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Norgesmesterskapet i fotball 
Det første Norgesmesterskapet i fotball ble arrangert i 1902 og det er kåret 102 Norgesmestere siden 
den gang. Odd har vunnet tolv ganger, Fredrikstad elleve ganger og Rosenborg ni ganger. Strømmen 
har aldri vunnet, aldri vært i finalen heller, men vi har da deltatt en gang eller to. Eller rettere sagt 89 
ganger. Ikke mange av de årene har drømmen om Ullevaal vært spesiell realistisk. Enda mindre 
realistisk var drømmen om Frogner Stadion, Sportsplassen i Skien, Loivisenlund eller hvor finalen ble 
spilt akkurat det året i tiden før andre verdenskrig. 
 
Første gang Norrøna deltok i NM var i 1915 og drømmen om Sarpsborg Stadion brast allerede i første 
runde i Fredriksten (Halden) hvor Kvik vant 5-1. Norrøna var da den tredje Romeriksklubben som var 
med i cupen, først ute var Eidsvold IF i 1905 og Lillestrøm IL i 1914. Den første NM kampen på 
Strømmen ble spilt i 1919 da Moss gjestet Hesteryggen og vant 3-1. Norrøna ble aldri noe cuplag og i 
løpet av de femten sesongene klubben deltok i NM ble det tap i første runde hver gang. Det nærmeste 
man kom avansement var i 1927 da det ble et knepent 2-1 tap mot Gjøa på Strømmen Stadion og 
punktum ble satt i 1934 med 0-12 borte mot Frigg. 
 

 
Strømmenfotballen fikk aldri spille cupfinale på Frogner Stadion, ingen andre steder heller forresten… 
 
Strømmen Ballklubb debuterte i cupsammenheng hjemme mot Lyn i 1928 og tapte med minst mulige 
margin (1-2) mot laget som seks runder senere spilte finalen på nyåpnede Halden Stadion. Like 
hederlig ble det ikke året etter da Fredrikstad sørget for det største tapet i Strømmenfotballens 
historie, det stoppet ikke før det sto 15-0 på Fredrikstad Stadion. Verdt å nevne i sammenhengen er at 
Fredrikstad året etter (1930) besøkte Strømmen i første runde og avanserte ved å slå Norrøna 12-1. 
På sitt syvende forsøk ble det endelig en cupseier for Strømmen BK i 1934 da Bjørkelangen ble slått 
hele 6-0 i første kvalifiseringsrunde, men i runden etter ble det 1-4 tap mot Gleng. 
 
Etter sammenslåingen mellom Norrøna og Strømmen BK i 1935 var det nyskapningen Strømmen 
Fotballklubb sin tur til å representere Romerikes hovedstad i NM. De to tidligere Strømmensklubbene 
hadde vunnet en av 22 spilte cupkamper, scoret 24 mål og sluppet inn 117, så sammenslåingen var 
kanskje ingen dårlig ide. Litt bedre gikk det da og andre ordentlige runde ble nådd i de to første årene 
men her ble henholdsvis Kvik Halden (3-5) og Sarpsborg (2-13) for gode. Statistikken for 
Strømmensfotballen i NM før andre verdenskrig ble 10 seire og 26 tap og en målscore på lite 
imponerende 73-156. 
 
Frem til opprykket til Hovedserien i 1948 startet Strømmen Idrettsforening i en av de to 
kvalifiseringsrundene og kom seg aldri lengre enn andre runde (1947, 1-3 mot Lisleby). Fra de siste 
førkrigsårene til serien ble lagt om i 1963 ble serien spilt høst/vår mens Norgesmesterskapet startet på 
våren og cupfinalen ble spilt som årets siste fotballkamp. I 1953 når Strømmen for første gang tredje 
runde uten at det imponerer noe spesielt da ingen av motstanderne var fra de to øverste divisjonene, 
tapet hjemme mot Kapp (1-2) var en aldri så liten cupbombe det året. Året etter er det også klart for ny 
klubbrekord. Mesna (2-1), Lisleby (4-0), Varegg (3-0) og Brann (3-2) slås ut i tur og orden – så er det 
klart for kvartfinale borte mot Fredrikstad. Kvartfinalen ble spilt tre måneder etter at de to samme 
klubbene hadde spilt seriefinale på Strømmen Stadion, en kamp Aristokratene vant 4-1 og med det 
stakk av med seriemesterskapet. Skulle Strømmen få sin revansje? Det så lenge slik ut. Vi ledet 3-0 
og tusenvis av fremmøtte østfoldinger trodde ikke sine egne øyne. En taktisk vri for å trygge seieren 
slo ikke helt til – Fredrikstad vant kampen 4-3. Det som kunne ha blitt Norgeshistoriens første The 
Double endte med to avgjørende tap mot Fredrikstad. 
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Ullevaal Stadion, fast finalearena for cupfinalen siden 1948.  
 
Ny kvartfinale året etter – i 1955. Denne gangen på Åråsen. Skulle Strømmen bli den første 
Romeriksklubben som løftet Kongepokalen? Neida, Lillestrøm vant 1-0. 
To år senere var det igjen cupfeber på Strømmen. Kvartfinalen mot Larvik Turn i september 1957 
sørget for ny tilskuerrekord på Romerike og ny cuprekord for Strømmen IF. Leif Olsen og Odd 
Wangen puttet hvert sitt og nå var det klart for semifinale. Semifinalen ble spilt på Ullevaal Stadion og 
21 427 tilskuere så favorittene fra Strømmen mot Sandefjord Ballklubb. Hvalfangerne tar ledelsen, 
Tore Sørensen utlikner for Strømmen på straffe før vestfoldingene tar over kampen som de til slutt 
vinner 4-1. Jaja sånn kan det gå, det kommer sikker flere sjanser. 
 

 
Leif Olsen bæres på gullstol da banen stormes       Formann Asbjørn Jørgensen drar i gang publikum. 
etter kvartfinalen i 1957.        Over programmet fra semifinalen mot Sandefjord. 
 
Nei, det gjør nok ikke det. Semifinalen fra 1957 står fortsatt som klubbrekord og det skal vel noe til om 
den vil bli slått i fremtiden. Kvartfinale ble det igjen i 1960. Odd kom på besøk og klarte med nød og 
neppe uavgjort 1-1 på Stadion før de vant omkampen 2-1 hjemme i Skien. Så startet nedturen for 
Strømmen IF selv om man rakk en fjerderundekamp mot Brann (1-3) i nedrykksåret 1961. Et hederlig 
tredjerundenederlag (1-2 borte, Ullevaal faktisk) mot sølvmedaljørene i 1. divisjon Lyn i 1965 var det 
eneste som er verdt å nevne før fjerde runde ble nådd igjen i 1968. I tredje runde ble Skeid 
(toppserielag, kvalifiserte seg for Europacup den sesongen) slått 4-1 hjemme på Strømmen Stadion. 
Strømmen spilte da i 3. divisjon og selv om divisjonsforskjellene var mindre da var dette en stor 
cupbombe. Nedre Eiker Stadion og Mjøndalen ventet i fjerde runde. Mjøndalen spilte i 2. divisjon og 
var klare favoritter men strømlingene kjempet seg til 2-2 og omkamp på Strømmen Stadion. Den vant 
Mjøndalen 4-1 og de ga seg ikke før de tapte 12-2 sammenlagt mot Cardiff i Cupvinnercupen året 
etter (riktig nok tapte Mjøndalen finalen mot Lyn, men Lyn vant serien). Før første gang på 25 år ble 
det spill i kvalifiseringsrundene igjen i årene 1972 til 1975. 
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Opprykksåret (fra 3. divisjon) 1977 ble den første starten på klubbens andre storhetstid. Litt høy 
kroppstemperatur ble det også i NM. Først ble divisjonskollega Kjelsås eliminert, så blir henholdsvis 
Sarpsborg (4-1 hjemme) og Sogndal (3-1 borte), begge fra 2. divisjon, slått ut av tredjedivisjonslaget 
fra Romerike. Moss med Einar Aas på laget ble holdt til 1-1 hjemme på Strømmen Stadion i fjerde 
runde. Dessverre ble det tap i omkampen på Melløs hvor Kråkene vant 3-1.  
 

 
 

Nok et opprykksår fra 3. divisjon var 1981. Tredje runde for sånn cirka femtende gang vekker for så 
vidt ikke noe særlig oppmerksomhet, men når motstanderen heter Lillestrøm og det er klart for det 
første Romeriksderbyet på ti år blir det annerledes. Fire tusen tilskuere ser storebror – og det er noen 
år siden det var oss – vinne 2-0. Sesongen etter når Strømmen for tredje gang siden nedrykket fra 
Hovedserien fjerde runde i NM. Viking på Stavanger Stadion blir for tøft. Vi taper 2-0 i en kamp som 
kanskje burde gått på Strømmen? Lagene hadde hatt like mange bortekamper før fjerde runde. 
 
På tide med en kvartfinale igjen? Forrige gang var jo i 1960 så hvorfor ikke. Sesongen er 1983 og 
Fåberg (4-1 borte), Lisleby (1-1 hjemme, 1-0 borte) slås ut før toppserielaget Eik tar seg en tur til 
Strømmen i tredje runde. Uavgjort etter ordinær tid og Tore Kallstad avgjør kampen med to mål i 
ekstraomgangene i en imponerende 3-1 seier. Fjerde runde bringer oss nordover, nærmere bestemt til 
Rana hvor Mo blir slått 3-1. For første gang på lang tid heter Romerikes eneste håp i cupen Strømmen 
IF. Folksomt på Strømmen Stadion mot Vålerenga men to raske mål til bortelaget avgjør kampen 
nesten før den har begynt. Til tross for en redusering i andre omgang ble det aldri riktig spennende og 
nok en våt drøm om Ullevaal brast. Men smaken på kvartfinale hadde gutta fått og gjentok bedriften 
året etter. Fjerderundekampen på Briskeby ble en klassiker. Kamma leder 1-0 før Peter Fekete 
utlikner på overtid. Tom Petter Hyving gir oss ledelsen og ti mann i forsvar samt en umulig Johnny 
Berg i mål sørger for å holde ledelsen kampen ut. Vi avanserer til kvartfinalen en drøy måned etter at 
vi tapte 8-0 mot den samme motstanderen. Trekningen gir oss Viking i kvartfinalen og som for tre år 
siden har lagene hatt like mange hjemme- og bortekamper så langt i turneringen. Det ble samme bane 
og samme resultat, Viking vinner 2-0 i Stavanger. Klubbens hittil siste opptreden i en kvartfinale kom i 
1987, også da som Romerikes eneste NM håp. Drafn 5-0, Bjørkelangen 2-0, Pors 1-1 og 4-2 samt 
Sunndal 1-0 tar oss dit. Et sted mellom fem og seks tusen mennesker, det høyeste tilskuertallet på 
Strømmen Stadion siden derbyet mot Lillestrøm i 1958, møter opp når Brann skal elimineres og 
semifinalerekorden fra 1957 skal tangeres. Sånn burde det ha gått også. Men i stedet blir de mange 
tilskuerne vitne til et sjansesløseri uten sidestykke da Brann vinner med kampens eneste mål etter 
ekstraomganger. Jeg kan den dag i dag se for meg avslutningen til Geir Bakke alene med keeper 
halvveis i første omgang, den rullet da mot det tomme målet og ikke utenfor? Vel, kanskje ikke da. Det 
året hadde vi vunnet Kongepokalen hvis Brann ikke hadde ranet oss. Ham/Kam i semien og Bryne i 
finalen, barnemat hadde det vært. 
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Det var den hittil siste kvartfinalen for Strømmen IF. Den hittil siste fjerderundekampen ble spilt på 
Lerkendal i 1990. Vi er best og tar ledelsen. Denne gangen er det dommeren som raner oss. Tidenes 
billigste straffespark på Lerkendal, noe som sier ganske mye, sørger for ekstraomganger og når de er 
slutt står det 3-2 til Rosenborg. Fem år senere – i 1995 – sørger en av de største cupbombene i nyere 
tid for klubbens hittil siste opptreden i tredje runde. Hjemme mot Vålerenga i andre runde sørger 
Espen jensen for rød-grå ledelse. Tjukke-Nordlie legger om til 5-4-1 allerede i pausen og laget rir på 
mesterlig måte av stormen i de siste 45 minuttene. Belønningen blir Åråsen og Lillestrøm i tredje 
runde. Det er duket for det 33. Romeriksderbyet siden krigen og Strømmen har muligheten til å jevne 
ut statistikken som før kampen var 13-6-14 i feil favør. Slik gikk det ikke, isteden kommer den største 
seieren siden Strømmen vant 6-1 i 1967, Lillestrøm gir seg ikke før det står 7-0 på tavla. 
 

 
Ikke alle tok turen til Åråsen i 1995 – Loffen drar aldri til Lillestrøm og langt mindre Åråsen. 
 
To år senere (1997) blir det exit mot Moss i andre runde og sesongen etter (men også nå andre runde, 
tap 1-4 borte mot Ham/Kam) og i de påfølgende åtte årene må Strømmen igjen spille de kvalifiserende 
rundene i Norgesmesterskapet. Den største fornedrelsen på nittitallet glemte vi forresten i farta. Den 
kom på Idrettsparken i Sørumsand i 1993. Der taper vi 2-1 noen måneder etter at vi hadde spilt kval 
om opprykk til toppserien. Det siste cupåret Strømlinger husker er 2005. Rælingen og Fu/Vo slås lett i 
kvalrundene og hjemmekampen mot Sprint/Jeløy i første runde ble en klassiker. Gjestene fra Jeløya 
var i snitt et hode høyere enn Strømlingene og var som et topplag i divisjonen over bokstavelig talt 
skyhøye favoritter. Vi lå under til pause før Frode Marki utliknet ti minutter ut i andre omgang og alle 
ventet vel på at Sprint skulle avgjøre men det gikk til ekstraomganger. Så setter Marki 2-1 midtveis i 
første ekstraomgang og 3-1 i starten av andre. Avgjort? Neppe, gjestene reduserer med ni minutter 
igjen å spille. Ni lange minutter? Neida, Dalen og Pettersen putter to til for hjemmelaget i løpet av 
kampens fem siste minutter og bataljen ender 5-2. Belønningen kommer når NFF setter opp andre 
runde…  
 
Romeriksderby nummer 34 etter krigen da Lillestrøm Sportsklubb gjester Strømmen Stadion 19. mai. 
To tusen tilskuere ser Frode Marki gi hjemmelaget ledelsen mot storebror for første gang siden 19. 
september 1970 ti minutter ut i andre omgang. Skulle det gedigne banneret med teksten ”Velkommen 
til årets cupbombe” vise seg å stemme? Dette ville i så fall ha blitt den største bomben i norsk 
cuphistorie, men slik skulle det altså ikke gå og gjestene fra feil side av elva vant til slutt 3-1. 

 
Strømmen har spilt tre cupkamper siden denne minneverdige dagen på 
Strømmen Stadion. Året etter ble det tap mot Sander i første kvalrunde, i 2007 ble 
Adeccoligalaget Kongsvinger med ex-Strømling Thomas Berntsen som trener for 
sterke og vant 2-1 i første runde og i 2008 tapte vi 1-0 mot Ull/Kisa. Kongepokalen 
kommer nok aldri til pokalskapet på Strømmen Stadion, de to store mulighetene 
gikk tapt i 1957 og 1987. Men flere uforglemmelige cupopplevelser håper og tror 
vi at fremtiden bringer. 
 
Strømmen IF har totalt spilt 185 kamper i Norgesmesterskapet for herrer. Av disse 
har 110 blitt vunnet, 13 endt uavgjort og det har blitt 62 tap. 
Tar vi med de tre Strømmensklubbene før krigen er antall kamper 243 fordelt på 
121 seire, 13 uavgjort og hele 109 tap. 
Semifinalen er nådd en gang, kvartfinalen seks ganger og fjerde runde fem 
ganger. 
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Rivaliseringen, hatet og lokaloppgjørene på Romerike 
Vi snakker om Strømmen og Lillestrøm. Mytene og historiene er mange. De fleste trolig for gode til å 
være sanne men samtidig så gode at de vil leve videre for evig tid. Hvor mange Strømlinger lot 
egentlig krana renne døgnet rundt under flommen i 1967? Var det slåsskamper på Nybrua i 
mellomkrigsårene? Var virkelig Tryggen bare tre ganger over elva i løpet av sine siste tretti leveår? 
Kjører Loffen fortsatt rundt Lillestrøm når han skal til Fetsund? Vi lar det ligge og konsentrer oss om 
fotballen. 
 

 
Banner i Sagdalen før cupkampen i 2005. 
 
Lokaloppgjørene var intense før fotball Norge ble samlet til et serierike. Men da var de også årlige og i 
tillegg var det flere klubber fra begge stedene involvert. Lillestrøm SK, Lillestrøm BK, Lillestrøm Fram 
og Minerva derfra og Strømmen BK og Norrøna fra den riktige siden. Vi hopper bukk over dette og tar 
for oss lokaloppgjørene etter krigen. 
 
Statistikk kan brukes til hva som helst og her bruker vi den til å konkludere med at de to klubbene er 
omtrent like gode. Etter krigen har det blitt spilt 34 obligatoriske Romeriksderbyer, 16 der nede og 17 
på Strømmen. Strømmen har vunnet 13, poengdeling i 6 og seier til LSK 15 ganger. Strømmen har 
scoret 44 ganger og Lillestrøm 50 ganger. Teller man kun seriekamper er tallene 13-6-11, 43-37 i 
favør av de rød og grå. Konklusjonen er altså at Strømmen er det beste serielaget av de to. At flere 
Strømlinger enn Loffen trives dårlig i Lillestrøm er også bevist da det bare har blitt tre seire på seksten 
forsøk der nede. La oss se på samtlige obligatoriske kamper klubbene i mellom etter krigen: 
 
 

NM andre runde 2005-05-19 Strømmen - Lillestrøm 1 - 3 

NM tredje runde 1995-06-21 Lillestrøm - Strømmen 7 - 0 

 1. divisjon 1988-07-24 Strømmen - Lillestrøm 0 - 0 

 1. divisjon 1988-05-01 Lillestrøm - Strømmen 1 - 0 

 1. divisjon 1986-10-12 Lillestrøm - Strømmen 1 - 0 

 1. divisjon 1986-06-19 Strømmen - Lillestrøm 1 - 2 

NM tredje runde 1981-07-09 Strømmen - Lillestrøm 0 - 2 

3. divisjon 1971-06-16 Strømmen - Lillestrøm 0 - 0 

3. divisjon 1971-09-18 Lillestrøm - Strømmen 0 - 0 

3. divisjon 1970-09-19 Strømmen - Lillestrøm 2 - 0 

3. divisjon 1970-06-08 Lillestrøm - Strømmen 1 - 2 

3. divisjon 1969-10-04 Strømmen - Lillestrøm 2 - 0 

3. divisjon 1969-06-16 Lillestrøm - Strømmen 2 - 3 

3. divisjon 1968-08-24 Strømmen - Lillestrøm 0 - 3 

3. divisjon 1968-05-19 Lillestrøm - Strømmen 3 - 0 

3. divisjon 1967-08-19 Lillestrøm - Strømmen 0 - 0 

3. divisjon 1967-05-20 Strømmen - Lillestrøm 6 - 1 

3. divisjon 1964-08-12 Strømmen - Lillestrøm 3 - 1 

3. divisjon 1964-05-10 Lillestrøm - Strømmen 2 - 0 
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3. divisjon 1962-08-18 Lillestrøm - Strømmen 5 - 0 

3. divisjon 1961-10-08 Strømmen - Lillestrøm 2 - 1 

3. divisjon 1961-08-20 Strømmen - Lillestrøm 3 - 1 

 Hovedserien 1958-10-12 Strømmen - Lillestrøm 5 - 1 

 Hovedserien 1958-07-30 Lillestrøm - Strømmen 2 - 0 

 Hovedserien 1956-10-14 Lillestrøm - Strømmen 1 - 0 

Hovedserien  1956-07-29 Strømmen - Lillestrøm 4 - 0 

NM Kvartfinale 1955-09-04 Lillestrøm - Strømmen 1 - 0 

 Hovedserien 1954-06-07 Lillestrøm - Strømmen 1 - 1 

 Hovedserien 1953-09-27 Strømmen - Lillestrøm 5  2 

2. divisjon 1947-09-07 Strømmen - Lillestrøm 0 - 2 

2. divisjon 1947-08-29 Lillestrøm - Strømmen 0 - 0 

KM, kval 2. div 1946-10-12 Strømmen - Lillestrøm 0 - 3 

KM, kval 2. div 1946-05-25 Lillestrøm - Strømmen 1 - 3 

KM 1945-09-08 Strømmen - Lillestrøm 1 - 0 

 
 
 
Oppgjørene har alltid samlet bra med folk men rekordene har uteblitt. Det best besøkte derbyet var 
serieåpningen i 1988 da 8128 tilskuere kom på Åråsen og nest høyeste tilskuertall på banen Skedsmo 
Kommune ga bort gratis var 5346 i 1953/54 sesongen da klubbene knivet om tetplassen i 

Hovedserien. Best besøkte kamp på Strømmen Stadion var da ca 7000 
møtte opp en oktoberdag i 1958, Strømmen ledet da Hovedserien og 
nedstablet motstanderen hele 5-1 som for øvrig er klubbens nest største 
derbyseier kun overgått av 6-1 i 1967. De 12 346 som så kampene i 
1953/54 sesongen sørget for at dette ble sesongen da flest tilskuere så de 
to kampene, sesong nummer to på denne statistikken er 1988 da 10 546 så 
de to foreløpig siste seriekampene klubbene i mellom. Færrest tilskuere i et 
toppseriederby var det i 1986 da 1757 dukket opp i sommerferien på 
Strømmen Stadion. Tall fra årene før klubbene møttes i Hovedserien og fra 
3. divisjon Østland/Nordre på sekstitallet har ikke vært å oppspore men 

4000 på tredjedivisjonskamp på Strømmen Stadion i 1969 er i hvert fall et tall. De tre cupkampene 
trakk et sted mellom 2000 og 3000 Romerikinger i årene 1981, 1995 og 2005. 
 

 
Loffen, mannen som i dag personifiserer rivaliseringen mellom de to stedene og klubbene. 
 
Da vet du vel mer enn du strengt tatt trenger å vite om et av de klassiske derbyene i norsk fotball. 
Heldigvis er undertegnede gammel nok til å ha sett fire serieoppgjør mellom klubbene (det er vel en 
viss mulighet for at det ikke kommer flere sjanser…) men dessverre ikke så gammel at det var mulig å 
oppleve den siste Strømmen seieren 19. september 1970. Men stort var det da vi tok ledelsen i 
cupkampen for et drøyt år tilbake og dessuten skulle det aldri vært dømt offside da Pål Fredheim satte 
ballen i nettet 24. juli 1988 på Strømmen Stadion. Da hadde Bård Bjerkeland blitt sur da… 
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Strømmen Stadion 
Åpnet i 1924 og nå bedre enn noensinne. 
Strømmen Stadion på Football Ground Guide (hvis den  hadde vært der…): 
 
 

   

 

Strømmen IF  

Ground Name: Strømmen Stadion 
Capacity: 5,500 (200 seter) 
Address: Strømsveien, 2010 Strømmen 
Main Telephone No: 63 81 30 92 
Main Fax No: 63 81 30 44 
Ticket Office: Billettsalg kun på kampdager 
Ground Tours: På eget initiativ 
Pitch Size: 104 x 68 meter 
Club Nickname: Strømmen 
Year Ground Opened: 1922 
Shirt Sponsors: Strømmen Sparebank 
Kit Manufacturers: Hummel 
Home Kit Colour: Grå trøye, rød shorts 
Away Kit Colours: Helblått 
Official Web Site: www.strommen-if.no 
Unofficial Web Sites: 
www.greyhoundsweb.no,  
  

 

  

Ariel view. Strømmen Stadion at present. 
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What's The Ground Like? 
Strømmen Stadion har aldri vært en av de fasjonable fotballarenaene i Norge. Snarere tvert i mot, det er i 
den andre enden av skalaen banen har befunnet seg. Banen ble åpnet som et fellesanlegg for fotball, 
friidrett og skøyter i 1922. Banedekket var grus frem til det ble lagt gress i 1952, noe som gjorde at 
Strømmen IF på femtitallet måtte spille sine første sesonger i Hovedserien på Fedrelandet Stadion i 
Fetsund. Gressbanen var kontinuerlig kjent som en av de verste i Norge og ikke stedet for teknisk 
frøkenfotball. I 2004 ble det humpete naturgresset erstattet med kunstgress og da friidrettsbanen 
forsvant samtidig ble det også plass til en minibane på den ene kortsiden. 
 
Om gresset var dårlig så har tribunefasilitetene vært verre. Helt frem til 1986 var hovedtribunen en gress-
skråning. Riktig nok en perfekt gresskråning for en fotballarena men likevel bare en gresskråning. 
Begrepet tilskuerkapasitet fantes ikke på den tiden det virkelig var folksomt på Strømmen Stadion. Opp til 
10 000 tilskuere trykket seg sammen på avgjørende Hovedseriekamper på femtitallet og tilskuerrekorden 
ble satt i 1957 da 12 800 entusiastiske Strømlinger fikk se hjemmelaget vinne kvartfinalen i NM mot 
Larvik Turn. Tribune ble det altså først i 1986 da Strømmen igjen rykket opp til den øverste divisjonen i 
Norge. Kapasiteten var 4 000 ståplasser som etter hvert har blitt supplert med 200 seter. Dagens 
kapasitet på 5 500 illustrerer hvor mange det er plass til hvis alle skal se stort sett hele banen og ikke i 
forhold til NFF kravene. Det har vært over 5 000 tilskuere på Stadion to ganger siden tribunen ble bygget, 
mot Brann i 1987 og mot Rosenborg i 1988. Banen er innehaver av en tilskuerrekord for Tippeligaen da 
202 betalende tilskuere overvar siste serierunde mellom Strømmen og Mjøndalen i 1986. 
 
Klubbhuset fra 1922 ble pusset opp på 1970-tallet samtidig som garderobene i kjelleren ble utvidet. 
Klubblokalene i første etasje består av klubbsal, kontorer, kjøkken og toaletter. Premieskapene i 
klubbsalen er et relativt imponerende skue og forteller om de årene hvor Strømmen IF var en av landets 
ledende klubber i aldersbestemt fotball. For noen uker siden åpnet det nye klubbhuset som har blitt 
bygget på dugnad de siste årene. Her er det nye garderober, møterom og utleieleiligheter. 
 
Strømmen Stadion fremstår i dag som et moderne og funksjonelt anlegg for de 34 lagene i klubben. I 
årene 2001 – 2007 benyttet eliteserielaget for damer Team Strømmen også Strømmen Stadion. Anlegget 
tilfredsstiller kravene til 2. divisjon herrer og med noen små justeringer minimumskravene for toppserien 
for damer.    

Future Developments 
Etter at kunstgresset ble lagt og det nye klubbhuset åpnet var neste utbygningsplan flere seter på 
tribunen samt noen andre sikkerhets- og komfortoppgraderinger som kreves i toppserien for damer. Men 
da Team Strømmen plutselig fant ut at de heller ønsket å spille kampene sine i Lillestrøm er disse planene 
foreløpig lagt på is. Fremtidige planer for anlegget er boligutbygging i skogen bak tribunen og en ny 
minibane bak tribunen. 

Main Stand – new photos 
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Fra serieåpningen mot FK Tønsberg i 2. divisjon 2007. Tilskuertall: 340 betalende.  

 

Cupkamp og derby mot Lillestrøm i 2005 foran 2000 tilskuere. 

 

Opprykkskvalik fra 3. divisjon i 2006 hvor 400 tilskuere hadde møtt opp. 

 

En folketom hovedtribune. 

What Is It Like For Visiting Supporters? 
Til kamper hvor det er ventet et stort antall tilreisende supportere deles tribunen i forskjellige områder. 
Ståplasser for hjemmesupporterne er nærmest klubbhuset, sitteplassene er forbeholdt 
hjemmesupporterne men det går som regel greit å kjøpe billett dit som bortesupporter også. Ståplasser 
for bortesupporterne er området på tribunen mot Strømmen sentrum. 
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Du har bra oversikt fra tribunen og får således med deg det som skjer på banen. Kiosken er på 
hjemmedelen av tribunen men ved behov (og ved segregering) åpnes også kiosken bak bortesupporterne. 
 
Til de fleste kampene kan man bevege seg fritt og besøkende supportere er hjertelig velkomne inn i 
klubbhuset for kaffe og vafler før og etter kampen. Toaletter finner du i klubbhuset men det er ofte like 
greit å bruke skogen bak tribunen. 
 
Atmosfæren på Strømmen Stadion kan beskrives som behersket entusiastisk. Klubben har sine faste 
tilhengere som gjennom årene er kjent for å gi uttrykk for sin mening når det passer dem, men som regel 
på en vennligsinnet måte og med et glimt i øyet selv om det ikke alltid høres slik ut. Neste gang din klubb 
besøker Strømmen Stadion bør du ta deg en tur, det anbefales på det varmeste. 

Historic photos 
 

 

Tilskuerrekord mot Larvik Turn i 1957. Utrolig men sant, det var 12 800 mennesker på Strømmen Stadion. 

 

Cupkamp mot Moss i 1977. Publikumstallet er ikke kjent da 3. divisjonslaget holdt 1. divisjonslaget til uavgjort. 
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Strømmen Stadion sett fra lufta på sekstitallet. 

 

Her ser du den gamle ”hovedtribunen” på Strømmen Stadion. Bildet er fra 1981.  

Where To Drink? 
Strømmen sentrum (8-10 minutters gange) byr på flere spisesteder og utesteder. På Strømmen 
Storsenter (hverdager 10-21, lørdager 10-18) som ligger mellom stasjonen og Strømsveien har flere 
forskjellige steder, blant annet Smelteriet Pub som meg egen inngang ved siden av hovedinngangen 
følger samme åpningstider som øvrige utesteder. Langs Stasjonsveien nærmere Strømsveien finner du 
Peppes Pizza. Nederst i Strømsveien (mot Sagdalen) ligger Stage, et mye brukt samlingssted for 
fotballfolk på Strømmen. Byens billigste øl finner du hos den noe slitne nabopuben Duen eller hos 
Optimisten litt nærmere Strømmen Stadion. ”Nye Checkpoint Charlie” ligger i Strømsveien 48, i de 
tidligere lokalene til Josefine Pub. Skulle ikke det være nok er det hyppig og rask togforbindelse med Oslo. 

Historic Team 
 



 

Fotballens historie på Strømmen 

 

12 

 

Rekordlaget fra 1985. Opprykk til 1. divisjon og tilnærmet uslåelig poengrekord i 2. divisjon. Ni av spillerne på 
bildet hadde vært med å vinne Norway Cup for Strømmen enten som lillegutter i 1978 eller 1979 og/eller som 

juniorer i 1983. Tolv av spillerne kom fra egen ungdomsavdeling. 

How To Get There By Car & Where To Park 
Fra Oslo følger du E6 mot Gardermoen og svinger av på Rv158 (skiltet mot bl.a Strømmen og Lørenskog). 
Følg veien to-tre kilometer før du kommer til avkjøringen til Strømmen som er til høyre og er godt skiltet. 
Kjør gjennom tunnelen og mot Strømmen Stasjon og McDonalds. Ta så til høyre opp stasjonsveien, passer 
Strømmen Storsenter på venstre hånd før du svinger til høyre i lyskrysset. Du er nå i Strømsveien, følg 
denne noen hunder meter mot Oslo igjen og du ser banen på venstre hånd. Kommer du fra nord følger du 
E6 til Olavsgård, svinger så til høyre mot Skjetten, holder rett frem hele tiden og kommer da etter noen 
kilometer til motsatt side av Strømmen Stasjon. Kjør over brua og så første til høyre, derfra gjelder 
samme forklaring som over. Fra Oslo følger su skiltingen mot Strømmen langs Rv159 og kommer da til 
Strømmen Stasjon. 
Det er gode parkeringsmuligheter i gatene rundt banen og ved storkamper også inne på selve 
stadionområdet. 

By Train 
Fra Oslo S går det lokaltog som stopper på Strømmen Stasjon hver halvtime. I tillegg går det direktetog i 
rushtiden, trolig vil dette snart utvides til å gjelde hele dagen. 
 

Kommer du nordfra på Norges eldste jernbanestrekning skifter du hvis mulig på Eidsvoll, Gardermoen, Dal 
eller Lillestrøm og tar lokaltoget videre derfra. Det kan ofte være raskest å reise via Oslo S også hvis du 
kommer fra nord. 
 
Fra Strømmen Stasjon går du mot Strømmen Storsenter (Stasjonsveien) og fortsetter til lyskrysset ved 
Peppes Pizza. Her tar du til høyre opp Strømsveien.  
 
Det enkleste er å gå fra stasjonen, turen tar ca et kvarter. Taxi koster ca kr 75.- og må bestilles på 
telefon 09080. 

Local Rivals 
Lillestrøm og Skjetten. 
 

Strømmen har siden krigen spilt 34 obligatoriske kamper mot naborivalene fra Lillestrøm og statistikken 
er 13-6-15 i disfavør av Strømmen. Den siste seieren må vi helt tilbake til 1970 for å finne men den 
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foreløpig siste gangen klubbene møttes i seriesammenheng i 1988 endte det 0-0 på Strømmen Stadion. 
Strømmen var nære på å lage tidenes cupsensasjon da de tok ledelsen mot Lillestrøm i en cupkamp i 
2005 men rivalene ble for sterke mot slutten og vant 3-1. Rivaliseringen mellom Strømmen og Lillestrøm 
har lange historiske røtter. De to tettstedene skilles av Nitelva og har en nå til dags uhøytidelig 
konkurranse mellom seg i alt fra shopping til uteliv og fotball. Rivaliseringen har ikke alltid vært 
uhøytidelig og under storflommen i 1967 sies det at mange Strømlinger lot kranene renne slik at 
Lillestrøm skulle dekkes ytterligere av vann. Fotballrivaliseringen er i dag mer avslappet enn før da 
Lillestrøm har gått seirende ut av den kampen, trolig for evig og alltid. Men det betyr ikke at hatet er 
forsvunnet av den grunn, fortsatt er det noen Strømlinger som unngår å reise til Lillestrøm og som aldri 
har satt sin fot på Åråsen. 
 

    
To bannere som ble hengt opp forrige gang klubbene møttes til fotballkamp. Det tredje bildet viser 
Lillestrøms Bård Bjerkeland som etter en seriekamp på Strømmen Stadion i 1988 raste opp på tribunen 
for å fortelle noen alvorsord til enkelte Strømmen supportere. 
 
Rivaliseringen med Skjetten er av nyere dato og er mest fotballrelatert. Riktig nok er ikke ”2013 Getto 
Skjetten” det mest populære stedet på Strømmen, men det er det vel ingen andre steder heller. Skjetten 
Sportsklubb kom fra ingen steds og ble på slutten av nittitallet nummer to i Romeriksfotballen ved hjelp 
av en millionavtale med Findexa. Klubben kjøpte inn spillere over en lav sko og var faktisk helt oppe i 
Adeccoligaen i 1999. Da kassa var tom kom man fort tilbake til hverdagen og det ble etter hvert nedrykk 
til 3. divisjon igjen. Da ”Borettslaget” som klubben hånlig kalles rykket opp til 2. divisjon igjen i 2007 la 
spillerne deler av opprykksfesten til Strømmen Stadion hvor de moret seg med å avbryte en 
sponsormiddag og urinere på banen. Klubbene har bare møtt hverandre fire ganger i obligatoriske kamper 
(og skal heller ikke møtes i 2008) så grunnlaget for den store rivaliseringen er vel strengt tatt ikke 
tilstede. Men det er klart, litt urinering i ny og ne og det faktum at Strømmen fortsatt ikke har vunnet en 
obligatorisk kamp mot Skjetten hjelper på. 

Fans 
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Bildet lyver en smule. Strømmen trekker både beskjedent med tilskuere og noe organisert tribunekultur 
er det ikke mye av. Men gjennom sine mange år i toppen av norsk fotball har klubben en anselig mengde 
sovende supportere og sympatisører som vekkes til live med ujevne mellomrom. Bildet er hentet fra den 
avgjørende opprykkskampen fra 3. divisjon borte mot Ullern hvor 500 av de 700 tilskuerne var tilreisende 
Strømlinger. Den uavhengige supporterklubben Strømmen Greyhounds ble startet i 1993 og er igjen aktiv 
etter noen år i dvale. Tidligere var det også en mer offisiell Strømmen Supporterclub men denne er nå 
nedlagt.  

Admission Prices 
Inngang koster kr 70.- uavhengig av motstander og sitte- eller ståplass. Det kan være avvik på 
cupkamper i henhold til NFFs bestemmelser. På ”store kamper” koster sitteplass kr 30.- ekstra. 
 
Ground Layout 

 

 

 

Programme & Fanzines 
Kampprogram er gratis og deles ut ved inngangene. Fanzina ”Grå Stær” avgikk ved døden i 1994. 

Ground Tours & Museum 
Banker du på og spør pent kan du se deg om i klubbhuset. Her finner du en imponerende pokalsamling fra 
det som en gang var landets ledende klubb i aldersbestemte klasser. På veggene henger det diverse 
historiske bilder, de eldste helt tilbake fra 1912. 

 

Record & Average Attendance 
Record Attendance: 
12,800 v Larvik Turn NM Cup Kvartfinale, 8. september 1957. 
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Moderne tid: 5,100 v Brann NM Cup Kvartfinale, 15. september 1987. 
 
Fire kamper med ca tusen eller flere tilskuere de siste femten årene: 
955 mot VIF 1. divisjon 1993, 1012 mot VIF NM 1995, 1100 Jr NM finale 1995, 2000 mot LSK NM 2005 
 
Average Attendance: 
Hovedserien 1953/54: 3749 (reelt tall trolig høyere). Høyeste sesong gjennomsnitt for klubben. 
1. divisjon 1988: 1723. Forrige sesong i toppdivisjonen. 
2. divisjon 2007: 186.  
2. divisjon 2008: 222. 

Hotel Accommodation 
Kasjotten Hotell på Skjettentoppen (Statsråd Ihlens vei) er eneste alternativ på Strømmen. Scandic Hotell 
Triaden, Skårersletta 88, 1476 Rasta er nærmeste alternative mulighet. Olavsgård Hotell på Hvam.  

 

 
På www.groundhopper.no og www.stadionsiden.com derimot finner du omtale av vår kjære 
hjemmebane. Sannelig er ikke banen nevnt på www.worldstadiums.com også. 
 

Strømmen Stadion har aldri vært et fasjonabelt fotballanlegg. Men kulturen og historien på 
Stadion kan fortsatt skimtes for de som har øye for slikt. Anlegget ble åpnet i 1924 etter en 
formidabel dugnadsinnsats av klubbens medlemmer. I årene frem til 1948 spiller stedets 
fotballklubber kampene sine i kretsens A-klasse på banen. Norrøna, stiftet i 1911 som 
Strømmen FK og fra 1926 også Strømmen BK har sin hjemmebane på anlegget. Strømmen IL 
(AIL klubb) stiftes i 1928 og dermed er banen hjem for ikke mindre enn tre fotballklubber fra 
Strømmen, et sted med snaut 10.000 innbyggere. I 1935 slås Strømmen BK og Norrøna 
sammen og tar det opprinnelige navnet Strømmen FK. Ti år senere, i frigjøringsdagene, 
fusjonerer Strømmen FK og Strømmen IL til Strømmen Idrettsforening. 

FEDRELANDET STADION OG HOVEDSERIEN  
Strømmen IF blir raskt den ledende fotballklubben på Romerike og kvalifiserer seg for 
Hovedserien i 1948. Det tvinger klubben bort fra Strømmen Stadion da kun gressbaner er 
godkjent i landets toppserie. Gjennom fire år er Fedrelandet Stadion i Fetsund klubbens 
hjemmebane. Tilskuertallene var opp mot 7.000 og det var litt av et syn med ekstratog, 
lastebiler og syklister på vei østover annen hver søndag.  
 
GRESSÅPNING 1952  
Sommeren 1952 åpner den nye gressbanen på Strømmen Stadion og naturlig nok er Lillestrøm 
motstander i den første kampen. Gresskråningen brukes som tribune og besøkes jevnlig av 
mellom to og åtte tusen tilskuere på hjemmekampene. Tilskuerrekorden er fra kvartfinalen mot 
Larvik Turn i 1957 da snaut 13.000 mennesker presser seg innenfor portene. Fra 1961 til 1985 
er det dårlig med toppfotball på Stadion. Men noen kamper som bl.a NM finalen for juniorer i 
1971 og lokaloppgjørene mot Lillestrøm trakk opp mot 5.000 tilskuere. 
 
TOPPFOTBALL OG TRIBUNER  
Strømmen rykket opp i toppdivisjonen igjen i 1985 og i 1986 og 1988 var det igjen Norges 
beste fotballag som kom på besøk. Draget på publikum hadde forsvunnet i løpet av de 25 årene 
men ikke overraskende krevde NFF at gresskråningen skulle erstattes med tribune før banen ble 
godkjent for spill i den øverste divisjonen. Dermed kom tribuner på plass etter 62 år med fotball 
på Strømmen Stadion.  

KUNSTGRESS  
For to år siden ble det lagt kunstgress på banen og året etter rykket Strømmen IF opp fra 
glemselen i 3. divisjon tilbake til det som defineres som toppfotball her i landet. Anlegget som 
også består av en grusbane og en minibane med kunstgress brukes nå av klubbens 34 lag samt 
av Team Strømmen i damenes toppserie. Nytt klubbhus ferdigstilles i disse dager. Strømmen 
Stadion er landets eneste fotballbane hvor det har blitt spilt toppseriefotball for både damer og 
herrer i nyere tid. 

 

 
 
Sted: Strømmen (8.500 innbyggere), 
Skedsmo kommune (44.577 innbyggere) 
Åpnet: 1924 
Kapasitet 
Seter: 300 plaststoler  
Ståplasser: 3.000  
Totalt:7.840 
Publikumsrekord: 12.800 (Strømmen-Larvik 
Turn, kvartfinale NM 8. september 1957) 
Banestørrelse: 104x64 m 
Banedekke: Kunstgress 
Undervarme: Ja  
Flomlys: Ja 
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- STRØMMEN IDRETTSFORENING – STIFTET 1911 


