Fagerstrand Idrettsforening

ÅRSBERETNING FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING
FOR ÅRET 2005
1. Tillitsvalgte
Hovedstyrets sammensetning i Fagerstrand Idrettsforening (FIF) har i perioden vært:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Svein Roar Johnsen
Morten Fredriksen
Rolf Hildre
Line Rødseth
Mona Nypan

Tiltredelse: 11.02.04
Tiltredelse: 11.02.04
Tiltredelse: 11.02.04
Tiltredelse: 11.02.04
Tiltredelse: 15.02.05

Fratredelse: 28.02.06
Fratredelse: 28.02.06
Fratredelse: 28.02.06

Revisorer:

Bente Søderlund og Hanne Engseth

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 2005
vært fra, fra fotballgruppa Åge Wedøe, fra innebandy Carl-Otto Evensen, fra allidretten Ann Kristin
Gullie/Bodil Granung, fra håndballen Geir Paulsen, og fra styrkegruppa Bente Werner. Fra
klubbhuskomiteen: Ulf Wennersgaard.

2. Møtevirksomhet
Det har blitt avholdt 10 ordinære styremøter i perioden. Styret har også hatt representanter på
Nesodden Idrettsråd sine medlemsmøter. I forbindelse med flere arbeidsgrupper har
styremedlemmene i tillegg hatt utbredt møtevirksomhet både internt og eksternt.

3. Generelt
Klubben hadde ved utgangen av fjoråret 462 medlemmer som var aktive i en eller flere av våre
grupper. Fordelingen pr. gruppe var slik: Fotball (185), Innebandy (150), Håndball (110), Styrkegruppa
(53) og Allidretten (40).
Året 2005 har vært et utfordrende og aktivt år for styret i Fagerstrand IF.
Sammen med Nesodden Volleyballklubb har vi avviklet det andre 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 gått på skinner. Takket være hjelpsomme
foreldre har dugnadsarbeidet med tilsyns- og kioskvakter fungert kjempefint.
Styrkegruppa som holder til i Bakkeløkka har vært igjennom sitt andre driftsår. Det har fosset på med
nye medlemmer, og gruppa teller nå hele 60 medlemmer. 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 ytterligere oppgradert, og er nå et flott klubbhus som egner seg svært
godt for utleie til både kurs og andre sosiale formål. Vi har i 2005 leid ut klubbhuset på dagtid til
barnehageformål, og har Frivillighetssentralen og Nesodden kommune som leietakere. På kveldstid og
i helgene har vi økt utleiefrekvensen betydelig sammenlignet med 2004.
Ulf Wennersgaard, Jon Tjernshaugen og Espen Karlsen har jobbet iherdig med å oppgradere vårt
klubbhus samt klargjøre det til utleie for barnehage. De har fått god hjelp av dugnadsvillige foreldre i
gruppene til dette arbeidet. Jeg ønsker å takke alle som har jobbet dugnad på klubbhuset og dermed
bidratt til å sikre klubben kjærkomne utleieinntekter.
FIF etablerte i mai 2004 en markedsgruppe som har jobbet med å skaffe klubben flere inntektskilder
som erstatning for automatinntektene som snart forsvinner. En viktig inntektskilde har vært arbeidet
med å skaffe FIF et begrenset og eksklusivt antall hovedsamarbeidspartnere. Takket være formidabel
innsats fra deltakerne vært dette vært svært vellykket så langt. Vi har i 2005 jobbet mye med å få laget
reklameskilt, profileringstavler, college-gensere, draktreklame samt ivaretatt andre
samarbeidsområder. 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.
Håndball – og Innebandygruppa er nå i sin tredje sesong, og etableringen av disse tilbudene har blitt
godt mottatt i lokalmiljøet. Håndballgruppa hadde ved utgangen av 2005
110 aktive, mens innebandyen hadde hele 150 aktive. 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. Antall aktive i innebandyen har hatt en formidabel økning, og på treningene er det aktive
fra hele Nesodden.
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. Fotballen har fortsatt sin 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.

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 etterleve disse, og vil arbeide med å gjøre de kjent blant de som på en eller annen måte
er involvert i klubben.

5. FIF- huset
FIF bidrar til å bedre barnehagetilbudet på Fagerstrand!
Det har helt siden høsten 2003 forgått en betydelig innsats for å gjøre en ansiktsløfting av
FIF-huset. Dette arbeidet har fortsatt 2005. De viktigste tiltakene i 2005 har vært å gjøre en fornying av
kjøkkenet og å foreta en gjennomgang av designen på lokalene. Det er også installert nytt lys slik at
en kan dempe lyset til festbruk. Dette har forhåpentligvis gjort huset mer tiltalende. Videre har det vært
gjort en del arbeider rundt kjellerinngang og på uteområdene foran huset. Dette arbeidet blir helt
ferdigstilt i 2006.
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Men kanskje enda viktigere er det to store utleieprosjekter som har startet på slutten av 2005. I
oktober startet det en Åpen Barnehage i regi av Frivillighetssentralen på Nesodden på FIF-huset. De
har åpent mandag og onsdag fra kl 10 – 14. Barn i følge med foreldre kan komme gratis og det er
mulig å få noe å spise og å drikke. FIF legger til rette for dette ved å rydde bort en del møbler og å
dekke sittegruppene. Frivillighetssentralen betaler en leie som gir en kjærkommen ekstrainntekt for
oss. I tillegg synes vi det er flott å kunne være med å forbedre tilbudet på Fagerstrand.
I januar vil Fagerstrand Barnehage åpne en filial i kjelleren på FIF-huset i påvente utbyggingen av
barnehagen. Til grunn for dette ligger en avtale som har kommet i stand etter en dialog med
barnehagesjefen på Nesodden. I grove trekk innebærer avtalen at Nesodden Kommune leier
treningsrommet i kjelleren. I tillegg er det avtalt en sambruk av gang og garderober. Treningsrommet
har gjennomgått en betydelig oppussing for å legge til rette for barnhagen. Det er lagt et sportsgulv lik
det som ligger i Bakkeløkka, det malt og lyset er total fornyet. Leieavtalen innebærer at Nesodden
kommune dekker ca halvparten av utgiftene i et engangsbeløp ved oppstart av leieforholdet som
startet i november.
Dette betydelige oppussingsarbeid har utenom gulvleggingen vært gjort på dugnad. De største
gruppene (håndball, fotball og innebandy) har deltatt og gjort at oppussingen har gått smertefritt.
Håndballgruppa har gjort den største jobben denne gangen med en super malejobb. I tillegg har flere
enkeltmedlemmer stilt opp på kort varsel og bidratt med fagkunnskap og kontakter. Tusen takk til alle
sammen som har bidratt. Gulvleggingen
er gjort av Gulv og Takteknikk AS som har vært meget profesjonelle og hjelpsomme.
Alt i alt tror vi at barnehagen får et bra lokale. Særlig får barnehagen et gulv som er meget godt egnet
til barnehagedrift. Når FIF får tilbake lokalet høsten 2006 har vi et fleksibelt flerbruksrom som kan
benyttes til alt fra teknikktrening for yngre fotballag, leies ut til små treningspartier av alle slag eller
brukes til klubbkvelder og store møter.
Samlet sett har de ulike prosjektene ført til en stor økning i utleieinntektene og en betydelig økning i
intern bruk. Tusen takk til alle som har bidratt til å holde i stand og videreutvikle
FIF-huset vårt!

6. Verdier, profilering og kommunikasjon
FIF-posten er distribuert i to utgaver i 2005. Begge utgavene var på 24 sider og ble distribuert til 1900
husstander på Nesodden. En stor takk til Inger Lise Welhaven som også i år har hjulpet oss med å
lage en flott klubbavis.
Vi tror avisen er et viktig bidrag til å gi klubben en identitet og informere om aktivitetene våre. En stor
takk til våre trofaste annonsører som gjør det mulig å lage en klubbavis, og til alle som bidro med
artikler og bilder. www.fagerstrand.no har blitt oppdatert både titt og ofte. Det må til for at nettsidene
skal være en levende informasjonskanal med ferske nyheter om klubben vår. Oppslagstavlene våre,
bl.a. i dagligvareforretningene, er også holdt oppdatert, slik at man kan finne nyttig informasjon også
der. Vi har brukt vår faste spalte i Foreningsnytt til å informere om våre aktiviteter, og oppfordrer
gruppene til å benytte denne kommunikasjonskanalen. Vi besitter to gatebukker for profilering av
arrangementer i FIF-regi, en for Myklerudbanen og en for Bakkeløkka Flerbrukshall.
Gruppene har meget vært flinke til å informere Amta om våre aktiviteter, og vi har vært omtalt der hele
58 ganger. Dette er en økning på hele 93 % i forhold til 2004 da vi var omtalt
30 ganger. Dette gir god profilering av klubben, og er med på å synliggjøre våre aktiviteter og det
positive arbeidet vi gjør i lokalmiljøet.
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7. Gruppene og arbeidsgrupper
Det har vært mye aktivitet i samtlige grupper i foreningen i 2005. Styrkegruppa har vært igjennom sitt
andre driftsår, og har opplevd stor pågang av treningsvillige ungdommer og voksne. I tillegg har det
vært en egen arbeidsgruppe som har jobbet i forhold til Bakkeløkka flerbrukshall. Markedsgruppa har
jobbet med å levere ”varene” i forhold til våre nye hovedsamarbeidspartnere. Inntektene fra disse vil
skaffe klubben kjærkomne inntekter 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.
Nedenfor er anbefalte årsberetninger fra gruppene til årsmøtet i FIF samt beretninger fra våre
arbeidsgrupper.

Håndballgruppa
Oppsummering av sportslige aktiviteter
Håndballgruppa står registret med ca. 110 betalende medlemmer per i dag, som fordeles over 5
treningspartier (-97/96, -95, -94/93, -92/91, damelaget). Ca. 90 % er jenter men det er en god andel
med gutter på både -91, -96 og -97 klassene. Alle lag har definerte trenere og det er gjennomgående
et godt apparat med både hoved- og hjelpetrenere.
Det har gjennom 2005 sesongen skjedd en svært progressiv og positiv utvikling med tanke på de
sportslige aktivitetene. I forhold til foregående sesong, har antall lag i seriespill økt til 4 ( -96, -95, 94/93 og damelaget). Dette betyr 41 seriekamper, hvorav 12 stk. i Bakkeløkka. For de lag som ikke
deltar i seriespill er det viktig å tilby andre aktiviteter som for eksempel. cuper, treningskamper eller
lignende. Dette har blitt gjennomført for de fleste lag, men det er av stor viktighet for både gleden av å
delta, progresjon på utvikling samt forberedelser for seriespill, at dette blir gjennomført med god
kontinuitet. I tillegg deltok J-9, J-11 og J-13 lagen i Olavs Cup som ble gjennomfør 23-24 April.
Den stor ilddåpen for egne arrangementer hadde håndballgruppa da det ble arranger ”Montèr
Fagerstrand Open 2005” den 3. april, i Bakkløkka. Dette ble en kjempesuksess med deltakere fra 6
klubber, 25 spilte kamper, godt oppmøte og et positivt økonomisk resultat. Dette skal innarbeides som
et årlig arrangement.
Det er i 2005 investert i 4 stk. mini-mål for de yngste, både med tanke på bedrede muligheter for
treningsgjennomføring samt arrangementer. Øvrig utstyr som baller, drakter, førstehjelp m.m. har blitt
supplert gjennom året etter behov. Det er verdt å merke seg at damelaget har påtrykt ”Bry deg! Si nei
til narkotika” på sitt draktsett. Håndballgruppa har innfridd håndballregionens krav til dommer
organisering og antall kvotedommere.
Det ble på slutten av 2005 etablert en ny funksjon i håndballgruppas styre, som heter
Utdanningsdriver. Denne vil jobbe sammen med trenere og andre funksjoner i gruppa, for å
tilrettelegge og utvikle planer og programmer som utvikler først og fremst trenerne. En kort
oppsummering av trenernes erfaringer gjennom 2005 kan beskrives slik;
o Godt motiverte og engasjerte trenere med godt støtteapparat i form av hjelpetrenere
og foreldregrupper
o Ser behov for mer spisset trening på enkelte årsklasser (keeper-,angrep- , forsvar,
ballferdighetstreninger, spillerforståelse, regler etc.)
o Trenere ønsker mer trenerkurs og utviklingsprogrammer
o Flere årsklasser er akkurat på grensen til å kunne være 2 lag (>20 stk). Dette gir mulig
grunnlag for å sette sammen noen årsklasser på en ny måte enn i dag
o Alt for liten treningstid med 7 timer i uka på 110 aktive. Motstandere trenere både 2, 3
og 4 ganger i uka.
o Ønsker å få til et guttelag
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Regnskap 2005
Håndballgruppa har en sunn og god økonomi som baserer seg på inntekter fra primært
dugnadsinntekter (fra Bakkeløkka flerbrukshall og noe annet, hele 86 000,-) treningsavgifter (30 000,) og aktivitetsmidler og støtte fra idrett og kommune (40 000,-). Det er god kontroll på utgifter og
håndballgruppa fikk et overskudd på 77 846,- noe som kommer godt med for neste sesong, da vi
forventer økte kostnader på bakgrunn av flere lag i seriespill, mer deltakelse i cuper samt større behov
for opplæring og kursing av våre dyktige trenere og dommer.

Håndballgruppas organisasjon for 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leder:
Økonomiansvarlig:
Foreldregruppe:
Sportslig leder:
Sekretær:
Info. & Web ansvarlig:
Dommeransvarlig:

Geir Paulsen
Astrid J. Holstad
Marianne Øren
Gry Stenbraaten
Paal og Anne Carlsen
Svein Roar Johnsen
Christine Dyrseth

Styret i håndballgruppa takker alle deltakere, både aktive spillere, trenere, dommere, foreldre med
mer, for et svært godt år. Vi verdsetter høyt alle bidrag som er med på å sikre håndballgruppas
mulighet til å gi barn, unge og voksne et spennende, morsomt og utviklende tilbud på Fagerstrand.

Fotballgruppa
Styret har avholdt 10 ordinære styremøter, og et årsmøte.
Vi har hatt spesielt stor arbeidsbelastning på kasserer i året som har gått, ettersom klubben har innført
nytt regnskapssystem som det skal utvikles rutiner på og som skal samkjøres med hovedstyrets
regnskap. Når all spillerregistrering i år også har lagt på kasserer – har dette blitt langt i overkant av
hva en kan forvente at noen tar på seg som en frivillig og ubetalt dugnadsjobb på kveldstid..!
Nå er alt oppe og går, og den som overtar vil finne et ryddig og oversiktlig system. Sammen med en
fornuftig arbeidsfordeling vil dette etterhvert kunne bli greie oppgaver. Stor takk til Hege som har tatt
støyten de siste to årene!
Styret har ellers slitt med et langstidssykemeldt medlem, samt andre som har hatt begrenset mulighet
for å kunne stille på alle møter. Arbeidsbelastningen har derfor blitt noe ujevnt og tilfeldig fordelt.
Styret har vært representert på månedlige møter i Hovedstyret, på div NIR-arrangement, krets- og
sonesamlinger.

Årsrapport Sportslig Utvalg
Sesongen 2005 har involvert totalt ca 200 fotballspillere i Fagerstrand IF.
Vi har hatt gutte/-herrelag i old boys, A-lag, 90, 91, 93, (2 lag i) 94, 95, (2 lag i)
96, 97, 98 samt et 99 årskull som har hatt det moro på felles treninger.
Videre har vi ett jentelag i 92 klassen.
Old boys laget klarte til tross for mye skader, og dårlig oppmøte på slutten
av sesongen en hederlig 3 plass.
A- laget hadde en målsetting om å bli best mulig og klarte en 5. plass, noe
som vi var fornøyd med også fordi det var mange skader på sentrale spillere.
Treningsiveren blant gutta kunne godt vært bedre, men alt i alt en
tilfredsstillende sesong.

Glede – Gode Holdninger – Utvikling - Langsiktighet
Fagerstrand Idrettsforening, Postboks 47, 1454 Fagerstrand
www. fagerstrand.no

Fagerstrand Idrettsforening

90 laget har hatt en ujevn sesong resultat messig. Ambisjonene om en plass
i neste års interkrets forsvant med 7 plass i serien , noe som skyldes mye
skadefravær på sentrale spillere i en tynn stall. De har deltatt i flere
cuper og levert kjemperesultater bl.a i Adidas cup og Norway cup.
Gutta har vært på treningsleir i Newcastle og en opplevelsestur til Estland.
I Newcastle tapte de knepent 2-0 for Newcastle Academy. KJEMPEBRA!
91 laget klarte en plass midt på tabellen i 2.div, noe vi må si oss fornøyd
med. De var bare 15 stk i stallen, og også her var det mye skader.
Gutta har vært med i noen cuper og kom til B-sluttspillet i Elverum cup.
93 laget spilte siste året med 7`er fotball og gikk ubeseiret gjennom serien
sin. KJEMPEBRA!
Gutta ble også nr. 2 i sin gruppe i Norway cup, og leverte også gode
prestasjoner i flere andre cuper. Synd dette laget ble oppløst ved
sesongslutt.
94 laget har hatt med to jevngode lagt i serien hvor begge lag har gjort
gode resultater. De er en gjeng med barn som trener mye alternativt og har
det gøy sammen.
95 laget er et blandet gutte- og jentelag. De har helt siden oppstart vært få i antall,
men har de siste 3 mnd har fått flere tilskudd av stjernespillere slik at de i skrivende
stund teller 14 spillere. De har i tillegg til seriespill deltatt på 4 cuper. Både barn og
voksne har det sosialt og trivelig sammen, og trenerne er veldig fornøyd med sesongen.
96 laget er ca 25 spillere og har deltatt med 2 lag. Resultatmessig litt
opp og ned, men stor treningsiver.
Det sosiale i gruppa er veldig bra!
97 laget er 17 stk og treningsfremmøte er veldig bra. Resultatmessig noe opp
og ned. Trenerne er fornøyd med sesongen.
98 laget teller 12 stk. veldig bra treningsfremmøte og det blir fokusert på
at fotball er gøy, og at det er et lagspill. Resultatmessig på det jevne. En
god sesong konkluderer trenerne.
99 laget har kun hatt felles treninger 1 gang i uka, og her har
treningsiveren blant flere av barna vært upåklagelig. De er 10 stk.
Jentelaget har stilt lag i 92 klassen, og jentene hadde målsetting om ikke å tape,
men ble likevel nest sist på tabellen. Jentene har imidlertid vist en flott utvikling og veldig
høy treningsiver. Resultatene kommer etter hvert.
De var ca 20 stk i fjor, og gruppa vokser stadig. FLOTT!
De har trent to ganger i uka og gjort store fremskritt.
Året 2005 sett under ett har vært litt opp og ned for FIF Fotball. Tynne
årskull resulterer i få spillere noe som på sikt fører til oppløsning av lag
- trist.
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93 ble oppløst etter en kjempebra sesong, mye pga tynn stall (12stk) Dette
blir litt lite når man skal begynne med 11`er fotball.
I år som i fjor var hele FIF Fotball på Elverum cup.
Det er blitt en tradisjon at vi drar på en felles cup i året, noe som er
svært positivt for fellesskapet, la oss fortsette med det i årene som
kommer!
Vi klaret dessverre ikke å gjennomføre noe felles avslutning i fjor, noe vi
i fotballgruppa er lei oss for, vi får komme sterkere tilbake!
Dommersituasjonen er bra, og vi har også i år fått en ny dommer. Han har deltatt sent og tidlig med
pipeblåsing og er allerede blitt en uunnværlig person!
Lederen for dommergruppen er Anders Larsen – og det er en dommer som kretsen åpenbart setter
stor pris på. Han får stadig flere og mer utfordrende oppgaver på flere nivåer i seriesystemet. Vel blåst
alle dommere!
Trenerkurs 1 – del 1, er avholdt vinter/vår 2005 med 11 deltakere fra FIF. Sportslig Plans krav til
trenerutdanning på de ulike nivå er dermed så godt som oppfylt i alle lag.

Årsrapport fra Markedsutvalget
Det har i 2005 vært gjennomført dugnadsaktivitet på følgende arrangementer:
- ”Fagerstrand – vi bygger en drøm” hadde finale arrangement i mai. Fotballstyret stilte til dugnad
sammen med håndballgruppa. Vi hadde ansvaret for kiosksalg og parkering. Arrangementet gikk
knirkefritt og arrangementet var svært vellykket.
- Dansegallaen i Bakkeløkkahallen var et stort løft som veldig mange i fotballgruppa var involvert i,
både på planlegging og gjennomføringssiden. Arrangementet gikk av stabelen 01.oktober og selv om
vi kunne ha ønsket oss flere gjester (ca 300), er det ganske klart at dette er noe vi kan ønske å gjøre
om igjen.
- Ellers har det i løpet av sesongen vært mange som har betjent kiosken på Myklerudbanen. Dette er
en viktig service som bidrar positivt til trivselen og hele rammen rundt hjemmekampene våre.
-De av foreldrene som valgte dugnadsarbeid frem for å betale avgift har stilt på flyttedugnader.
TotalReform som er vår arbeidsgiver var svært fornøyd med innsatsen.
Markedsutvalget ønsker å takke alle som har bidratt til gjennomføring av aktivitetene.
På bakgrunn av generell liten interesse og dårlig oppslutning rundt dugnadssarbeid, innførte årsmøtet
i 2005 en frivillig dugnadsavgift for de som ikke ønsket å jobbe dugnader. I mars sendte vi ut
informasjon til alle om dette med svarslipp for valg av løsning. Rundt halvparten av medlemmene
valgte å betale dugnadsavgift.
Som en naturlig forlengelse av at så mange ønsker å betale en avgift og frigjøre seg fra dugnadsarbeide, vil markedsgruppa på årsmøtet 2006 foreslå en generell økning i treningsavgiftene. Hvis dette
blir vedtatt, faller dugnadsavgiftene bort og dugnader i regi av fotballstyret begrenses til et minimum.
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Årsrapport Anleggsutvalget
Utvalget har først og fremst jobbet med den fremtidige utvidelsen av Myklerudanlegget. Ettersom
kommunen hadde registrert ”mindre salamandre” i dammen nord for banen, ble utbyggingsplaner den
veien uaktuelle. Sammen med grunneier har vi funnet en annen løsning som imidlertid vil kreve
omregulering av noe areal fra LNF til Idrettsformål. Dette gikk greit igjennom i formannskapet i januar.
Vi avventer derfor nå at kommunestyret skal godkjenne den samme revideringen av arealplanen, slik
at vi kan ta fatt på prosjektet for fullt. En utvidelse av baneanlegget har vært etterlyst i flere tiår, og nå
ser det altså ut for å kunne bli en realitet.
Utvalgets to medlemmer har også deltatt fra FIF i det felles arbeidet som Nesodden Idrettsråd har
ledet med å få realisert den første kunstgressbanen i kommunen. Endel forberedende arbeid med
banen på Berger er allerede igangsatt, men for å få den realisert må idretten selv bidra med 2 mill.
kroner. Det er i første rekke fotballgruppene i NIF og FIF som er innvolvert i dette arbeidet.
Vedlikeholdet av vår egen grusbane er en tung og kostbar oppgave vinterstid. I utgangspunktet er det
kommunens bane og ansvar, men med svak kommuneøkonomi og strenge prioriteringer for hva som
skal brøytes først og sist – så blir det i vår egeninteresse at vi hver vinter leier inn folk til å måke, salte
og strø. Det koster oss ca 15.000 pr vinter, og for inneværende sesong ser det ut for å bli en god del
mer. En bedre samhandling med kommunen må etterstrebes slik at vi kan få maksimal effekt ut av de
midler kommunen faktisk har avsatt til slikt arbeid.
Området rundt den søndre del av banen har blitt en hel del oppjustert i år, og bruken av containeren
som materiellrom har blitt svært vellykket.
Nettet bak det søndre målet har også vært etterlengtet. Det er satt opp på dugnad og bekostet av
fotballgruppas egne midler. En stor takk til blant andre Knut Syvertsen og Jon Tjernshaugen for
arbeidet med container/nett og annet rundt banen.

Innebandy
Styret
Leder:
Sekretær:
Regnskapsfører:
Arrangementsansvarlig:
Dommeransvarlig:
Medlemsregister:
WEB-ansvarlig:
Utstyrsansvarling:

Carl-Otto Evensen
Ellen S. Martinsen
Eva Korneliussen
Peter A. Rasmussen
Per-Arne Johansen
Carl-Otto Evensen/Eva Korneliussen
Morten Fredriksen
Carl-Otto Evensen.

Verv i FIF og ellers innen/for idretten utenom FIF innebandy
Morten Fredriksen
Morten Fredriksen
Anne Janzon
Eva Korneliussen
Øyvind Degnes
Carl-Otto Evensen
Carl-Otto Evensen
Carl-Otto Evensen
Carl-Otto Evensen

Nestleder FIF hovedstyre
FIF markedsgruppe
Kioskansvarlig i Bakkeløkka flerbrukshall (ut juni 2005)
Trener FIF Allidrett (ut juni 2005)
Medlem av Nesodden Idrettsråd
Leder Nesodden Idrettsråd
Leder Oslo og Akershus bandyregion innebandy
Hovedleder for U19-kvinnelandslaget i innebandy (ut juni 2005)
Medlem av Hallstyret i Bakkeløkka flerbrukshall
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Trenere
Minigutter ’96
Minijenter ’95
Lillegutter ’94
Smågutter
Jenter
Gutter
Funksjonshemmede

Per Øyvind Mikalsen, Rune Fredheim og Terje Larsbråten
Ingrid Brubaker, Martina Efvergren, Christina Risbakk og Emilie Strømme
Christian Stensli
Thorvald Evensen og Carl-Otto Evensen
Carl-Otto Evensen
Trond Hansen og Carl-Otto Evensen
Terje Larsbråten og Carl-Otto Evensen (ut juni 2005)

Dommere
Kretsdommer
Rekruttdommere:

Carl-Otto Evensen
Aurora Degnes, Rune Fredheim, Per Øyvind Mikalsen, Idunn Roaldseth
og Christian Stensli.

I Minirunden vi arrangerte i mars dømte Rune A. Fredheim, Andreas Faksvåg Leinonen,
Per Øyvind Mikalsen og Andreas Pedersen.

Representasjon
Morten Fredriksen har representert Fagerstrand IF på årsmøtene til Norges Bandyforbund
Innebandyseksjonen og Oslo og Akershus bandyregion innebandy.
Carl-Otto Evensen har representert Oslo og Akershus Bandyregion på begge årsmøtene.

Utvikling
Innebandyen har fortsatt sin positive utvikling og teller i dag ca. 150 aktive. Innebandyen rekrutterer i
dag spillere fra hele Nesodden (det er med spillere fra samtlige skoler i kommunen).

Seriespill
Sesongen 2004/2005;
Vi hadde med Småguttelag (med noen jenter), Jentelag og Guttelag i seriespill samt 4 Minilag med i
Oslo/Akershus bandykrets minirunder. Siste del av sesongen hadde vi hatt nok jenter i forhold til et
eget Småjentelag og de spilte en treningskamp mot Sagene.
Sesongen 2005/2006:
Vi har vi med Lilleguttelag (med noen jenter), Småguttelag (med noen jenter), Jentelag og Guttelag i
seriespill samt 3 miniguttelag og 1 minijentelag.
Våre gamle spillere (født 1980 og eldre) hadde treningskamp mot Halvøya IBK rett før jul. Resultat 9-9
og begge lag/grupper ønsker å kunne gjenta dette ved en senere anledning.

NM
Jentelaget deltok i NM for jentelag og viste mye bra spill samt stor innsats og idrettsglede.

Kretslag
Følgende spillere har fått muligheter til å være med på breddesamling for kretslag:
Jente-kretslaget Oslo&Akershus: Lena Berggren, Mina-Mathilde Håøya og Emilie K. S. Strømme.
Gutte-kretslaget Akershus: Øistein Bjørhei, Rune A. Fredheim, Mathias Fredriksen, Kenneth Hansen,
Jørgen Karlsen, Andreas Faksvåg Leinonen, Per Øyvind Mikalsen, Andreas Pedersen, Jan Erik H.
Toft og Jan Magnus Aarum.
Menn Junior kretslaget Akershus: Oscar B. B. Løken
Lena Berggren ble tatt ut til å spille på kretslaget i NM for kretslag desember 2005.
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Funksjonshemmede
Onsdag 19. januar er en merkedag for FIF innebandy. Da skapte vi norsk idrettshistorie. Dette i og
med at vi, i samarbeid med FIF Allidrett, ble første klubb i Norge med et organisert innebandytilbud for
psykisk funksjonshemmede. Dette tilbudet ligger foreløpig brakk, da de treningstidene vi ha fått passer
dårlig i forhold til spillernes andre aktiviteter. Men vi satser for fullt å komme i gang igjen høsten 2006.
Vi har også startet et prosjekt i samarbeid med Sunnaas sykehus i forhold til å startet med innebandy
for fysisk funksjonshemmede. Her ligger nå utspillet til oppstart hos henholdsvis Norges Bandyforbund
og Sunnaas sykehus.

Bedriftsinnebandy
Lørdag 4. juni arrangerte vi innebandyturnering for bedriftslag i Bakkeløkka flerbrukshall. I løpet av
vårsesongen 2006 skal vi stå som arrangør av innebandyserie for bedriftslag. Her vil våre ”gamle
spillere” delta med 1 eller 2 lag.

Treninger
Sesongen 2004/2005:
FIF innebandy fikk tildelt hele tirsdag og noe tid på onsdager til treninger fra Nesodden kommune i
Bakkeløkka flerbrukshall. I tillegg fikk vi på slutten av sesongen noe halltid fra Nesodden
Volleyballklubb på 2/3-dels hall på onsdager. I tillegg har vi prøvd et samarbeid med FIF Allidrett på
mandager for spillerne på jentelaget og vi takker FIF Allidrett for dette. Det har stort sett vært veldig
godt frammøte på samtlige treninger.
Sesongen 2005/2006:
FIF innebandy fikk tildelt hele mandag (minus 1,5 time) og hele onsdag. Problemet er at vi ikke har
nok treningstid til de lag/grupper som vi nå har i gang, men håper og tror at dette vil bedre seg
kommende sesong.

Arrangement
Vi har denne sesongen vært teknisk arrangør av;
Minirunde for Oslo og Akershus bandyregion.
NM-puljespill for kvinner senior.
Treningskamp for U19 jentelandslaget.
Skoleturnering for 9. og 10. trinn fra ungdomsskolene på Nesodden.
Innebandyturnering for bedriftslag.
Vi har også vært arrangør av våre egne hjemmekamper og hjemmekampene for Halvøya
Innebandyklubb.
I tillegg har vi vært vertskap for diverse landslagssamling for U19-jentelandslaget og kvinnelandslaget i
innebandy i Bakkeløkka flerbrukshall.
Styret valgte å legge en felles sommeravslutning for alle spillere/trenere/leder i FIF innebandy til
Tusenfryd lørdag 28. mai.

Prosjekt
Våre 4 trenere for minijenter er med i EMBLA, jenteprosjektet til Norges Bandyforbund.
Vi har meldt oss med som deltaker i TimeOut. Prosjekt knyttet opp mot Norges Idrettsforbund.

Dugnader
Dugnadsinnsatsen fra foresatte har vært veldig bra i forhold til kjøring til bortekamper og til å betjene
kiosken og sekretariatet i samtlige arrangement vi har hatt i Bakkeløkka flerbrukshall. I tillegg hjalp
flere av spillerne fra Guttelaget til i forbindelse med Minirunden og fra Jentelaget i NM-puljespillet for
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kvinner. Innsatsen fra disse arrangement + vakthold i Bakkeløkka flerbrukshall gir grunnlaget for
økonomien i FIF innebandy.

Økonomi
FIF innebandy har en sunn og god økonomi og da først og fremst takket være dugnadsinnsatsen i
Bakkeløkka flerbrukshall.

Samarbeidspartnere
Vi har fått støtte fra:
Euronics Nesodden, Nettpartner og Paviljongen i forhold til å få laget T-shirts til samtlige spillere.
Elite Foto og Norsk Bandysport slik at Jentelaget fikk egne T-shirts i forbindelse med NM.
Norsk Bandysport og Fatpipe til våre funksjonshemmede med innebandykøller og gitt oss
bagger/drikkeflasker til veldig reduserte priser.
Gilde med økonomisk tilskudd til utstyr.

Målsetting for sesongen 2006/2007
Innebandyen har følgende målsetting for sesongen 2006/2007:
9 Fortsatt prioritere miljøfaktoren for spillerne og i lagene.
9 Ha plass til samtlige som ønsker å spille innebandy. Og da spesielt å utvide tilbudet for
jenter/kvinner slik at vi har parallelt tilbud for både jenter og gutter.
9 Fortsette nært samarbeid med skolene på Nesodden i forhold til å være arrangør/medarrangør av
skoleturneringer i innebandy.
9 Ha med flere lag i seriespill.
9 Utdanne flere dommere.
9 Rekruttere og utdanne flere trenere.
9 Få tildelt minimum 2 arrangement fra Oslo og Akershus bandyregion innebandy og/eller Norges
Bandyforbund.
9 Fortsette nært samarbeid med næringslivet på Nesodden i forhold til å være arrangør av
bedriftsidrettsturnering i innebandy.
Vi takker samtlige spillere, foresatte og samarbeidspartnere for en fint innebandyår.
Styret.

Allidretten
Gruppa har registrert 40 aktive i alderen 4-6 år. På programmet står alt fra sangleker og ballspill til
svømming. Det har vært arrangert hall – aktivitetskurs for trenere og det har vært avholdt
oppfriskningskurs for livredning. Svømmehallen på Myklerud skole har fra høsten vært åpen for
svømming hver fredag.
Som tidligere har det vært arrangert på Myklerud skole Friidrettsdag med høyde hopp,
60 meter, ballkast, lengdehopp osv. Årets arrangement den 12. mai hadde veldig bra oppslutning med
hele 130 deltakende barn.
Juleavslutning ble avholdt 8. desember på jordet bak Lillengen. Vinterdagen var perfekt med snø og
ikke for kaldt vær. Barna ble møtt med fakler, bål, pølser og varm saft. Etter å ha sunget julesanger
rundt leirbålet kom julenissen med poser til barna.
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Styrkegruppa
Gruppa har nå pluss minus 60 medlemmer, noe vi er svært fornøyd med.
Det er en hovedtyngde av unge gutter og menn. Vi har delt oss i ansvarsområder dette
året og fordelingen er på damegruppe og ungdomsgruppe, hvor ansvarsområdet ligger på henholdsvis
Kirsten Nina Berggren og Truls Werner. Hovedansvaret for hele styrkegruppa har ligget hos Bente
Werner.
Damegruppa har som før egen treningstid mandag og torsdag 18.00-19.00. Det er nå ca 15 damer
som trener fast og disse har et flott treningsmiljø. De øvrige tidene er åpent for alle, og det er til tider
”stinn brakke”
Treningsvaktene våre er veldig stabile og er en viktig ressurs for oss. Inneværende år har en av
treningsvaktene gått på kurs som personlig trener og han har laget treningsprogrammer både for
nybegynnere og de som har kommet lenger.
Videre har vi omsider fått i gang en gruppe som trener på dagtid. Vi har hatt få nøkler, så her har
fleksibiliteten vært avgjørende for å få dette til. Men nå har vi fått en nøkkel utstasjonert på sentralt
sted i bygda og de som trener på dagen kan kvittere ut nøkkel der og låse seg inn i hallen.
Når det gjelder miljøet så er det veldig bra i styrkegruppa. Her blir man møtt med godt humør og godt
samarbeid. Vi har utviklet nye rutiner for betaling dette året og det har fungert godt.
Eller har vi avholdt to møter med alle treningsvaktene og fordelt ansvar for blant annet vedlikehold og
annen oppfølgning.
Vi er veldig fornøyd med dette året og med dette supplementet til annen aktivitet i foreningen.

Markedsgruppa
Gruppens faste medlemmer har vært Bjørn-Willy Bjerkelund, Vidar Syvertsen, Tom Kraft og
Svein Johnsen. De har siden oppstarten i mai 2004 jobbet med å skaffe klubben flere inntektskilder
enn de klubben hadde da. Vi har blant annet fått inntekter ved å være med i pott på bingospill i regi av
Connect Bingo AS, og sist men ikke minst gjennom avtalene med våre hovedsamarbeidspartnere.
Arbeidet med å skaffe samarbeidspartnere har vært arbeidskrevende men aller mest morsomt og
lærerikt. Vi har i 2005 videreført arbeidet med disse, og har jobbet en del med å levere det vi har
avtalt. Vi føler at vi kan tilby noe som samarbeidspartnerne finner interessant. Vi har i 2005 hatt avtale
med 6 lokale bedrifter som ønsker å være våre hovedsamarbeidspartnere samt en lokal bedrift som
har vært gruppesamarbeidspartner.
Dessverre så har Monter Nesodden ikke forlenget avtalen videre, og vi takker for samarbeidet så
langt.
Vi er likevel svært fornøyd med dette og har store forventninger til det kommende samarbeidet med
Børnes Elektronikk, Statoil, Onyx, Nettpartner, Meny Tangen, samt Torstein Bakmand Biltransport.
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.

Glede – Gode Holdninger – Utvikling - Langsiktighet
Fagerstrand Idrettsforening, Postboks 47, 1454 Fagerstrand
www. fagerstrand.no

Fagerstrand Idrettsforening

Bakkeløkka flerbrukshall
2005 har vært et både interessant, arbeidsomt og vellykket år for driftskomiteen for Bakkeløkka
flerbrukshall. Hauk A. Floer (NVBK) og Anne Janzon (FIF) har trådt ut av henholdsvis driftskomitéen
og kioskskomitéen og er erstattet av Carl-Andre Rønning og Konrad Seim.
Hallens driftskomité består av:
NVBK: Arvid Bakken, Grete Bakken og Carl-Andre Rønning
FIF: Carl-Otto Evensen, Geir Paulsen og Svein Johnsen (1.halvår)
Kioskskomité: Lena Rønning (NVBK) og Konrad Seim (FIF)
Driftskomiteen har avholdt 5 møter i løpet av året.
Hallens driftstyre har avholdt tre (3) møter i løpet av året.
Driftstyret består av:
9 Kultursjefen i Nesodden kommune
9 1 representant fra Teknisk avdeling i Nesodden kommune
9 1 representant fra NIR (Nesodden idrettsråd)
9 1 representant fra Bakkeløkka ungdomsskole
9 2 representanter fra hallens driftskomité.
Det har gjennom året vært arrangert en rekke arrangementer, hvorpå majoriteten av disse har vært
idrettsarrangement i regi av FIF håndball, FIF innebandy og Nesodden Volleyballklubb. I tillegg har
Nesodden Karateklubb, Nesodden TaeKwonDo-klubb og FIF fotball hatt både treninger og
arrangementer i hallen. Av andre arrangement har det vært; Teaterforestillinger, Dansegalla og siste
gudstjeneste for kirkelige konfirmanter før konfirmasjonen i mai.
Driftskomiteen har fortsatt en god struktur og oversiktelig ramme for hvordan utleie, reklame- og
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 svært høy fokus fra driftskomiteens side på at Bakkeløkka flerbrukshall skal bidra til et godt,
aktivt og trykt oppvekstmiljø på Fagerstrand og at hallen til en hver tid skal være i god stand. Hallen
skal bidra til at både unge og gamle "gutter og jenter" på Fagerstrand og ellers i Nesoddens
kommune, gis et fritidstilbud gjennom åpningstimer fylt med sunne, morsomme og utviklende
aktiviteter.

8. Økonomi
Foreningens solide økonomi har blitt betydelig styrket i løpet av 2005.
Vi fikk et mye bedre resultat enn budsjettert. Årsakene til dette er flere. Vi hadde
regnet med at automatinntektene ville bli borte etter første halvår, men disse ble ikke borte likevel. I
tillegg fikk vi inn mye mer i treningsavgifter fra Styrkegruppa og Allidretten enn budsjettert. Og sist men
ikke minst tok utleien av FIF huset helt av! Her fikk vi inn både Frivillighetssentralen og Nesodden
kommune som leietakere da de etablerte barnehagetilbud på Fagerstrand. Sistnevnte leietakere
medførte også mer kostnader på FIF huset enn budsjettert, men dette ser vi på som en investering.
Økonomien i foreningen er meget god. Klubben er som kjent gjeldfri og har en del midler innskutt i
banken. Utfordringen fremover vil bli å benytte denne økonomiske friheten til å fortsette klubbens
positive utvikling, og forvalte pengene på en best mulig måte.
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Gruppene i klubben har god økonomi, og har alle sammen i 2005 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.

9. Sluttord
Vi har vært igjennom det andre driftsåret i Bakkeløkka flerbrukshall, og driften fungerer godt. 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. Jeg er også glad for den veksten i aktive
medlemmer styrkegruppa har fått det siste året.
Driftsavtalen FIF og Nesodden Volleyballklubb har med Nesodden kommune i Bakkeløkka
flerbrukshall går ut 31.12.06. Vi skal derfor i år arbeide med å reforhandle driftsavtalen vi har med
Nesodden kommune. Denne avtalen har takket være velvillighet fra lokale bedrifter og god innsats fra
vår utleieansvarlig, gitt våre klubber gode inntekter de siste par årene. Det er derfor viktig å få på plass
en slik avtale også i de kommende årene.
Den nye kunstgressbanen som skal bygges på Berger Stadion er beregnet å koste
ca 10 millioner kroner. Idrettens skal fremskaffe 2 millioner av disse gjennom ulike tiltak. Nesodden
Idrettsråd koordinerer dette arbeidet, som i 2006 vil involvere fotballgruppene til både
Nesodden Idrettsforening, Bedriftsidretten, Fjellstrand Sportsklubb og Fagerstrand Idrettsforening.
Fotballgruppa har utfordringer med tilgang på personer til styret for tiden. Valgkomiteen greide ikke å
stille personer til sentrale verv til årsmøtet. Det vil derfor bli avholdt et ekstraordinært årsmøte i uke 13.
Arbeidet med utvidelsen av anlegget på Myklerud fortsetter dette året. Øivind Stenbek har hjulpet oss i
dette arbeidet, og han har gjort en kjempejobb når det gjelder fremdrift og avklaringer i forhold til
kommunen. Vi har vært nødt til å endre planene underveis. Området er et LNF- område, og vi må
søke kommunen om å få omgjort arealet til idrettsformål. Dette er godkjent av planutvalget men er
ennå ikke avgjort i kommunestyret.
Oppgraderingen av klubbhuset har stått høyt oppe på dagsorden den siste tiden. Det gjenstår ennå
noe både inne og ute før vi er helt ferdige med arbeidet. Kjøkkenet et totalfornyet, og er nå blitt virkelig
flott! I tillegg har vi kjøpt 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
klubbhuskomiteen, håndballen, fotballgruppa og innebandyen har gjennomført flerfoldige
dugnadstimer i og rundt vårt eget klubbhus. Jeg vil takke dere som har brukt deres egen fritid til dette
arbeidet!
Vi bør inneværende år fortsette å styrke våre gode relasjoner med våre nye samarbeidspartnere. Det
er viktig 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.
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, 22.2.2006

Svein Johnsen (Leder)
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