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ÅRSBERETNING FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING
FOR ÅRET 2004 (perioden 12.2.2004 til 15.2.2005)
1. Tillitsvalgte
Fagerstrand Idrettsforening (FIF) har i perioden hatt disse tillitsvalgte:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Svein Roar Johnsen
Per Muri
Rolf Hildre
Line Rødseth
Morten Fredriksen

Revisor:

Bente Søderlund

Valgkomité:

Pål Gramnæs, Bjørn-Willy Bjerkelund og
Inger Lise Welhaven

I tillegg har hver av FIF’s grupper etter vedtektene en representant i styret. Representanter
har i 2004 vært fra, fra fotballgruppa Åge Wedøe, fra innebandy Carl-Otto Evensen, fra
allidretten Eva Korneliussen/Ann Kristin Gullie, fra håndballen Geir Paulsen, og fra
styrkegruppa Bente Werner. Fra klubbhuskomiteen: Ulf Wennersgaard.
2. Møtevirksomhet
Det har blitt innkalt til 11 ordinære styremøter i perioden. Styret har også hatt representanter
på NIRs medlemsmøter. I forbindelse med flere arbeidsgrupper har styremedlemmene i
tillegg hatt utbredt møtevirksomhet både internt og eksternt.
3. Generelt
2004 har vært et spennende, utfordrende og meget aktivt år for styret i Fagerstrand IF.
Sammen med Nesodden Volleyballklubb har vi avviklet det første hele driftsåret i Bakkeløkka
Flerbrukshall. Vi takker Nesodden Volleyballklubb for et meget godt samarbeid i året som har
gått, og ser fram til det videre samarbeidet. Driften av hallen har vært både krevende og
lærerikt for de involverte, og de som har hatt ansvaret for organisering har gjort en
kjempejobb. Det har vært arrangert turneringer/arrangement i regi av hver klubb, og disse
har vært svært vellykkede. Takket være positive og velvillige foreldre har ordningen med
tilsyns- og kioskvakter fungert kjempefint.
Dette året fikk vi etablert et styrketreningstilbud i Bakkeløkka flerbrukshall, og det har blitt
veldig godt mottatt i lokalmiljøet. Det ser ut til at ungdommen ser ut til å sette stor pris på
tilbudet. De flotte ungdommene som trener her er ikke med på noe annet organisert og det er
gledelig å se at vi har truffet så godt når det gjelder disse.
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FIF-huset har dette året blitt oppgradert, og fremstår nå som et flott klubbhus som egner seg
svært godt for utleie til både kurs og andre sosiale formål. Dette har vært mulig å
gjennomføre takket være en betydelig dugnadsinnsats blant både foreldre og tillitsvalgte i
foreningen.
FIF etablerte i mai 2004 en markedsgruppe som har jobbet med å skaffe klubben flere
inntektskilder enn de vi har pr i dag. Områder vi har jobbet med er blant annet å skaffe flere
støttemedlemmer, være med i pott på bingospill i regi av Follo Bingo AS, og sist men ikke
minst skaffe FIF et begrenset antall hovedsamarbeidspartnere. Takket være formidabel
innsats fra deltakerne vært dette vært svært vellykket så langt. Men det er fremdeles en del
arbeid som gjenstår, og 2005 vil i praksis bli et viktig arbeid i forhold til dette området.
Håndball – og Innebandygruppa er nå i sin andre sesong, og etableringen av disse tilbudene
har blitt godt mottatt i lokalmiljøet. Et håndballtilbud på Fagerstrand har vist seg å være svært
etterlengtet i blant yngre jenter, og dette har virkelig økt det idrettslige tilbudet for denne
målgruppen. Innebandyen har vist seg å bli svært populært, og på treningene er det aktive
fra hele Nesodden. Gruppa har også skapt norsk idrettshistorie. Et samarbeid med allidretten
har resultert i at FIF Innebandy er første klubb i Norge med organisert tilbud i innebandy til
psykisk utviklingshemmede.
Både fotballgruppa og allidretten har hatt et flott år, og det har skjedd mye positivt i de to
gruppene. Allidretten har fortsatt sitt flotte arbeid med å skape positive og aktive opplevelser
for våre yngste medlemmer, og har hatt et flott tilbud til psykisk utviklingshemmede.
Fotballen har fortsatt sin fine utvikling på både det sportslige og organisatoriske området.
Disse to gruppene er de som har eksistert lengst i FIF og har i mange år vært selve
grunnstammen i klubben.
Det har også blitt arrangert to kurs i regi av Hovedstyret. Ett om idrettspsykologi og ett om
ernæring og trening. Begge disse kursene holdt høy kvalitet og var godt besøkt. Det har
også vært forsøkt å arrangere førstehjelpskurs for alle i klubben, men dessverre har det ikke
latt seg gjennomføre ennå. Ny dato for dette kurset er satt til 3. mars 2005.
4. Mål og verdier
FIFs vedtatte målsetting og verdier har ligget til grunn for all virksomhet i denne perioden.
Verdiene er presentert i kortversjon i FIF-posten og lagt ut i sin helhet på
www.fagerstrand.no. Vi vil i kommende år arbeide for å etablere en visjon for klubben, og når
den er på plass vil vi arbeide med å gjøre denne kjent blant de som på en eller annen måte
er involvert i klubben.
5. FIF-huset
Det har helt siden høsten 2003 forgått en betydelig innsats for å gjøre en ansiktsløfting av
FIF-huset. Det er gjort en lang rekke tiltak. I salene i første etasje er det mest malt og det er
lagt parkett på gulvet i ”styrerommet”. Videre er det investert i splitter nye møbler som vi tror
har endret uttrykket i møterommene betydelig.
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Det arbeides nå med videre utsmykking til veggene og en fornying av kjøkkenet. I kjelleren er
veggene i dusjrommene flislagt og vannrørene er skjult i veggene.
Dette var sårt tiltrengt og gjør nå at dusjene nå ser meget tiltalende ut. Utvendig arbeides det
med en arrondering av området rundt inngangen til kjelleren.
Dette har vært gjennomført med en betydelig dugnadsinnsats i foreningen. For det første må
vi berømme en dugnadsgjeng fra fotballgruppa med Åge Wedøe i spissen som har tatt på
seg store løft, særlig i første etasje. Videre har begge de tradisjonelle vår og høst dugnadene
blitt godt besøkt og en rekke små og store utestående oppgaver ble løst.
Når det gjelder oppussingen av dusjene hadde vi profesjonelle samarbeidspartnere som
gjorde kjempejobber. All flislegging ble utført av Øyvind Kristiansen og rørleggerarbeidet ble
utført av Thomas Persson. Tusen takk for samarbeidet!
Alle grunnarbeidene ble utført i skoleferien på dugnad. Det er grunn til å takke Ole Kristian
Eklund, Per Muri, Knut Nielsen, Åge Wedøe (igjen) og Ulf Wennersgaard som brukte av
ferien for at vi skulle kunne holde fremdriften i prosjektet. Tusen takk til dere også!
Vi føler at den økte standarden har ført til økt interesse for bruk av FIF-huset. Vi har merket
en økende etterspørsel etter internt bruk av huset og økt interesse for å leie huset. Dette til
tross for at vi økte leien betydelig sommeren 2004 (etter at den har stått stille i noen år).
Men den økte leien har også ført til at det stilles større krav til at alt er i orden. Den økte
bruken og de økte kravene gjør at vi må se på rutinene rundt driften av huset.
Det gjenstår ennå noe for å gjøre ansiktsløftningen av huset helt ferdig utvendig og
innvendig. Det neste som står for døren er blant annet total fornying av kjøkken. Da har vi
igjen behov for hjelp av medlemmene, som vi håper stiller like villig opp fremover som de har
gjort i året som er gått.
6. Verdier, profilering og kommunikasjon
FIF-posten er distribuert i to utgaver i 2004. Den siste utgaven ble utvidet med 4 sider. En
stor takk til Inger Lise Welhaven, som etter å ha vært primus motor for klubbavisa i en lengre
periode, nå trapper ned engasjementet en del.
Det er investert i to gatebukker for profilering av arrangementer i FIF-regi, en for
Myklerudbanen og en for Bakkeløkka Flerbrukshall. Arbeidsgruppen har også sørget for å
holde oppslagstavlene våre oppdatert. I tillegg oppfordrer vi gruppene til å benytte
muligheten til å annonsere i Foreningsnytt under den faste spalten FIF har der.
På websidene er det lagt ut sider for booking av tid i Bakkeløkka flerbrukshall, og tilsvarende
sider for FIF-huset samt egne medlemssider er forventet ferdig i løpet av første kvartal i år.
Gruppene har vært flinke til å kontakte Amta så vi har vært omtalt der i ca. 30 reportasjer,
men selv med dette tallet ønsker vi mer publisitet i 2005.
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7. Gruppene og arbeidsgrupper
Det har vært mye aktivitet i samtlige grupper i foreningen i 2004. En egen gruppe for
styrketrening er opprettet, som er et resultat av det nye styrketreningsrommet vi har etablert i
Bakkeløkka flerbrukshall.
I tillegg har det vært en egen arbeidsgruppe som har jobbet i forhold til Bakkeløkka
flerbrukshall. Det er også blitt etablert en markedsgruppe med medlemmer fra fotballen,
håndballen, innebandyen og hovedstyret. Disse har jobbet med å skaffe klubben inntekter fra
andre kilder nå som Norsk Tipping snart vil få monopol på alle spilleautomatinntektene her i
landet. Vi har hatt betydelige inntekter fra slike automater de siste årene, og de har utgjort en
stor andel av de totale inntektene i klubben.
Mer fyldig om de ulike gruppenes beretning kan leses nedenfor.
Håndballgruppa har i overkant av 70 aktive spillere med aldersspenn fra 7 til +40 år. 90 %
av de aktive er jenter, en andel som har økt da det har vært noe frafall av gutter. Drøyt 75 %
av de aktive er under 16 år. Det er en god og stabil trenerstand, men det er et behov for å
sikre flere trenere for de aller yngste aktive. Det har vært en svært god tilvekst i de yngste
klassene, noe som også gir behov for endringer i treningstider.
Det er gjennom 2004 blitt gjennomført et trenerkurs samt et kurs for opplæring av dommere
og håndballgruppa har hele 6 uteksaminerte dommere. For å sikre kompetente og gode
trenere, er det under utarbeidelse en trenings- og utviklingsplan. Denne skal være i samsvar
med den målsetting og ambisjon som håndballgruppa har definert, samt de føringer som
fremkommer igjennom FIF’s verdigrunnlag.
Håndballgruppa har fått etablert en god foreldregruppe som jobber svært bra i samarbeide
med både håndballstyre samt trenere og øvrige foreldre. Leder for foreldregruppa sitter også
i håndballstyre. Det er gjennomført en endring i styresammensetningen siden 2003 men det
er samme antall og funksjoner som tidligere.
Det er påmeldt et lag i seriespill (1995) mens øvrige lag deltar på cuper og arrangerer
treningskamper mot lokale Follo motstandere. Flere av disse kampene har blitt gjennomført i
Bakkeløkka hallen og det fungerer svært godt med både tilsyns- og kioskvakt for
håndballgruppa. Det er opplevd som svært positivt å kunne kanalisere all dugnadsinnsats i
egen ”storstue” hvor også aktivitetene gjennomføres. 40 % av håndballgruppas inntekter
kommer i fra innsats i Bakkeløkka Flerbrukshall.
Økonomien til gruppa er god, som et resultat av god styring, begrensede kostnader med kun
et lag i seriespill samt godt økonomisk bidrag i fra både Bakkeløkka og tilskudd fra FIF
hovedstyre. Det forventes en økning i kostnadsnivået for 2005.
Det er gjennomført 5 styremøter og et sentralt foreldremøte. Det har vært godt oppmøte og
en positiv utvikling både med tanke på de aktive, trenere, foreldregruppa og styre.
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Fotballgruppa kan se tilbake på en rivende utvikling forrige år. Det har skjedd mye positivt i
fotballen det siste året. Resultatmessig har fotballgruppa gjort det veldig bra på alle lag. A
laget har beholdt plassen sin, 90-laget er jo spydspissen på aldersbestemte lag og gjør det
bare bedre og bedre. 91-laget har gjenoppstått som eget lag takket være en sammenslåing
av Fagerstrand og Fjellstrand. 92/93 jenter har prestert veldig bra og er i en god fase. Det
skal bli spennende å se dem i 11`er i år. Resten av smålagene har også vist seg å ha en god
progresjon og har gode resultater å vise til. Det må dessverre nevnes at fotballgruppa har
mistet 89-laget. Vi har jo også ganske nylig mistet 88-laget.
Forholdene på Myklerud sportsplass har vært veldig gode og dette har medført at banen har
vært i bruk ved alle tildelte tider. Det har gjennomgående vært godt oppmøte og bruk av
klubbens fasiliteter.
Sportslig utvalg ønsker også å fremheve hvor viktig den kollektive sosiale biten er, og det ser
vi jo på Elverum. Denne fellescup`en er svært viktig for fellesskapet i fotballgruppa. Da har
alle medvirkende lag mulighet til å se på, dra nytte av, og lære av hverandre. Vi ønsker
derfor at gruppa fortsetter med Elverumsturneringen. Samtidig er det også viktig å si at også
alle andre cup`er og turneringer lagene deltar i har en meget god og positiv effekt på
spillerne. Dette fordi kamptrening i kombinasjon med vanlig trening gir best resultat.
Vi føler at gruppa har gode og engasjerte trenere med den kompetanse som kreves, men det
er fortsatt noen som ikke har gått kurs. 11 personer er nå påmeldt til B-kurs i mars. Spesielt
vil vi fremheve at tre av de tidligere 88-spillerne skal delta. Dem har vi stor tiltro til vil kunne
bidra til å løse vår manglende trenerkapasitet i årene som kommer. Vi ønsker også på kort
sikt å ta skikkelig tak i trenersituasjonen, særlig på de eldste lagene. Her er det kanskje
nødvendig å heller betale en trener i stedet for at en forelder gjør jobben. På dette nivået
krever det ganske mye mer hvis lagene skal prestere på høyt nivå. Viser til 88 og 89 lagene.
Tanken er at dette bør gjelde fra 11`er fotball.
Sportslig utvalg har gjennomgått og revidert Sportslig plan. Denne er nå lagt ut på nettet.
Det er også under planlegging at vi i løpet av våren 2005 skal danne et sportslig forum for
alle trenere, slik at vi kan dra nytte av hverandre og dra i samme retning. Det mener vi er
nødvendig for å heve gruppa kvalitativt. Vi er også i startgropa for et eget
keeperutviklingsprogram som Ole-Jan Trzebinski står for. Dette ser vi frem til og håper at alle
trenere og keepere vil benytte seg av dette. Spesialutstyr for slik trening er allerede kjøpt inn.
For vårsesongen 2004 hadde vi planlagt å avvikle to kveldskurs. Dette var et trenerkurs med
fokus på kvalitet i ferdighetstreningen, samt et kurs om forebygging av idrettsskader.
Førstnevnte ble gjennomført. Idrettsskadekurset ble forsøkt avviklet noe senere, men på
grunn av meget dårlig oppmøte, måtte vi dessverre sende representanten fra NIMI, Ullevål
hjem med uforrettet sak.
Markedskomiteen i fotballgruppa har i 2004 forsøkt flere prosjekter for å skaffe midler til FIF
Fotball. Vi har blant annet hatt salg av saftisposer, flyttedugnader og salg av fotballodd.
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Salget av saftisposer og fotballodd gikk ikke så aller verst. Vi fikk dessverre ikke solgt alt vi
skulle, og fikk dermed ikke inn alle inntektene vi hadde budsjettert med.
Flyttedugnadene gikk ganske bra takket være en formidabel innsats fra noen faste
gjengangere. Dessverre var ikke det nok da det var lag som ikke klarte å stille en eneste
person på sin dugnad selv med god varsling Resultatet var at FIF Fotball mistet avtalte
oppdrag og fikk redusert betaling i alle de tilfeller der vi ikke stilte med avtalt antall deltagere.
Det som er et beklagelig faktum at det har utviklet seg en negativ innstilling til god
gammeldags dugnadsånd. For noen er det forståelig i forhold til arbeidssituasjon, fysiske
skavanker mv, men markedskomiteen har som konsekvens av årets erfaringer valgt å legge
frem for årsmøtet et forslag om at det skal bli anledning til å "kjøpe seg fri" fra
dugnadsarbeide.
Innebandy Innebandyen har fortsatt sin positive utvikling siden oppstart forrige periode og
teller i dag godt over 100 aktive under 18 år samt at det er mange som deltar på treningene
for alle som er født i 1980 eller eldre. Innebandyen rekrutterer i dag spillere fra hele
Nesodden. Vi har 7 lag som spiller kamper: Småguttelag (med noen jenter), Jentelag og
Guttelag i seriespill samt 3 Minilag som spiller kamper i forbindelse med Oslo/Akershus
bandykrets minirunder. Vi har nok jenter til å kunne stille med eget Småjentelag, men har
fordelt jentene på henholdsvis Småguttelaget og Jentelaget. Sent på onsdager har vi et
treningstilbud til alle (kvinner og menn) som ønsker å prøve og å spille innebandy.
Vi hadde 8 spillere på kretslagssamling for Guttespillere i Akershus. Her konkurrerte våre
spillere med spillere med opptil 5 års erfaring om en plass på kretslaget.
Onsdag 19. januar er en merkedag for FIF innebandy. Da skapte vi norsk idrettshistorie, i og
med at vi samarbeid med FIF Allidrett er første klubb i Norge med et organisert
innebandytilbud for psykisk utviklingshemmede.
Carl-Otto Evensen er drivkraften bak opprettelsen av innebandygruppa samt treningene,
men har nå fått bistand av; Terje Larsbråten, Christian Stensli, Thorvald Evensen og Trond
Hansen på trenersiden. I skrivende stund jobbes det med å etablere et fungerende styre og
har fått respons fra flere foresatte som er villige til å være med.
Dugnadsinnsatsen fra foresatte er veldig bra både i forhold til kjøring til bortekamper og
betjening av kiosken i Bakkeløkka flerbrukshall i forbindelse med arrangement.
Innebandyen har hatt ansvaret for avviklingen av hjemmekamper i Bakkeløkka flerbrukshall
både for FIF Dragons og for Halvøya. I tillegg har vi vært vertskap for diverse
landslagssamlinger for U19-jentelandslag i innebandy og landslagssamling kvinnelandslaget
i innebandy i Bakkeløkka flerbrukshall. Vi er tildelt å stå som arrangør for en minirunde (13.
mars 2005) og NM-puljespill for kvinner (19. - 20. mars 2005).
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Representasjon:
Morten Fredriksen
Morten Fredriksen
Anne Janzon
Carl-Otto Evensen
Carl-Otto Evensen
Carl-Otto Evensen
Carl-Otto Evensen

FIF hovedstyre
FIF markedsgruppe
Kioskansvarlig i Bakkeløkka flerbrukshall
Leder Nesodden Idrettsråd
Leder Oslo & Akershus bandyregion innebandy
Hovedleder for U19-kvinnelandslaget i innebandy
Medlem av Hallstyret i Bakkeløkka flerbrukshall

Innebandyen har følgende målsetting for sesongen 2005/2006:
9
9
9
9

ha flere lag i seriespill
utdanne dommere
utdanne flere trenere
få tildelt minimum 2 arrangement fra Oslo & Akershus bandyregion innebandy og
Norges Bandyforbund.

Allidretten har registrert 50 aktive i alderen 4-60 år. På programmet står alt fra sangleker og
ballspill til svømming og orientering. I vinterhalvåret får barna testet både ski, skøyter og
akeferdighetene. I svømmehallen på Myklerud skole er det svømming annenhver fredag med
stort oppmøte.
Allidretten har det siste året hatt et tilbud til psykisk utviklingshemmede. Dette er en gruppe
som er veldig positiv å jobbe med. Vi har startet ett samarbeid med FIF innebandy om
trening en gang per måned. Målsettingen er å kunne delta i tilrettelagte idrettsarrangementer.
FIF har fått støtte fra Akershus fylkeskommune, Akershusfondet, for å starte opp dette
tilbudet.
Styrkegruppa kom forsiktig i gang 8. mars 2004. Naturlig nok var det damene som hadde
rangen denne dagen, men tilsiget av treningsivrige av begge kjønn har siden vært jevnt og
godt. Antall medlemmer er nå i overkant av 30 stykker som trener aktivt i styrkerommet,
pluss at det er noen trenere og andre FIF tillitsvalgte som er innom av og til. Damegruppa er
veldig stabil og de som trener disse dagene har etablert en fin gjeng som har det fint
sammen. Når det gjelder de andre treningstidene så er det stort sett unge gutter og herrer
som møter opp og ”styrker ”seg. Disse er veldig ivrige og har stadig fremgang. Tonen er
veldig god i miljøet og alle er med på å skape et hyggelig sted å trene sammen.
Det er etablert nødvendige rutiner og reglement for rommet. Det skal alltid være en
treningsvakt i rommet som har ansvaret og kan bistå med hjelp hvis noe skulle inntreffe.
Blant annet er det 15 års aldersgrense for å trene i rommet, og alle nye som kommer hit skal
sette seg inn i hvordan en skal bruke utstyret og få nødvendig veiledning.
Vi har hatt to møter i perioden med alle treningsvaktene, hvor vi gikk igjennom aktuelle saker
som angår driften i styrkerommet. Treningsvaktene er en stabil gjeng som bruker av sin fritid
for å opprettholde dette gode tilbudet til FIF medlemmene. Uten alle disse hadde vi ikke fått
det til.
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Styrkerommet er åpent 5 kvelder i uka, og har vist seg å være et populært tilskudd til andre
aktiviteter i Fagerstrand-området. Vi har fått en jevn medlemsgruppe som trener flittig flere
ganger i uka.
Majoriteten av de som trener her er ikke med på noen annen organisert idrett, og det ser ut til
at vi har skapt et bedre tilbud til ungdommen med etableringen av styrkerommet.
Stemningen og miljøet er godt, og alle nye blir tatt godt i mot av de etablerte. Det er plass til
flere så det er bare å komme innom for en prøvetrening!
Markedsgruppa i FIF har siden oppstarten i mai 2004 jobbet med å skaffe klubben flere
inntektskilder enn de vi har pr i dag. Områder vi har jobbet med er blant annet å skaffe flere
støttemedlemmer, være med i pott på bingospill i regi av Follo Bingo AS, og sist men ikke
minst skaffe FIF et begrenset antall hovedsamarbeidspartnere.
Arbeidet med å skaffe samarbeidspartnere har vært arbeidskrevende men aller mest
morsomt og lærerikt. Vi har i 2004 arbeidet med å finne områder for samarbeid, og føler at vi
kan tilby noe som samarbeidspartnerne finner interessant. Vi er derfor ekstra glade for å
fortelle at vi har undertegnet avtale med 6 lokale bedrifter som vil være våre
hovedsamarbeidspartnere samt èn lokal bedrift som blir gruppesamarbeidspartner.
Vi er svært fornøyd med dette og har store forventninger til det kommende samarbeidet med
Børnes Elektronikk, Statoil, Onyx, Nettpartner, Meny Tangen, Torstein Bakmand Biltransport
samt Monter Nesodden.
Våre samarbeidspartnere vil med sin støtte være med å bidra i den videre utviklingen av
klubben. De er dermed også med på å støtte det positive og forebyggende arbeidet som et
idrettslag står for i lokalsamfunnet.
Bakkeløkka flerbrukshall. 2004 har vært et både interessant, arbeidsomt og vellykket år for
hallstyret. Hallstyret har vært endret noe gjennom året, hvor Svein Roar Johnsen og Heidi
Håøya (FIF) har trådt ut av arbeidsgruppen på grunn av andre utfordringer og aktiviteter i
både FIF og andre sammenhenger.
Hallstyret består per i dag av Arvid Bakken, Grete Bakken og Hauk A Floer (alle NVBK).
Fra FIF er det Carl-Otto Evensen(leder) og Geir Paulsen. Kiosk komitéen består av
Lena Olsen (NVBK) og Anne Janzon (FIF).
Det ble i 2004 utarbeidet og signert en avtale med Nesodden kommune, som setter rammer
for både ansvar og driftsform for Bakkeløkka flerbrukshall. Det ble lagt ned en god og
tålmodig innsats fra hallstyret i denne sammenheng. Begge idrettsklubbene ser seg fornøyd
med de rammer vi skal drifte hallen under.
Det er etablert et formelt driftstyre med representanter fra Nesodden kommune (kultur og
teknisk) samt NIR (Nesodden idrettsråd), Bakkeløkka ungdomsskole og hallstyre. Det er
avholdt et (1) møte for driftsstyre (desember). Det er tenkt å avholde kvartalsvise møter for
driftsstyre, med formål på å "trekke de lange linjer" samt behandle mer overordnede
spørsmål, saker og utfordringer.
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Det har gjennom året vært arrangert en rekke arrangementer, hvorpå majoriteten av disse
har vært relatert til idretten. Både FIF innebandy, Nesodden volleyballklubb og FIF håndball
har jevnlig arrangert både seriekamper og andre større kamp-arrangementer.
I tillegg har Karate, Tae Kwon Do og fotball hatt både treninger og arrangementer i hallen.
Av andre arrangement har det vært teaterforestillinger 2 ganger og siste gudstjeneste for
kirkelige konfirmanter før konfirmasjonen i mai. I mars 2004 åpnet styrkerommet i hallen i
regi av FIF.
Hallstyre har fått på plass en god struktur og oversiktelig ramme for hvordan utleie, reklameog kioskdrift skal gjennomføres. Dette skaper inntekter til idrettsklubbene som er med på å
forsvare den formidable dugnadsinnsats som legges ned, mer eller mindre hver eneste dag
og kveld.
Det er ingen store episoder av negativ karakter som er verd og nevne, men det er gjort
enkelte erfaringer om utstyr som har blitt ødelagt/slitt, alarm og dører som ikke alltid har
fungert som det skal. I tillegg ble en rekke punkter påpekt både i forbindelse med 1-års
befaring og ellers for øvrig. Det er svært høy fokus fra hallstyrets side på at Bakkeløkka
flerbrukshall skal bidra til et godt, aktivt og trygt oppvekstmiljø på Fagerstrand og at den
derfor skal være i god stand, med stort antall åpningstimer fylt med sunne, morsomme og
utviklende aktiviteter for både unge og gamle "gutter og jenter" på Fagerstrand og ellers i
Nesodden kommune.
8. Økonomi
Foreningens solide økonomi har blitt noe redusert i løpet av 2004.
Vi budsjetterte med et underskudd i 2004. Årsaken til det er at vi i 2004 har investert
betydelige midler i etableringen av et styrketreningstilbud i Bakkeløkka flerbrukshall. I tillegg
har det gått med en god del penger til å oppgradere FIF Huset til mye høyere standard enn
tidligere. Økonomien er likevel fremdeles god, og klubben er som kjent gjeldfri og har en del
midler innskutt i banken. Utfordringen fremover vil selvsagt bli å benytte denne økonomiske
friheten på en god måte og forvalte pengene på en best mulig måte.
En betydelig del av våre inntekter har klubben fått fra automatdrift på Tangen Nærsenter AS.
Vi vil derfor takke senteret for den støtten FIF får fra disse automatene.
Gruppene i klubben har god økonomi, og har i 2004 gått med overskudd. FIFs andel av
overskuddet fra Bakkeløkka flerbrukshall har bidratt mye til dette. Gruppenes likviditet er god
og de har alle en sunn og god drift. Dette er med på å bidra til at de kan tilby nærområdet et
godt idrettslig tilbud også i kommende år.
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9. Sluttord
Vi har vært igjennom det første hele driftsåret i Bakkeløkka flerbrukshall, og resultatene har
slått alle forventinger! Hallen har åpnet store nye muligheter, som innebandy- og
håndballgruppa har grepet på en flott måte. Tilveksten i disse to gruppene har vært meget
god, noe som skyldes både hallen og rekrutteringsarbeidet de to gruppene har stått for.
Arbeidet med å etablere et tilsyn i hallen og utnytte de mulighetene som åpner seg i den
forbindelse har vært ressurskrevende, men også lærerikt. Styret takker alle som har vært
involvert. Disse har gjort en kjempejobb som vi har all grunn til å være stolt av. Men det er
fremdeles forbedringsområder og er noe vi jobber med videre.
Oppgraderingen av klubbhuset har stått høyt oppe på dagsorden den siste tiden. Det
gjenstår ennå noe både inne og ute før vi er ferdige i denne omgangen. Vi skal blant annet
investere i et splitter nytt kjøkken. I tillegg ønsker vi å kjøpe utstyr som muliggjør visning av
TV, Video og data på storskjerm. Målet er at klubbhuset vil bli benyttet hyppigere av klubben
selv, og at utleieinntektene kan økes. Alt arbeid på klubbhuset er gjort på dugnad og spesielt
fotballgruppa har gjennomført flerfoldige dugnadstimer i og rundt vårt eget klubbhus. En stor
takk til alle som har ofret av sin egen fritid.
Vi bør også i inneværende år få etablert gode relasjoner med våre nye samarbeidspartnere,
og sørge for at samarbeidet gir verdier for alle parter. Samarbeidet vil involvere flere av våre
grupper, og det er viktig at vi innfrir de forventninger vi har skapt.
FIF har etablert et mål og verdigrunnlag, men vi mangler en overordnet visjon for hele
klubben. Vi vil inneværende år arbeide videre med dette. Når denne er på plass sammen
med mål og verdigrunnlag, har vi et verktøy som kan hjelpe oss å holde rett kurs for klubben
slik at vi alle jobber i samme retning og drar mot et felles mål.
Vi vil inneværende år jobbe med å få etablert et samarbeid med Fjellstrand Vel og
Svestad Vel, om å starte opp arbeidet med å knytte sammen lysløypene mellom Fagerstrand
og Fjellstrand. Lysløypa fra Fagerstrand ender nå på Tjernsbråtan, og lysløypa fra Fjellstrand
ender på Granerud jordet. Dette er nå tatt med på Handlingsprogrammet for perioden
2005/06 i Kommunedelplan for Idrett og Friluftsliv. Dette åpner muligheter for å søke tilskudd
av spillemidlene fra det offentlige på dette.
I Handlingsprogrammet i Kommunedelplan for Idrett og Friluftsliv er også utvidelse av
Myklerudbanen med anleggstart i 2006 tatt med. Det betyr at i inneværende år skal vi sørge
for å ha innhentet alle nødvendige tillatelser fra det offentlige slik at alt er klart til å komme i
gang i 2006. I tillegg skal vi innen utgangen av oktober ha sendt søknader om Spillemidler.
Jeg vil tilslutt takke alle trenere, lagledere, foreldrekontakter og aktive for den innsatsen de
har gjort for klubbens positive utvikling. I tillegg ønsker jeg å takke styremedlemmer og andre
som gjør det ”usynlige” men likevel viktige arbeidet i gruppene.
Fagerstrand, 16.2.2005
Svein Roar Johnsen
Leder
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