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2 ÅRSBERETNING 2020 

2.1 Tillitsvalgte 
Hovedstyrets sammensetning i perioden har vært: 
 
Leder:         Marit Nesheim Hauge (1 år – på valg) 
Nestleder:             Ivar Høvik (1 år – på valg)    
Styremedlem:             Thomas Hauff Ulvestad (2 år – ikke på valg) 
Styremedlem:             Angella Riquelme Ordenes (2 år – ikke på valg) 
Styremedlem:             Hege Karoline Kristiansen (2 år – på valg) 
Styremedlem:             Dag Anders Brede (1 år – på valg) 
Styremedlem:  Sebastian Melbye (2 år – på valg) 
Styremedlem:  Synne Larsen (1 år – på valg) 
Varamedlem:              
 
Gruppelederne er medlem av hovedstyre som styremedlemmer. 
Fagerstrand idrettsforening har følgende grupper: Allidrett, Håndball, Fotball, Innebandy og Styrke. 
     
Kontrollutvalg: Cathrine Kjensli Høvik og Lene Østby 
 
Valgkomité:  
 
Medlem i Nesodden Idrettsråd: Kjetil Rødvik-Hansen 
 

2.2 Saker i 2020 

 
De viktigste sakene som styret har jobbet med kan nevnes: generell drift av klubben, idrettspolitikk, 
økonomistyring og hallprosjekt.  

 

2.2.1 Politiattester  

Marit Nesheim Hauge har ansvaret for arbeidet med politiattester. FIF er opptatt av at alle frivillige i 
klubbens arbeid viser frem gyldig politiattest i henhold til bestemmelsene og veiledningen fra Norges 
Idrettsforbund. Dette er et kontinuerlig arbeid i klubben. 
 

2.2.2 Hallprosjekt  

Det er stor mangel av halltid på Nesodden og i den forbindelse har FIF undersøkt muligheter for å 
etablere en rubb hall på Fagerstrand. Det er hentet inn forskjellig pris eksempler og gjort vurderinger i 
forhold til størrelse og halldekke. Prosjektet ble presentert for NIR høsten 2019. I 2020 har FIF fortsatt 
arbeidet med å få presentert prosjektet for Nesodden kommune, og også spilt inn at rubb hallen kan 
bygges i relasjon til barneskolen og brukes av skolen. 
 

2.2.3 Gaming prosjekt 

FIF har arbeidet med å få i gang et tilbud til ungdom for en Gaming event. I 2020 fikk en tildelt midler 
av kommunen for å gjennomføre arrangementet. FIF har gått i samarbeid med Nesodden 
Idrettsforening for å kunne nå ut til flere unge. Prosjektet har fått navnet “Odden gaming”. 
Gjennomføringen av prosjektet er dessverre utsatt på ubestemt tid i forhold til Covid-19. Arbeidet med 
planlegging og tilrettelegging er pågående og arrangementet vil arrangeres når det blir muligheter i 
henhold til gjeldende retningslinjer for Covid-19. 
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2.2.4 Sponsorarbeidet 

I 2020 har FIF hatt en sponsoransvarlig som har arbeidet aktivt med å oppdatere mal for 
sponsoravtaler og fulgt opp eksisterende sponsoravtaler samt tatt kontakt med eventuelt nye 
sponsorer.  
I 2017 ble det besluttet at gruppene kan ha egne sponsoravtaler innen visse rammer, og at de må 
koordineres med sponsoransvarlig. Dette i hovedsak for å kunne gå til innkjøp av drakter og utstyr til 
gruppene.  
I 2017 inngikk FIF en toårig avtale med KIWI som ny hovedsponsor, utløp sommeren 2020. FIF er i 
dialog om eventuell videreføring av sponsoravtalen med KIWI. 
 

2.2.5 Nærmiljøanlegg 

I et samarbeid mellom FIF, Nesodden kommune og PurePlay vil det våren 2021 bli satt opp en 
utebane, nærmiljøanlegg ved Bakkeløkka. En bane med dekke og vant som måler 10x20 meter, som 
kan brukes året rundt. Dekket er et multisport golv, og vantet 50 cm høyt.  
Dette har kommet på plass gjennom en satsning PurePlay har med Norges Bandyforbund og 
samarbeid med Nesodden kommune. 
 

2.2.6 Tuftepark 

Tufteparken på Fagerstrand ble ferdigstilt i 2020 etter tett samarbeid mellom FIF og Nesodden 
kommune. Grunnet Covid-19 har det ikke vært anledning til å ha en markert åpning med 
lokalbefolkningen. FIF vil ha en markering når det igjen åpnes for muligheter for større arrangementer.  
 

2.2.7 Avtale med Nesodden Kommune 
Vi har en avtale om utleie av garderobeanlegget med Nesodden kommune på kr 75 000 pr. år 
(indeksregulert verdi 2020 – kr. 82.112,-). 

 

2.2.8 Medlemsregisterarbeid og betaling av kontingenter 
Medlemsregisteret følges opp av gruppeledere og styre, samt at FIF sin ansatt bistår som 
kontaktperson for medlemmene og utfakturering av medlemskontingent.  
FIF erfarer som en del andre idrettslag utfordring med at aktive og frivillige i klubben ikke meldes inn 
som medlem. I henhold til regelverket skal alle aktive og frivillige i klubben registreres som 
medlemmer. Basert på medlemstallene våre får klubben tildelt midler og det er også med i 
vurderingen ved tildeling av treningstider i haller. Dermed er det viktig at alle barn og voksne som er 
aktive og/eller frivillige registrerer seg som medlemmer. 
 
Fagerstrand Idrettsforening vil i tiden fremover ha mer fokus på at de som er aktive i klubben melder 
seg inn og registreres som medlem i klubben. 
 
Det er en del utestående kontingenter som det arbeides med å drive inn. 
 
Fagerstrand Idrettsforening har også i 2020 hatt en samarbeid med Kiwanis. 
 

2.2.9 Medlemsutvikling 
Ved utgangen av 2020 hadde FIF 284 medlemmer mot 314 i utgangen av 2019.  
 
I 2020 har det vært sterkt redusert aktivitet grunnet Covid-19 med nasjonale og regionale tiltak som i 
store deler av 2020 har stengt for trening, kamper og cuper. 
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Klubben har under de gitte restriksjoner prøvd å gi et tilbud innenfor de til enhver gjeldende 
retningslinjer.  
 
Hardest rammet har A-lagene til innebandy gruppen vært hvor det siden mars 2020 har vært forbud 
mot organisert trening inne. 
 
Den største nedgangen ser en i aldersgruppen 0-5 år som er halvert i 2020 versus 2019. Men en ser 
også en nedgang i aldersgruppen 13-19 år og de over 26 år. Samtidig har en hatt en liten økning i 
aldersgruppen 6-12 år. 

 
Oversikt over alderssammensetningen i idrettslaget pr. 31.12.20.: 

Aldersgruppe Antall medlemmer 

0 – 5 20 

6 – 12 139 

13 - 19 30 

20 - 25 5 

26 -  90 

Sum 284 

 

 
Oversikt over medlemmer pr gruppe pr 31.12.2020: 

Gruppe 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Sum 

Allidrett 18 9   1 28 

Fotball  73   13 86 

Håndball  38   10 48 

Innebandy  23 20 2 20 65 

Styrke   13 3 25 41 

Uten gruppe 3 6 2  25 36 

Sum 21 149 35 5 97 304 

 
Årsaken til at sum medlemmer er høyere i denne oversikten er at noen er medlemmer i flere grupper. 

 

2.2.10 Profilering og kommunikasjon 
FIF kommuniserer i hovedsak via sin hjemmeside og Facebookside. 
Det har de siste årene vært utfordrende å få oppdatert informasjon på hjemmesiden, ny og enklere 
hjemmeside ble annonsert rett på nyåret 2021. 
 

2.2.11 Regnskap og balanse 2020 

Se saksnummer 8) 
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2.2.12 FIF Klubbhus 
I 2020 har det vært liten aktivitet på FIF klubbhus grunnet Covid-19 og strenge restriksjoner for 
sammenkomster. 
 
Det har kun vært utført nødvendig vedlikehold på klubbhuset i 2020. 
 
Klubben må avsette for fremtidig vedlikehold av klubbhuset. 
Klubben er i dialog om fast utleie de neste 3 årene – i perioden 1.juli 2021 til 30.juni 2024. 
 

2.2.13 Bakkeløkka 
Det er u 2020 ikke gjort noen større utbedringer i Bakkeløkka flerbrukshall. Det er behov for 
vedlikehold av større art, sportsdekket er flere steder veldig slitt og med hull. Samtidig som det i 2020 
har vært lekkasjer fra taket – som har ført til utsettelse av oppsatte kamper / arrangement.  
FIF har kontinuerlig dialog med kommunen og rapporterer inn alt av feil og mangler. 
 
Som en følge av Covid-19 har frivillig i FIF stilt opp og tilpasset kiosken i Bakkeløkka i henhold til gitte 
restriksjoner. 

2.2.14 Sluttord 
Tusen takk til alle som har gjort en stor eller liten innsats i Fagerstrand Idrettsforening i året som har 
gått. En særlig takk til alle trenere, lagledere, frivillige og foreldre som i 2020 har vært med til å gi barn, 
unge og voksne gode idrettsopplevelser.  
 
2020 har vært et annerledes år i forhold til nedstenging av idretten hvor en til enhver tid har måttet 
omstille seg for å følge nasjonale og regionale retningslinjer. 
En ekstra takk til de frivillige som har lagt til rette og gjort den ekstra innsatsen for å kunne gi tilbud til 
barn og unge i denne perioden. 
 
FIF er avhengig av at mange stiller som frivillige enten det er til ukentlige treninger, kamper, cuper 
eller dugnader og uten den innsatsen dere har gjort, så ville vi ikke hatt grunnlag for å drive klubben.  
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2.3 Håndball 
FIF Håndball – Årsberetning 2019 
 
Styret for 2020 
Håndballgruppens styre har for 2020 bestått av følgende personer: 
Leder/Økonomi: Synne Larsen 
Dommerkontakt: Cathrine Kjensli Høvik 
Medlemsregister: Olga Falkenberg 
Kioskansvarlig: Synne Larsen/Stian 
 
Styret har i perioden avholdt 1 styremøte samt 2 trenermøte og behandlet ordinære saker som 
påmeldinger til serier og cuper, treningstider, innkjøp av utstyr, rekruttering og andre saker relatert til 
økonomi. Alle vedtak har i perioden vært enstemmige. 
 
Generelt 
Gruppen har takket være kakeboks salg/dugnad (Nordkak) fortsatt å styrke sin økonomi. Takk til alle 
som bidro til et svært godt salg. Men vi har heldigvis god rekruttering av nye spillere i yngre 
årsklasser.   
 
 
Oppsummering sportslige aktiviteter: 
 
Jenter 12 år (født 2008/2009)  
Det er det eldste laget i FIF håndball. Laget har bestått av 9-10 spillere i løpet av 2020, men nå er vi 
på 9. Laget spilte i regionserie, avdeling 27. Vi spilte få kamper pga covid-19 situasjon. Mange kamper 
ble avlyst. Jentene har utviklet seg mye og blir teknisk bedre og bedre. I dag har vi to treninger i uka, 
tirsdager og torsdager. Vi hadde en kveldsaktivitet på Gaupa vannet, barna stod på skjøter. Bål og 
grillmat var servert. Det var en koselig ettermiddag. 

Mange aktiviteter og turer ble avlyst pga situasjonen som vi står i nå. I fjor hadde vi mye fokus på 
styrketrening og kondisjon. 

Vi hadde også fått rutiner på sosiale samlinger en gang i måneden, der vi etter trening spiste middag, 
evaluerer og prater håndball. Før jul hadde vi en kveld med et spill og konkurranse. Jentene byttet 
julegaver. Alt i alt er laget blitt stabil med flere nøkkelspillere, og de andre spillerne lærer og utvikler 
seg raskt.  

Laget trener på tirsdager kl 16:30-18 og torsdager 17-18  
i Bakkeløkka flerbrukshall. 
Trenerteamet: Lenita Ahlstrøm, Tina Bekken og Monika Antosik 
 
 
 
J10 år (født 2010/11) 
Vi starta med en gjeng på 7-8 stk i 2020, jobba med å få til flere spillere. Er der med oppe i det meste 
på 17 stk på treninger. En fin gjeng hvor vi jobber med glede, mestring og føler seg inkludere alle 
spillere uansett alder. Tirsdager har vi jobbet med fokus på håndball, torsdager er det mer for det 
sosiale, men også samhandling i gruppen. Dette har funket veldig godt. Jobbet videre med å få 
handball til å bli en gøy arena.  
Laget trener på tirsdager i Bakkeløkka kl 16-17 og torsdager 18:30-19:30 i Myklerudhallen. 

Trenerteamet: Katrine Yksnøy Aasen, Thomas Ulvestad og Marie  

 
Jenter/gutter 8 år (født 2012 – 2013). 
Vi er gruppe med 12 jenter. 5 barn fra 2013 og 7 fra 2012.  
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Vi trener hver torsdag fra 17.00 til 18.00. 
Treneransvarlig: Olga Falkenberg 
Hjelpetrenere: Christina Hilton Grundvold og Mari Berntsen.   
I fjor hadde vi ikke så mange kamper, men vi rakk å være med på Loppetassen Cup den 8.02. I 
oktober hadde vi Kamp mini 2. 
 
 
Jenter/gutter 7 år (født 2014) 
Vi er en gjeng med variert tall fra 7 til 13 stk på treninger. God blanding mellom jenter og gutter. Er en 
fin gjeng sammen, har det mye moro. Vi har det siste halvåret jobbet med grunn prinsipp i håndball, og 
holder på å jobbe mot å bli et lag samen med ball. Laget trener på mandager i Myklerudhallen kl 
16:30-17:30.  
Trenerteam: Katrine Yksnøy Aasen og Linda Johansen 
 

Sekretariat, arrangement og dommerkvoter: 
Gruppa har gjennom sesongen hatt 2 kampveiledere som har dømt våre hjemmekamper opp til J11. 
Vi har ikke klart å stille med egen dommer på dommerkvoten, men har gjennom samarbeid med 
Drøbak Frogn Håndball klart å fylle vår pålagte dommerkvote (1 dommer).  
Ansvaret som dommerkontakt har vært ivaretatt av Cathrine Kjensli Høvik. 
 
Sekretariat og arrangement inkl. kiosk og billettsalg håndteres av foresatte på laget som har 
hjemmekamp.  
 

Økonomi 
Gruppa har takket være flere dugnader de siste 2-3 årene en god og sunn økonomi. Saldo på bank pr. 
31.12.20 er kr. 142.181,-. Det er utbetalt godtgjørelse til trenere, dommere og styremedlemmer.  
For å opprettholde en sunn økonomi i gruppa ser vi at vi er avhengige av kiosksalg/billettinntekter, 
dugnadsinntekter og/eller sponsorinntekter. Det er i all hovedsak vært brukt kontantprinsippet, dvs. at 
inntekter og utgifter er ført når de er betalt. 
 
 
 
Synne 
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2.4 Innebandy 
Årsberetning i Fagerstrand Innebandy 2020 

 

Styrets sammensetning 

Leder                                                   Angella Riquelme Ordens 

Sportslig leder    Linda Helen Angen Larsen 

Kasserer og medlemsansvarlig       Beate Jacobsen 

Sekretær                                            Julie Degerud Egsæter 

Utstyrsansvarlig                               Angella Riquelme Ordenes 

Kioskansvarlig                                  Julie Degerud Egsæter   

Rekrutteringsansvarlig                    Julie Degerud Egsæter /Angella Riquelme Ordenes 

Styremedlem/arrangement  Hans Erik Karlsen 

Styremedlem    Nicolay Martens-Mayer 

Styremedlem    Silje Johansen 

Juniorrepresentant    Ellen Brekke (til august 2020) 

 

 

Styremøter 

Det har blitt avholdt fire ordinære styremøter der vi har behandlet saker fortløpende. Referat fra møtene kan fås 

ved å henvende seg til styrets leder, ved Angella Riquelme Ordenes 

 

Trenere og lagledere, Vår 2020 

A-lag Herrer  Roar Skålvik  

A-lag Damer  Angella Riquelme og Linda Helen Angen Larsen, lagleder Live Garseg    

G15   Kenneth Pettersen  

G13   Stian Engebretsen og Linda Helen Angen Larsen 

J11   Hans Erik Karlsen og Stian Godeng  

Mini 2010/11  Ellen Brekke, Julie Degerud Egsæter, Katarina Riquelme Pettersen 

Mini mix 2012/13 Ellen Brekke, Julie Degerud Egsæter, Katarina Riquelme Pettersen  

   Hedda Galby fra høst 2020 

Juniortrenere    Vilde Galby, Kacper Nowicki, til sommer 2020 

 

Medlemmer 

Det har i løpet av 2020 vært registrert rundt 100-105 medlemmer i innebandygruppa. Vi merket en sterk nedgang 

av medlemmer grunnet Covid-19 i løpet av høsten 2020. 
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A-lag Herrer, 4.div. 

Da vi gikk inn i 2020 og visste lite om hva som lå foran oss dette året. Vi fikk avviklet 2 seriekamper før alt ble 

stengt ned. Vi hadde en positiv utvikling i laget både på nivå og oppmøte ut av 2019 og inn i 2020. Det var en 

stabil gjeng med 16 spillere som stilte på både treninger og på kamper i 2019/2020 sesongen, og hele 13 av 

spillerne var på poengplukker statistikken i denne sesongen. Vi hadde inn i denne sesongen lykkes med å trene 

opp faste rekker, spillmønster og taktikk. Og skulle fortsette å bygge på dette i 2020, men slik ble det altså ikke.  

 

Den 12. mars så avlyste Norges Bandyforbund all aktivitet, og 24. mars besluttet Forbundsstyret at sesongen 

2019/2020 i bandy, innebandy og landhockey skulle avsluttes. Det var stor interesse i spillergruppen å få til noe 

organisert aktivitet, så det ble fulgt tett med på smitteverntiltak fra både sentrale myndigheter, kommune og 

forbund.  

 

I løpet av sommeren så bisto herrelaget med ressurser til hallvakter under «Åpen hall» initiativet.  

 

Etter sommerferien så det fortsatt mørkt ut for noe mulighet for seriespill for seniorer, da Idrettsforbundet den 7. 

august meldte om utsatt seriestart for voksne. Etter sommerferien valgte kommunen kun å åpne hallene for barn 

under 19 for organisert trening, og herrelaget måtte fortsatt vente på mulighet for treningsoppstart innendørs.  Så 

vi valgte da å ta i bruk smittevern veilederen fra fotballen og igangsatte ett alternative treningsopplegg utendørs 

på kunstgresset. Det var ikke så stor interesse for dette alternative tilbudet, så vi forsøkte å kombinere det med ett 

styrkerom tilbud i samarbeid med styrkegruppa. Uten av vi så at dette hadde noe innvirkning på oppmøte.  

 

Formannskapet i Nesodden vedtok i å stramme inn smittevernreglene den 12. november, og den nye forskriften 

traff oss og vår organiserte utendørsaktivitet. Så vi måtte fra da av ta nok en pause, og som vedvarte ut 2020.  

 

Laget ble trent av Roar Skålvik og som også i 2020 har hatt bistand fra Hans-Erik og Jørgen Karlsen. 

 

A-lag Damer 3.div 

Fagerstrand damelag har deltatt i Oslo og Akershus bandyregion – innebandy i 3 divisjon, sesongen 2019/2020. 

Laget består av jenter/damer i alder 15 – 50+. Vi har hatt godt oppmøte på 

Treninger og kamper, en fin gjeng på rundt 14 stk. Lagets hovedtrener har vært Angella Riquelme og Linda 

Angen Larsen. Live Garseg har fungert som lagleder sammen med de nevnte over. Laget rykket opp til 2.div 

etter å ha ligget i øvre del på tabellen før coronasituasjoen avsluttet sesongen i mars/april. Etter dette har ikke 

laget trent sammen på noen måte, men vi håper å være tilbake når breddeidretten åpner igjen. 

G2002-2005 (G16)  

G15 har hatt et år der man har vært gjennom en erfaringsmessig vanskelig periode i aldersbestemt sammenheng, 

hvor en stor del av laget har startet på videregående skole. Allikevel har de fleste utøverne vært motivert til å 

fortsette. I løpet av sommerhalvåret sluttet treneren, og sammen med pandeminestengingen, skapte det stor 

usikkerhet rundt spillerne. Det ble forsøkt oppstart i høst med nye trenere. Dessverre var det for få som ønsket 
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videre satsing. Det ble også forsøkt å slå laget sammen med G14 (G2006/07). Der mislyktes vi også. Håpet er nå 

at de gjenværende spillerne som ønsker å spille innebandy, rekrutteres opp til A-lag herrer når breddeidretten 

åpnes igjen. 

 

G2006-2007 (G14)  

Gutter 14 besto av en gruppe på mellom 13 gutter og jenter, født fra 08 til 06. Ved sesongslutt ytret flere spillere 

og trenerne at de ønsket å gi seg. På bakgrunn av dette ble det vanskelig å videreføre dette laget i løpet av høsten, 

selv med nye trenere på plass. Det ble gjort et forsøk med sammenslåing av G16 og G14, uten at vi lyktes med 

det. De fire gjenværende spillerne gikk da over til Drøbak innebandyklubb i løpet av høsten 2020, noe vi anså 

som en god løsning for at de kunne fortsette å spille innebandy. 

 

Jenter 07/09 (J12) 

Vi startet opp optimistisk i høst med en gjeng på 14 jenter som gikk i gang med arbeidet mot en sesong i J12-

serien. Etter en periode med hardt arbeid på trening, så følte vi oss godt forberedt til kamp etter sommerferien. 

Selv om det tok litt tid før jentene fant målet til motstanderen så klarte de nesten tidenes opphenting, når det først 

løsnet. Det endte med ett knepent tap men en motstander som var i knestående og glad for at kampen endelig var 

slutt. Så vi fikk bevist at vi hadde noe i denne serien å gjøre, og at vi antakeligvis var blant de best trente lagene i 

serien. Vi rakk en kamp til mot Tunet som endte med overkjøring, men jentene fightet helt ut i hvert fall. 

Etter dette så ble ting stengt pga. Corona, så da har det stort sett gått nedover. Vi har holdt treningene i gang så 

mye som det har vært tillatt og gjort hva vi kan for å holde motivasjonen der, men uten kamper å jobbe mot, så 

har dessverre motivasjonen forsvunnet gradvis fra jentene, og de har sluttet i tur og orden. Målet videre er å 

holde på de vi har og forhåpentligvis få inn mange nye spillere igjen slik at vi har lag igjen til høsten 2021 når 

ting forhåpentligvis er tillatt igjen.  

Minilagene: 

Dette året har minilagene blitt delt slik at de kan trene og spille med de på samme alder. Barn født i 2010 og 

2011 har treningstid før de som er født i 2012, 2013 og 2014. Det er blitt rekruttert flere spillere gjennom året og 

er nå en stabil spillergruppe. Minilagene har et trenerteam bestående av Julie Degerud Egsæter, Ellen Brekke og 

Katarina R. Pettersen og Kacper Nowicki frem til sommeren 2020.  Julie Degerud Egsæter har hatt 

hovedansvaret for rekruttering og treninger og fått med seg Hedda Galby som medtrener fra høsten 2020. 

 

Minilagene er en gjeng bestående av en god blanding gutter og jenter. Noen er stabile, mens flere er innom for 

prøve. Mini har opprettholdt treninger i coronaperioden etter smittevernregler og anbefalinger fra 

kommuneoverlegen i Nesodden. De har også deltatt i et par minirunder i vår og en i høst. Det var veldig kjedelig 

at vår egen minirunde ble avlyst i november. Det hadde barna gledet seg veldig til. 
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Kamper 

I sesongen 2020 har vi deltatt med følgende lag i seriespill og minirunder: 

 

Herre A-lag Seriespill 4.divisjon 

Damer A-lag Seriespill i 3.divisjon 

G15  Seriespill  

G13  Seriespill 

J11   Aktivitetsserie 

Mini   Minirunder 

  

Arrangement 

I tillegg til hjemmekamper i seriespill for de aktuelle lagene, skulle vi ha arrangert minirunde på Bakkeløkka i 

november.  Dette ble på kort varsel avlyst da det ble for stor usikkerhet rundt pandemisituasjonen. Dette var 

veldig uheldig på flere området, både for spillerne våre som hadde gledet seg, og for økonomien for 

innebandyen. 

 

Vi fikk lov til å drifte hallen i sommeren 2020. Det ble skreddersydd en plan for ukene 27-32. Her gjorde vi plass 

til våre egne lag på mandager og onsdager og for alle andre på tirsdag, torsdag og søndag. Hallen ble delt opp i 

fire soner hvor det var rom for ulike aktiviteter. Flerbrukshallen er godt egnet til både klatring, turning, ulike 

ballspill og andre aktiviteter. Ved åpen hall ble det lagt opp til kreativ ungdom. Søndager ble skreddersydd for 

små barn hvor foreldre måtte være til stede. Ved åpen hall kunne vi registrere rundt 15-20 barn som var innom i 

tidsrommet 18.00-21.00. Besøkstallet på familiesøndag var noe større, og det ble registrert opptil 34 barn + 

foreldre. fra kl.11.00-15.00 

I uke 30 ble det arrangert bandyskole fra onsdag til lørdag. 22 påmeldte barn født 2009-2014. Det ble avsluttet 

med "turnering", medalje og pølsefest. Seks av våre juniortrenere sto ansvarlig for hele bandyskolen.  

Det ble også driftet kiosk, uten at vi fikk noen fortjeneste på det. Alle aktiviteter var gratis, også bandyskolen. Vi 

håper at dette er et tilbud vi kan fortsette å søke på i fremtiden. Fagerstrand Innebandy tar med seg de gode 

erfaringene og blir gjerne med på å skape et trygt og godt aktivitetsmiljø i nærområdet. Gjerne sammen med 

andre aktører, aktiviteter og formål.  

 

 

 

Utvikling og sluttord 

Vi har nå tilbud til medlemmer i alderen, født 2014 og oppover. De aldersbestemte lagene har hatt store 

endringer i medlemstall, mest fordi vi måtte avvikle to lagt, G14 og G16, mens det for A-lagene våre er det håp 

om oppstart så fort pandemien gir oss tillatelse for trening innendørs igjen. Forhåpentligvis kan vi klare å 

rekruttere tilbake noen av våre eldre gutter fra G16 til A-lag Herrer. 
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Styret har de siste årene jobbet for å få på plass rutiner og økonomi. Dette året har ikke gitt oss de store 

utfordringene, hverken av inntekter eller utgifter. Det er ikke blitt gjennomført planlagte dugnader eller 

turneringer grunnet pandemien. Det er ønskelig at en person i styret fortsetter med arbeidet med sponsorer og 

dugnader. Det er mye vantplass igjen.  

 

Vi har i løpet av året fått på plass en utstyrsavtale med Pure Play. Forhåpentligvis vil vi kunne få til  

klubbkvelder i løpet av 2021, som vil komme utøverne våre, og også til de andre grenene til gode. I løpet av 

høsten jobbet HS, styret i innebandy og Pure Play med å kunne få på plass en utendørs innebandybane ved nedre 

del av parkeringsplassen på Bakkeløkka. FIF var heldig med å bli prioritert til å få en av de åtte banene fra 

Innebandyforbundet og Pure Play. Kommunene skal drifte dette, og den vil være på plass i løpet av våren 2021. 

  

Klubben ønsker å fortsette med å prioritere lagleder- og trenerkurs. Vi satser på rekruttering av nye lag og 

spillere når ting normaliseres i forbindelse med pandemien. Selv om vi nå har mistet flere spillere, er det viktig å 

ta vare på de vi har og sette søkelys på langsom og trygg utvikling. 

 

Fagerstrand Innebandy ønsker å takke samtlige spillere, dommere, trenere, tillitsvalgte, foresatte og 

samarbeidspartnere for et merkelig idrettsår, og med et håp om at alt blir bra igjen. 

 

 

Fagerstrand 25.02.21 

V/ Angella Riquelme 
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2.5 Fotball 
ÅRSBERETNING 2020 
 

Styrets sammensetning 
 
Leder: Dag Anders Brede  
Nestleder: ikke besatt 
Styremedlem(mer) og varamedlemmer:  
Medlemsansvarlig: Helene Nebbenes 
Web-FIKS-Dommeransvarlig: Thomas Hagen 
Kasserer: Harald Johnsen 
Kioskansvarlig: Siw Sørbråten og Rebekka Klem Moseby 
Materiell og utstyr: Marte Bakken Rønning og Liva Jones 
 
 

2.5.1 Styrets arbeid 

 

2.5.2 Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter i perioden. Fotballgruppa sin aktivitet har gjennom hele 2020 vært sterkt 
påvirket av Koronasituasjonen. FIF-fotball har fulgt nasjonale og kommunale smittevernregler og 
retningslinjer for registrering av spillere, trenere og publikum på våre arrangementer. Styret har hatt 
fokus på å støtte trenere og lagledere og å legge til rette for at lagene skulle kunne gjennomføre 
trening, serie og cup-deltagelse på en trygg måte. Det har vært avholdt møter med trenerteam og 
sendt ut informasjon til foresatte om gjeldende regler og praktisk gjennomføring av arrangementer.  
Gruppa har som mål at hvert lag skal ha to trenere og en lagleder. Et viktig mål er å øke 
trenerkompetanse i klubben. Det har vært jobbet mye for å kunne få til gode treningsmuligheter i 
vintersesongen. Som del av dette har styret vedtatt å opprette Futsal-tilbud på Fagerstrand med mål 
om at alle årskull deltar i Futsal serie eller cup i 2021/2022 sesongen. Styret jobber aktivt sammen 
med HS om å få bygget en ny flerbrukshall ved Myklerud skole. Styret har videreført arbeidet med å 
stabilisere gruppas økonomi, rekruttere nye medlemmer, kioskdrift og dugnad, materiell og 
banevedlikehold.  
 

2.5.3 Spesielle oppgaver 

Gruppeleder har representert fotballgruppa som fast styremedlem i HS. Styret har med støtte fra HS 
initiert prosjekt ‘Flerbrukshall Fagerstrand 2020’. Medlemmer av styret har gjort mye arbeid i 
forbindelse med oppdatering av medlemsregister, kioskdrift, Fagerstranddagene og dugnader i regi av 
fotballgruppa. 
 
 

2.5.4 Aktivitet 

Fotballgruppa har i 2020 bestått av totalt 6 lag. Trenere og lagledere har gjort en formidabel jobb og 
gitt et godt tilbud innenfor rammene som 2020 tillot. Det er avholdt treninger for alle lag gjennom hele 
sesongen med unntak av perioden med nasjonalt forbud. Lagene fikk delta i Kiwi miniserie og 
Osloserien i august og september. Vi har hatt fokus på samarbeid og tilrettelegging for å unngå frafall. 
Til tross for disse tiltakene har vi merket en del frafall hos flere lag. Dessverre greide vi ikke å unngå at 
2011 laget ble lagt ned. Styret ønsker å takke Tom Christian Digerud Waagsaas, Lars Martinsen og 
Rebekka Klem Moseby for innsatsen de har lagt ned. Det vil bli endringer i sammensetning av trenere 
og lagledere for flere av lagene etter årets sesong. Styret ønsker å takke Jan Vidar Syvertsen, Tom 
Roger Aas, Siw Sørbråten, Camilla Skimmerli og Tor Hauge for mangeårig innsats for klubben. Styret 
ønsker velkommen Tom Christian Digerud Waagsaas, Glenn Arne Syvertsen og Stian Engebretsen 
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som nytt trener og laglederteam for 2010 laget. Thomas Nebbenes Juul tar over som hovedtrener for 
2008 laget, med Dag A. Brede (trener) og Finn Bjørdal (lagleder).  
 
Aktivitet i lagene 2020: 

Lag   2008 

Aktive  14 

Trening 2 til 3 økter pr uke 

Seriespill Osloserie 9er, nivå B 

Cupdeltagelse Grorud vinterserie 7er 

Trenere Thomas Nebbenes Juul, Tor Hauge  

Lagleder Finn Bjørdal 

 

Lag   2009 

Aktive  11 

Trening 2 økter pr uke 

Seriespill Osloserie 7er nivå C 

Cupdeltagelse Manglerud Star cup 7er, 1 lag 

Trenere Alexander Rødsten Fjørner, Michael Gulliksen 

Lagleder Liva Jones 

 

Lag   2010 

Aktive  11 

Trening 1 til 2 økter pr uke 

Seriespill Osloserie 7er nivå C 

Cupdeltagelse Synsam cup, 2 lag 

Trenere Tom Roger Aas, Jan Vidar Syvertsen 

Lagleder Siw Sørbråten 

 
 

Lag   2012 

Aktive  16 

Trening 1 økt pr uke 
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Seriespill Kiwi miniserie, 2 lag 

Cupdeltagelse Synsam cup, 2 lag 

Trenere Bjørnar Stålsett, Asgeir Viken Holsen 

Lagleder Marte Bakken Rønning 

 

Lag   2013 

Aktive  13 

Trening 1 økt pr uke 

Seriespill Kiwi miniserie, 2 lag 

Cupdeltagelse Synsam cup, 2 lag 

Trenere Matthijs Wouda 

Lagleder Lillian Tjølsen 

 

Lag   2014 

Aktive  7 

Trening 1 økt pr uke 

Seriespill  Kiwi miniserie 1 lag 

Cupdeltagelse   

    

Trenere Øystein Kristiansen 

Lagleder Madelen Syvertsen 

 
 

 

2.5.5 Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Styret hadde som mål å bedre lagenes økonomiske rammer for å delta i serie og cup. Grunnet 
koronarestriksjoner måtte vi prioritere å sikre lagenes eksistens og motvirke frafall. Styret har lagt til 
rette for aktivitet og sikret at klubben har etterlevd alle formelle krav ifm organisering av trening og 
kamp. Trenere har gjort en kjempejobb med å lage gode og trygge treninger gjennom hele sesongen. 
Lagledere har være kampverter, organisert og fulgt opp registrering av oppmøte på trening og kamp. 
Koronarestriksjonene medførte at vi mistet seriespill i vårsesongen og fikk ikke deltatt på cup etter 12 
mars. Som konsekvens vedtok styret å redusere treningsavgiften til medlemmene med 50%. Til tross 
for dette tiltaket opplever vi utfordringer med å få alle aktive meldt inn i gruppa, og manglende 
innbetaling av treningsavgift fra ca 25% av registrerte medlemmer. 
Fotballgruppa har opparbeidet en stabil økonomi som legger til rette for videre utvikling av 
aktivitetstilbudet med vekt på barneidrett (6 til 13 år). Vi har ikke fått etablert nye lag i 2020, og antallet 
aktive har dessverre gått ned. Styret vil derfor jobbe for å økt rekrutteringen til klubben i 2021.  
Et viktig virkemiddel er barneidrettleder/trenerkompetanse kurs. I inneværende år har ingen trenere 
deltatt på kurs. Fotballgruppa holder fast ved målsetningen om at minst en trener pr lag skal 
gjennomføre grasrottrener kurs. 
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Fotballen har veldig gode fasiliteter for trening når Myklerud kunstgressbane er åpen. Det er god 
aktivitet i lagene med treninger og kamper så lenge det ikke er frost og snø. Styret har jobbet for å 
kunne tilby et tilfredsstillende treningsopplegg vinterstid. Fotballstyret og HS har startet arbeidet med å 
få etablert en ny flerbrukshall i tilknytning til Myklerud skole. Prosjektet er presentert for Nesodden 
idrettsråd, lokale politikere, og representanter for FAU ved Myklerud skole. Saken er nå spilt inn ifm 
NK behandling av ny skolestruktur.  
Det er begrenset kapasitet i Myklerud gymsal til kun en trening pr årstrinn pr uke. Pga korona ble det 
ikke futsal i 2020. FIF-fotball har som mål å delta i Futsal-serie med ett lag pr årstrinn og kunne tilby 
minst en Futsal-trening pr uke for alle årstrinn i Bakkeløkka for vintersesongen 2021. Styret vil jobbe 
kontinuerlig for å kunne gi et godt treningstilbud til sine utøvere hele året. 
 

2.5.6 Økonomi 

Fotballgruppa har de siste årene opparbeidet seg en sterk økonomi og vedtok et offensivt budsjett for 
å sikre høy aktivitet i 2020. Koronasituasjonen medførte avlyste cuper og halv serie. Dette har medført 
sterkt reduserte kostnader sammenlignet med budsjett.  
 Økonomien er stabil og det ble inngått en dugnadsavtale mellom FIF Fotball og Lions Nesodden 
innebærer at vi stiller med mannskap til hjulskiftaksjonen til Lions 2 ganger i året.  
Denne dugnaden er spesielt viktig for oss som årlig gir oss 20 000,- til klubbkassa. Dette var viktig ifm 
koronakompensasjon. Fotballgruppa fikk gjennomført en dugnad i samarbeid med Lions Nesodden i 
oktober, og hadde åpen kiosk ifm kampdager på hjemmebane. I 2020 har fotballgruppa tjent ca 15 
kNok på dugnad. Fotballgruppa mottok 17500,- Nok i kompensasjon for tapte inntekter. Kommunale 
aktivitetsmidler, LAM og grasrotmidler utgjorde totalt 40 kNok.  
Vi har en utfordring med å få alle aktive meldt inn i gruppa. Gruppa får derfor mindre inntekt fra 
treningsavgift enn forventet. Fotballgruppa kan til tross for lavere inntekt enn budsjettert vise til et 
overskudd i 2020. Forklaringen er reduksjon i utgiftene ifm cup og serie. Det er styrets ønske at disse 
midlene brukes til å stimulere aktivitet i 2021 i form av utstyr, cup-deltagelse og sosiale 
arrangementer. 
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2.6 Styrke  
Styrets sammensetning 
Leder: Sebastian Melbye  
Nestleder: Sverre Olsen  
Styremedlem: Thomas Gulbrandsen  
 
Styrets arbeid  
Det er avholdt 4 styremøter over eteren, samt sporadiske møter i forbindelse med dugnad i gruppa  
 
Aktivitet  
Styrkegruppa har, som flere, blitt påvirket av Covid-19. Dette ble løst med å fryse 
medlemskapsperioden til medlemmene i perioden hvor nedstengning har vært nødvendig. Dette 
resulterte i en 3 måneders nedetid i perioden mars til juni. Styrkegruppa har også samarbeidet med 
kommunen og hatt frivillig stengning som følge av lokale forhold på Nesodden i korte perioder på 1 
uke.  
 
Gruppa har tatt smittevern på alvor, og det har siden pandemien startet vært en øvre grense på 8 stk 
som kan trene samtidig i styrkerommet. Det har i tillegg vært påbudt med sprit og apparatvask, i tillegg 
til andre hygienetiltak for å minske smittefare. Det har ikke vært rapporter om noen smittetilfeller i 
gruppa i 2020.  
 
Medlemsmassen har i 2020 holdt seg stabil, og vi har ligget på +/- 40 medlemmer gjennom hele 2020.  
 
Spesiell aktivitet  
Styrkegruppa avsluttet året med en to ukers dugnad hvor alle apparatet ble gjennomgått og 
lakket/malt i FIF sine farger Rød og svart. I tillegg har en utarbeidet et IT-system som skal gjøre det 
lettere for medlemmene å vite hvor mange som er å trener til enhver tid slik at maksgrensen på 8 stk 
skal være lettere å opprettholde.  
 
Økonomi  
Gruppa har hatt stabil økonomi gjennom 2020, og har ingen utestående fordringer.  
 
Sluttord  
2020 har vært et røft år for mange, men vi i Fagerstrand Styrkegruppa er takknemlige for at 
kommunen har valgt å støtte opp om de lokale gymmene, noe som gjør at også Fagerstrand sin 
styrkegruppe har hatt større oppetid en mange andre gymmer. Vi ser frem til et 2021 med 
forhåpentligvis flere lettelser, mere trening og lysere tider 
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2.7 Allidrett 
Leder: Hege Karoline Kristiansen 
 

Allidretten har 5 hovedtrenere fordelt på 2 partier. Et parti er styrt av foreldre som rullerer på 

trenerrollen, men utnevnt en hovedansvarlig. 

Mandagspartiet 2017: snitt ca 6 barn 

Onsdagspartiet 2016: snitt ca 7 barn 

Torsdagspartiet 2014: snitt ca 10 barn 

 

Allidretten følger skoleåret og starter ved skoleoppstart på høsten og avsluttes i Mai/Juni, med 

en allidrettsdag som er åpen for alle barn i nærområdet. Denne ble på grunn av korona ikke 

avholdt i fjor. 

På høsten bruker allidretten og ha annet åpent arrangement, refleksløype, denne ble også på 

grunn av korona avlyst.  

Allidretten er et viktig og kjærkomment tilbud for barn fra 3 – 6 år.  
  



Fagerstrand Idrettsforening 
Glede – Gode Holdninger – Utvikling – Langsiktighet 

21 
 

3 Regnskap 2020 
Se eget tillegg. 
 
Klubben har i 2020 et overskudd pålydende NOK 224 998. Overskuddet skyldes i hovedsak at 
majoriteten av den sportslige aktiviteten har vært sterkt begrenset i 2020 grunnet Covid-19.  
Regjeringen kom i 2020 med støtteordninger for å få dekket tapte inntekter hvor klubben har søkt 
støtte basert på avlyste kamper, cuper, arrangement samt tap av utleieinntekter på klubbhuset. 
 
Støttepakkene som har vært rettet mot idrettsforeninger har ikke dekket medlemskontingenter, 
treneravgifter eller kostnader klubben har hatt. 
 
Som følge av Covid-19 har den deltidsansatte vært delvis permittert i deler av 2020. 

4 Forslag 
Beslutte styrehonorar til: 

• Leder 

• Nestleder 

• Styremedlemmer 

• Varamedlem 
 
Kompensasjonsordningen til frivillige i FIF beholdes på kr 4 000 pr lag. 
 

5 Fastsettelse av kontingent 
Kontingent for 2022 settes til: 

- Medlemmer til og med det året de fyller 18.år  kr. 250 
- Medlemmer fra og med det året de fyller 19.år kr 500 
- Støttemedlemmer kr 250 
- Medlemmer med verv i klubben – frivillige – kr 250 

 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.  
 
Ved innmelding i klubben siste måned i året faktureres kr 50 i medlemskontingent for inneværende år. 
 

6 Foreslått budsjett 2021 
Se eget tillegg. 
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7 Valgkomiteens innstilling 

7.1 Valg av Hovedstyre 
Fagerstrand Idrettsforening har ikke hatt noen valgkomite og styret innstiller følgende til nytt 
hovedstyre: 
 
Leder:     
Nestleder:       
Styremedlem:    
Styremedlem:    Thomas Nebbenes Juul (2 år) 
Styremedlem:      (allidrett) 
Styremedlem:  Dag Anders Brede (2 år) (fotball) 
Styremedlem:   Katrine Yksnes Aasen (2 år) (håndball) 
Styremedlem:   Angella Riquelme Ordenes (ikke på valg) (innebandy) 
Styremedlem:   Sebastian Melbye (2 År) (styrke) 
Varamedlem:   Roar Skålvik (2 år) 
 
 

7.2 Valg av kontrollutvalg 
Hovedstyret innstiller ____________ og _______________ som medlemmer av kontrollutvalget.  
 

7.3 Valg av valgkomité  
Hovedstyret har ingen kandidater til valgkomité. Hovedstyret ber årsmøtet om fullmakt til å utpeke en 
valgkomité. 
 
Leder:   
Medlem:   
Medlem: 
 

7.4 Valg av representant til Nesodden Idrettsråds årsmøte 
Hovedstyret innstiller Kjetil Rødvik-Hansen som kandidat til Nesodden Idrettsråds årsmøte.  
 
 


