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Lars Vilsvik (29) er 
veldig klar over at 
livet som profesjonell 
fotballspiller vil ta 
slutt en dag. Nå har 
han fått en unik mu-
lighet. Om fire-fem år 
er det kanskje SIF-
backen som forvalter 
formuen din.
Ola NiemaNN 
ola.niemann@dt.no

Dagen etter Deadline Day (da-
gen da overgangsvinduet sten-
ger i England), signerte Lars 
Vilsvik avtalen som kan bli me-
get verdifull for ham den dagen 
han legger fotballskoene på 
hylla.

Forvaltningshuset driver ho-
vedsakelig med finansiell råd-
givning. De forvalter rundt fem 
milliarder kroner for anslagsvis 
4.000 kunder.

Nå skal de sørge for at Lars 
Vilsvik lærer det han må kunne 
for å bli en dyktig finansiell råd-
giver.

– Jeg har lenge lurt på hva jeg 
kan gjøre etter fotballen, men 
du har ikke lyst til å begynne 
med noe du ikke brenner for. Da 
denne muligheten dukket opp 
var det egentlig ikke så mye å 
tenke på, forteller Lars Vilsvik.

Fotballen viktigst
Nå blir han en slags læring hos 
de ansatte på Forvaltningshu-
sets avdeling i tårnbygningen i 
Drammen. I tillegg til å ta de 
nødvendige nettstudiene, skal 
Strømsgodset-spilleren blant 
annet være med på kundemø-
ter.

Over tid skal det sørge for at 
han en dag er rustet til å forval-
te formuene til privatpersoner, 
bedrifter og stiftelser.

– Han er en reflektert og fan-
tastisk fyr med gode verdier. 
Han passer perfekt inn hos oss, 
gliser Jan-Richard Lislerud.

han vet også en ting eller to 
om toppidrett. I godt over ti år 
spilte «Jani» for Drammen 
Håndballklubb. Lislerud har 
også vært proff i Vilsviks hjem-
land Tyskland. I 2014 la han 
opp som 31-åringen.

Lars Vilsvik regner med at 
han fortsatt har mange gode år 
igjen på banen.

Utdannelsen og jobberfarin-

gen skal derfor tilpasses fotbal-
len, men planen er at høyrebac-
ken skal tilbringe minst noen 
timer i uken hos Forvaltnings-
huset.

slipper å bekymre seg
Tilbudet fra Forvaltningshuset 
kom først etter at han hadde 
signerte ny langtidskontrakt 
med Godset, men i forkant av 
kontraktsforlengelsen skal han 
ha spurt klubben om det fantes 
muligheter for at de i fremtiden 
kunne hjelpe han inn i arbeids-
livet.

Vilsvik forteller at det ble 
noen positive samtaler rundt 
temaet, og at det var en medvir-
kende årsak til at han til slutt 
valgte å binde seg til Godset ut 
2021.

Dette blir norsk-tyskerens ni-
ende sesong i SIF. Han har spilt 
256 kamper for klubben, kun 
sju spillere i historien har spilt 
flere kamper for de marineblå.

At Vilsvik nå starter forbere-
delsene for livet etter fotballen, 
tror han kan bidra til å gjøre 
ham til en enda bedre spiller.

– Du har regninger som må 
betales etter fotballen også. Å 
slippe å ha de bekymringene og 
vite at det er opp til meg selv, er 
for meg absolutt positivt, sier 
29-åringen.

Han og samboeren Anette 
Haugland Solberg er foreldre til 
lille Liam på 16 måneder og eier 
et hus i Kniveåsen.

Kan bli et tilbud for flere
Forvaltningshuset åpnet eget 
kontor i Drammen i slutten av 
juli i fjor. Noe av de første de 
gjorde var å bli sponsor i 
Strømsgodset. Det var da de 
pratet med SIFs markedskon-
sulent Simen Amandus Haug 
Henriksen at ideen om et karri-
ereløp for Lars Vilsvik dukket 
opp.

– Vi vil at de unge spillerne 
hos oss skal ta utdannelse og ha 
noe å gjøre ved siden av. Det er 
superviktig, forteller Haug 
Henriksen.

Nå er Vilsvik 29 år, men Haug 
Henriksen håper at de yngre 
spillerne tolker muligheten Vil-
svik nå har fått som et signal på 
at klubben ønsker å ta vare på 
spillerne og hjelpe dem ut i ar-
beidslivet.

Jan-Richard Lislerud forteller 
at Forvaltningshuset har opp-
levd stor vekst siden de etabler-

Her går Godset-Vilsvik inn i finansbransjen 

VeLKommen! Jan-Richard Lislerud (t.h.) mener Forvaltningshuset har gjort et skup ved å sikre seg 
Lars Vilsvik som «læring». SIFs markedskonsulent Simen Amandus Haug Henriksen (helt til venstre i bildet) 
er glad på Vilsviks vegne. FoTo: oLa niemann

te seg i byen, og at de hele tiden 
er opptatt av å knytte til seg ta-
lenter og personer med kompe-
tanse.

Han utelukker ikke at andre 
spillere med gode verdier og 
egenskaper, og som evner å 
tenke langsiktig, kan være ak-

tuelle for et lignende karriere-
løp hos rådgivningsselskapet.

Fra før har Strømsgodset et 
samarbeid med Folkeuniversi-
tetet, der spillerne har mulig-
heten til å melde seg på ulike 
kurs.

I dag er det noen av spillerne 

som studerer. Til sommeren vil 
Mounir Hamoud sannsynligvis 
få bachelorgrad i både pedago-
gikk og psykologi. Han har tan-
ker om å følge opp med en mas-
tergrad etter hvert. Jonathan 
Parr er også godt i gang med et 
lengre studieløp.

KaLDT: Det er kalde dager i OL-byen 
Pyeongchang. Her representert ved isarenaen i 
Gangneung.  FoTo: ap / nTB scanpix

Værmeldingene gir bud om 
kalde dager i OL-byen Pyeong-
chang til uka. Det skal likevel 
ikke være fare for massive 
avlysninger.
Fra mandag meldes det om 13 kuldegra-
der, og tirsdag skal det bli ytterligere to 
grader kaldere. Det er gjennomgående 
meldt om kalde dager for hele den 
kommende uka, men når OL starter 
lørdag 10. februar, blant annet med 

skiathlon langrenn for kvinner, sier Yr.no 
at det bare skal bli tre kuldegrader. 
Dagen etter skal det bli minus 11 igjen.

Det er likevel bare småtterier mot det 
som har vært under oppkjøringen til 
mesterskapet. Da det norske smøretea-
met ankom OL-byen kunne de varsle om 
sterke 27 kuldegrader på stadion.

Grensen for å arrangere skirenn 
internasjonalt i regi av Det internasjo-
nale skiforbundet (FIS) er minus 20. Blir 
det kaldere kan det ikke arrangeres 

renn. Juryen kan også bruke skjønn ved 
å utsette/avlyse hvis det er kaldere enn 
15 kuldegrader og kulden for eksempel 
kombineres med sterk vind.

Men selv om det har vært kaldt i 
Pyeongchang i lang tid, så skal det ikke 
være noe problem med å få arrangert 
verken langrenn eller skiskyting fordi 
det varmes en del opp i løpet av dagen.

Oppsatte TV-sendinger gjør at det 
også skal svært mye til for at OL-renn 
avlyses. (NTB)

Mot iskalde OL-dager
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Tirsdag møter Strømsgod-
set en gjeng russiske 
herremenn som har vist 
god form i det siste.
Krasnodar er Strømsgodsets 
første virkelige store test i se-
songoppkjøringen. Kampen 
spilles i spanske Marbella tirs-
dag 6. januar, kampstart er 
klokken 16.00. 

Matchen kan du se direkte på 
dt.no, og den vil bli kommen-
tert av DTs journalist Ola Nie-
mann.

Krasnodar har vunnet sine 
tre siste seriekamper. Etter 20 
serierunder ligger de på 4. plass 
i den russiske toppligaen, ni po-
eng bak ledende Lokomotiv 
Moska, som Godset også skal 
møte i løpet av treningssamlin-
gen.

Dette blir Strømsgodsets an-
dre treningskamp for året. De 
slo Bodø/Glimt 2–1 i LSK-hallen 
fredag 26. januar, men det vik-
tigste for trener Tor Ole Skulle-
rud var da å få flest mulig spil-
lere i gang. 

Nå er det alvor for spillerne 
som ønsker å spille seg inn på 
laget.

Det vil naturligvis bli rulle-
ringer på laget under matchene 
som skal spilles i Spania, men 
med fem uker igjen til seriestart 
må det jobbes med relasjoner 
og finne de elleve spillerne som 
er best rustet til å starte mot 
Stabæk søndag 11. mars.

Krasnodar er klubben til den 
norske midtstopperen Stefan 
Strandberg. 27-åringen har 
imidlertid slitt veldig med en 
akillesskade. Han har vært 

gjennom en rekke operasjoner, 
men i september i fjor uttalte 
han at han har et håp om å være 
frisk til sesongoppkjøringen 
neste år. 

I Russland varer sesongen til 
midten av mai.

Strandberg har for øvrig lagt 
bak seg et låneopphold i Han-
nover 96, klubben til tidligere 
SIF-spiller Iver Fossum.

Strømsgodset skal oppholde 
seg i Spania fra 2. februar til 16. 
februar. I løpet av oppholdet 
skal de som nevnt også opp mot 
Lokomotiv Moskva, samt elite-
seriemotstander Sandefjord.

Alle de tre kampene vil du 
kunne se direkte på dt.no. 
Drammens Tidende er til stede 
i Spania. Samtlige SIF-kamper 
vil bli kommentert av avisens 
journalist Ola Niemann.

Her kan du se årets første 
store test for Godset

GoD i 2018:  Glassverkets Irene Fanton 
hadde en god januar måned i Glassverket.

Glassverket må håpe på 
en formsterk Irene 
Fanton i bortekampen 
mot Fredrikstad søndag.
Roy Johnsen 
roy.johnsen@dt.no

Glassverket sliter fortsatt med 
å få hull på nullen, men Irene 
Fanton har hatt en flott start på 
det nye året. I de fire kampene 
Glassverket har spilt så langt i 

2018 har bakspilleren høstet  
poeng på spillerbørsen til 
Drammens Tidende hver 
runde. To poeng mot Tertnes, 
tre mot Oppsal, ett mot Vipers 
og så to poeng igjen hjemme 
mot Storhamar nå sist. 

Poengskalaen er 3,2,1 for 
lagets tre beste i hver kamp.

Om spillerne får poeng i hver 
kamp, så ser det fortsatt dårlig 
ut med poeng for laget. De er 

desidert sist uten poeng, og 
opp til Oppsal på kvalikplassen 
er det ni poeng.

Og sjansen for at det blir 
poeng i bortekampen i 
Kongstenhallen i Fredrikstad 
søndag ettermiddag, er vel 
heller liten. Østfoldingen har 
levert en grei sesong, men 
noen overraskende seire på 
plussiden. Seire som har 
plassert dem på 5. plass med 16 

poeng etter 13 runder.
Da lagene møttes i Dram-

menshallen i september vant 
Fredrikstad 35–31 i en kamp 
som tilhørte kantspillerne. På 
Fredrikstad le tvillingene Nora 
og Hedda Thulin toppscorere 
med henholdsvis seks og åtte 
mål fra venstre og høyresiden, 
mens GIFs venstrekant Amalie 
Jøsendal scoret flest for de lilla 
med sine seks mål.

Glassverket på desperat poengjakt

Her går Godset-Vilsvik inn i finansbransjen 

Fra sVeTT DraKT TiL pensKJorTe: Det er slik vi er 
vant til å se Lars Vilsvik, men ved å bytte ut SIF-drakta med skjorte 
og bukse noe timer i uka, er tanken at 29-åringen blir en finansiell 
rådgiver om tre-fem år.  FoTo:  nTB scanpix


