald Sletner. 

Harald dømmer selv i OBOS ligaen og 

vet hva det betyr å være dommer. Det er 

mye trening som liger bak og av og til 

føler en det er mer trening her en det å 

spille selve spillet, sier han med et smil 

rundt munnen. 

 

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid og handler 

om det som skjer på og utenfor banen.  

Vi som mennesker liker å forholde seg til 

faste rammer og regler. Disse rammene 

har vi sågar blitt enig om etter våre  

demokratiske prinsipper. Hvis ikke vi 

hadde et regelverk vil det vært fult kaos og 

krig. 

Dette også på fotballbanen! Tenk hvis vi 

ikke hadde en dommer, opptegnet bane, 

et avtalt antall spillere eller regler vi var 

enige på forhånd!?? Det ville ikke vært gøy 

eller rettferdig. 

Harald i midten  

 

 

Styret 2022 
Fra venstre: Khalid, Georg, Kim, Jarle, Espen, Lise (Kiosk ansv Rustad) og Håkon  Ikke tilstede; Lara, Yasmin, Haakon og Hans 

Jacob 
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Trenerveileder Rune Skarpbom E-post: skarbom@online.no  

Trener oppdragelse  
Hva legger vi i dette  

 
Landslagstrener Ståle 

Solbakken 

Våre trener har engasjement og drive 

gjennnom sin treneroppgave opp mot  

sitt hvert sine lag.  

Litt avhengig av om det er vår, sommer, 

høst eller vinter stiller våre trener på 

«jobb» og bidrar til et godt tilbud for de 

som er med.  

Jeg er lidenskapelig i det jeg driver med, jeg forsøker å se alle og 
hjelpe alle til å nå sine mål. Ikke alle ønsker å leve av fotballen 
og alle kan ikke leve av fotballen, men alle kan ta med seg 

erfaring og lærdom fra fotballen inn i samfunnet ellers. Jeg 
forsøker mest mulig å dra paralleller fra fotballen inn i daglige 
situasjoner utenfor banen. Det er snakk om at vi sammen 
utvikler oss som mennesker, forteller han videre med et stort 
engasjement. 

Det er ikke alltid en takknemmelig oppgave og det er ikke hver 

gang like morro. Ofte kan man også  føle seg litt alene hvor 

andre foreldre slipper av barna og blir borte så må de stå der i 

uansett vær å trene barn til de som ikke er der. 

For oss som foreldredrevet klubb hvor våre trenere gjr dette 

gratis er det supert at vi har fått på plass en trenerveileileder, 

Rune Skarbom. Dette vil bidra til at våre trenere får litt hjelp når 

de står fast på feltet 

Rune vil alltid være en støttende hånd for alle som spør og han 

kan mer en gjerne bidra med råd og sågar hjelp på treningsfeltet. 

Rune har i mange år brent for fotballen og det beste er at han 

bor et kort spark fra kunstgresset på Rustad. 

Rune er også med som trener for to av våre lag, J17 og G08. 

Begge lag med veldig gode resultater i denne sesongen hvor G08 

spiller finale i OBOS CUP – Oslo mesterskapet Lørdag 

5.novebember. Dette er forøvrig 3 finalen de spille i år og har så 

langt vunnet de to første.  

Jeg drives av å se at spillere utvikler seg, gleden av mestring. Det 
å kunne gi spillere i klubber som RASK samme muligheter og 
tilbud som klubber der har bedre midler er en målsetning for 
meg. De lagene jeg har trent har man klart å holde på flest mulig 
spillere lengst mulig til å bli best mulig, sier Rune 

“Video provides a powerful 

way to help you prove 

your point.” 
- Rune Skarbom 

Rune ønsker at vi legger forholdene til rette for alle lag og til det 

nivået de spiller på. 

Utstyr er jo en liten del av fotball, hvor det du trenger er et par 

fotballsko og leggskinn. Resten er det deg selv som styrer. 

Men Rune ønsker seg en julegave og har sendt ønskelisten til  

klubben og bedt d  vurdere å kjøpe inne et redigeringskamera 

som vi alle kan få glede av å bruke. Dette vil være en effektiv 

måte i vise hva som er bra og hva som kan bli bedre. 

Jeg håper nå at klubben finner penger til dette slik at vi kan få 

dette på plass til neste sesong avslutter Rune med et varm smil. 

God jul til alle! 
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