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Rustad Abildsø Sports klubb gjennomførte 

årsmøte den 8.mars på Rustad klubbhus. 

Etter et helt drift år kunne vi oppsummere 

det hele med å si VEL GJENNOMFØRT! 

Når det er sagt har vi hatt våre utfordringer 

men har også klart å stå godt gjennom året 

og levert på de områder vi ønsket å levere. 

Men vi lever i en tid med en del usikkerhet 

og økt fokus på kostnader og at færre 

hender gjør flere saker. Dette gjelder også 

for oss som nærmiljøklubb. Vi trenger flere 

som gjør mindre og vi tor fokus på frivillig 

innsats betaler seg over tid!  

Regnskapet vi la frem for 2022 viste et 

underskudd på hele kr. 1.447.840,- Dette et 

ca  kr. 800.000,- mer en det vi hadde 

budsjettert. En stor del av dette kommer at 

vi bestemte at vi skulle sikre at alle skulle få 

like drakter og en klubbgenser. Vi har lagt 

stor vekt på dette for å skape felles 

indentitet etter sammenslåingen. Her finner 

vi den største sprekken på utgiftsiden. Vi 

har også brukt mer på anlegget hvor vi har 

pusset opp både Abildsø klubbhus og 

Rustad kiosken. Inntektene var heller ikke 

det vi hadde forventet med en del mindre 

omsetning under Norway Cup og vår 

samarbeidspartner WAYD klarte vi heller 

ikke helt å nå opp.  

Vi har måtte redusere vår egenskapital som 

viser at vi har en solid plattform å stå på. Se 

mer om dette i årsmelding og regnskap som 

ligger på vår nettside. 

Vi legger opp til et overskudd i 2023! 

 

 

 

 

 

 

Nytt i klubb 
RASK Nytt 

Redaktøren har fått mange hyggelige 

tilbakemeldinger om denne form for 

informasjon og lovte i første utgave at dette 

skulle komme jevnling. 

Ett nytt styre er valgt og klubbens 

medlemmer kan være trygge på at vi som er 

med i det nye styret vil jobbe for DERE. Vi 

klarte ikke å få fylt opp alle våre plasser (10 

stk) etter at to har trukket seg men vi vil 

jobbe for å få dette på plass gjennom tråling i 

medlemsmassen. Sitter du med sterke 

meninger, ideer eller ønsker om å hjelpe  

klubben din er det bare å kontake oss. Vi 

TRENGER deg, uansett bakgrunn! 

Vi har også, som i fjor, stor planer for vår 

klubb. Dette på adm- og anleggsiden samt på 

det vi mener er viktigs, den sportslige. Men 

som med alt er det resurskrevende for en 

dugnadsdrevet klubb å holde farten opp og 

vi er avhengig å få både hjelp og at dere viser 

tålmodighet. 

 

 

 

Kvalitietsklubb er et begrep innenfor 

fotballverden som blir snakket mye om og 

blir viktigere for å drive en klubb av vår 

størrelse. Dette er med på å sette rutiner og 

plaverket i system slik at det blir letter å 

finne frem og ikke minst overta etter hvert 

som frivillge tillitsvalgte slutter. Fair Play er 

et felles utrykk som viser hva som er rett og 

hva som er galt Dette arbeidet er meget 

viktig og må gjennomsyre alt vi driver med, 

på og utenfor banen. Vi vil innføre 

holdingskontrakter, kurs og oppfølging av 

uønsket adferd og hendelser i klubben vår.  

Kompetanse heving og krav til kursing på 

alle nivåer for å delta i klubb som 

trener,dommer eller tillitsvalgt.Samarbeid 

med naboklubber er viktig, spesielt på 

jenteforballen hvor antall spillere er langt 

færre og % vis flere slutter i tidlig alder. 

JENTENE skal prioriteres og sette først.  

Felles mål og innsats skal gjøre det 

BÆREKRAFTIG å spille fottball som jente 

i vår klubb. 

 

  

 

Leder & ansv. redaktør: 

 Jarle Birkeli 

e-post: leder@raskfotball.no 
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Hva skjer fremover  
Klubben er i utvikling  

  

Vi ønsker her å dele litt hva vi tenker er 

viktig fremover for oss som klubb og våre 

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! 

For at dette skal skje må vi også tenke på 

hvordan skal vi holde utgifter nede og 

inntekter oppe. 

Aktivitet skaper aktivitet noe vi skal legge 

fokus på i dette året. Som i fjor skal vi 

gjennomføre Tine Fotballskole for barn 

opp til 12 år uke 26, LFC Fotball academy 

i uke 25, begge på Rustad feltet .  

RASK vil tilby Gåfotball for de som ikke 

lenger føler at de har nok fart i kroppen 

og vil invitere til pøvespill for alle som har 

lyst 

 

 

UEFA Disney Playmakers som i fjor. Her 

vil vi ha flere jenter med og det er 

GRATIS å delta! 

 

Som vi har jobbet sammen om tidliger vil 

vi også i år gjennomføre sommeres 

vakreste eventyr, NORWAY CUP. Hold 

av uke 31, da trenger vi DERES hjelp til å 

ta en felles dugnad innsats. 

Utover denne NC dugnaden innførte vi i 

år salg av Bambusa sokker. Her delte 

klubben ut 500 poser med 5 pk sokker til 

alle lag opp til senior. Prisen pr pakke var 

kr 200,- Så langt er de fleste 

tilbakemeldinger positive og mange ser 

muligheten for å tjene ekstr penger til 

lagkassen sin. Overskuddet deler klubben 

50/50 mllom klubb og lag. Vi har nå fått 

noen erfaringer etter denne runden samt 

litt tilbakemeldinger fra medlemmer som 

vi tar med oss videre. Vi har budsjettert kr 

400.000 i år som inntekt til klubb og lag 

noe som b,ir vanskelig å erstatte. Viktig at 

alle gjør en innsats for dette når neste 

runde på høsten kommer. Dette er med 

på holde kontingenter nede for den 

enkelte og er ikke valgfritt. 

Offentlige middler og støtteordninger er 

det en del av. Bl.a hodestøtte for alle 

registrerte medlemmer under 18 år. 

Desverre er det en større andel som ikke 

har meldt seg inn i klubb gjennom Min 

Idrett samt ikke betalt medlemsavgiften på 

kr 300,- Det er ut i fra antall regitrerte 

medlemmer i klubb pr 31.12 vi får tildelt 

disse midelene i hodestøtte . Så vi 

oppfordrer alle til å melde seg inn og 

betale, Dette vil bidre mye på økomien til 

klubben.  

Grasrotandelen er også en inntekst 

mulighet for vå klubb. Vi har i dag 246 

medlemmer som støtter oss med å gi 7% 

av sin spillinnsat på nors tipping. Dette er 

en nedgang på 20 medlemmer og jeg ber 

alle dere som har klubben i sitt hjerte å 

melde seg som andelahver i vår 

organisasjon. I fjor ga det klubben 

135.000,- uten at vi trengte å gjøre noe 

 

Anlegget vårt er gammelt med tanke på 

våre fasiliteter. Dette har vi nå jobbet med å 

pusse litt opp for at vi alle skal kunne være 

stolte og ikke minst bruke dette. 

Vi vil nå legge fokus på å få på plass en 

kiosk modul på Abilsøfeltet. Dette er på 

tide, sier Gitte vår kiosk ansv og 

materialforvalter som endelig har fått et 

eget rom for utstyr. Her kan vi også prøve 

størrelser og bestille, sier hun med et bredt 

smil. 

 

 

 

 

 

 

Når det er sagt har vi fått beskjed at våre 

garderober på Rustad skal pusses opp. 

Dette vil skje på høsten om ikke før da 

kommunen har vært å tatt prøver på om 

om det er asbest i gulvene. Mer info vil 

komme når vi vet noe mer. 

Utover dette har vinterdriften kostet både 

slit og penger. Vært har vært av og på noe 

som har gjort at vi kun klarer å holde 

Abildsø banen åpen. 

 

  

 

  

     



  

Opplevleser i klubb 
 

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. 

Det er derfor viktig å sikre gode 

aktivitetsflater for våre lag og ikke minst 

hjelpe våre trenere til å ha gode rammer.  

Vi har flere lag som prester meget bra og 

som har vunnet pokaler i løpet av 

sesongen. G2008 (bilde) kom helt til 

OBOS Cup finalen men tapte mor VIF. 

Vårt nyestartet Fustal lag for herrer vant 

sin serie og ble seriemestre i 3.div og 

rykker opp til 2.div etter første år i serie. 

 

Utover dette har vi G2007 som har vært 

på treningsleir i Tyrkia i vinterferien uke 8 

med stor suksess. Denne turen har 

medført at et litt utfordrende antall spiller 

på laget har tilført flere hoder og stiller nå 

2 lag i åres serie.  

 

Her var det mye dugnad i forkant og nå i 

tiden fremover for å få til dette. En stor 

takk til foreldre, trenere som har jobbet 

frem dette for laget. 

Vi vet at det er mange lag som har gjort 

det bra både sportslig og like viktig på det 

sosiale. Her har våre trener vært helt 

fantastiske og birdatt til at alle blir sett og 

samtidig gi de rammer. 

Her ser vi en glad gjeng med J2016 som 

har avslutning før jul etter en gøyal trening 

og får utdelt diplomer.  

 

  

   

 

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. 

Kurs er viktig for alle som ønsker å bidra, 

men det trengs å sette av tid i en 

utfordrende hverdag. Men bl.a vår 

trenerveilder Rune kjører trenere kurs 

lokalt dersom det er nok som melder seg 

på. Mange får se en aha opplevesle etter 

kurset da de plutsselig har litt mer med 

seg i verktøykassen. 

 

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 
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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   

  

 

 

 

 

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/
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