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Flott start for
flerbrukshallen

Håndball var en av mange populære aktiviteter på Idrettens dag i og rundt
Bakkeløkka

Forventningene til den nye flerbrukshallen var store både før
og under byggingen. Nå har den endelig åpnet dørene, og
allerede fra første dag har et vell av aktiviteter fylt lokalene.
Både barn, ungdom og voksne stortrives i vår nye storstue.
13. september ble Bakkeløkka flerbrukshall offisielt åpnet. Med både
ordfører og kultursjef på plass, sammen med ledere og aktive i de mange
idretts- og kulturmiljøene på Nesodden, var det duket for en skikkelig fest.
Og dagen etter ble ”Idrettens dag”

markert med et variert og bredt tilbud.
Her fikk de over tusen fremmøtte ta
del i alt fra dans på storstuas tak,
karate og friidrett i tillegg til hallidretter,
maling og livredning.
Fortsatt side 15
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Drøm i oppfyllelse
2003 har vært et fantastisk
spennende, og meget aktivt år
for Fagerstrand IF. Drømmen
om en idrettshall har gått i oppfyllelse, og er nok den viktigste
enkeltsaken. Og hvilken hall vi
har fått! Flerbrukshallen er en
del av et anlegg som har blitt
kåret til det beste nye skolebygget i 2002, og hallen
holder det samme
høye nivået som resten av skolen, med et
fantastisk idrettsgulv
og ellers flotte forhold.
Som du kan lese et
annet sted FIF-posten tar FIF
nå, sammen med Nesodden
Volleyballklubb, et skikkelig tak
for å drive tilsyn i hallen. Det er
mye som ennå ikke er helt på
plass i forbindelse med organiseringen av tilsynet, men alt
tyder på at dette er en oppgave
som er positivt for FIF.
Tilsynsansvaret har mange
gode effekter, blant annet i form
av dugnadsarbeid for de enkelte
gruppene. Vi har også fått
mange positive tilbakemeldinger på den måten vi har taklet
oppstarten på. Jeg vil derfor
takke alle som har vært involvert i dette arbeidet, både fra
Nesodden Volleyballklubb og
fra FIF. Alle har gjort en kjempejobb som vi har all grunn til å
være stolte av. Men mye arbeid
gjenstår og vi må stå på videre!

Det må også sies at FIF har
kjent sin besøkelsestid og i
løpet av kort tid har klart å etablere to nye aktiviteter; innebandy og håndball. Begge var
klare til umiddelbart å ta den
nye hallen i bruk. Både innebandy og håndball har allerede
blitt meget populære langt
utenfor Fagerstrand
”grenser”, og har
rekruttert aktive fra
nesten hele Nesodden.
Fotballgruppa har fortsatt sitt meget gode
arbeid på de yngre
lagene. Det er meget
spennende å se hvor gode
resultater flere av disse lagene
har og hvor mange av klubbens
yngre spillere som blir vurdert
som gode talenter i kretssammenheng. Dette lover godt for
fremtiden for FIF.
Til slutt vil jeg takke alle som
deltok på fakkeltoget mot narkotika, og alle som har tatt tak i
det økende problemet med
dette på Fagerstrand. Dette er
et fenomen vi ikke ønsker å ha
på Fagerstrand, og alle krefter,
inkludert Fagerstrand
Idrettsforening, må stå sammen
i bekjempelsen av dette problemet. Sammen kan vi skape et
tryggere samfunn!
God Jul og Godt Nytt År!
Fagerstrand, desember 2003
Ulf Wennersgaard
styreleder

ÅRSMØTE
FIFs årsmøte vil bli avholdt onsdag 11. februar 2004 kl. 19.00
på FIF-huset. Dagsorden vil bli kunngjort med oppslag og på
www.fagerstrand.no. Forslag må være styret i hende senest 14
dager før årsmøtet. Fullstendige sakspapirer kan lastes ned fra
hjemmesidene eller fås ved henvendelse til styret.

Møteplasser er viktig ifølge kultursjefen;

BARN PRIORITERES
FORAN VOKSNE
Nesodden er en ”fattig” kommune. Likevel stilles skoler,
gymsaler og haller til gratis disposisjon for aktiviteter som
retter seg mot barn under 19 år. Slik er det slett ikke i alle
kommuner, men i Nesodden har man valgt å prioritere barn
og unges aktivitet foran voksne. Det er kultursjefen glad for.
Nesoddens kultursjef er opptatt av å
skape arenaer for barn og unge. -Det
er viktig for barn å bli sett og oppleve
at de mestrer noe. Det er det samme
om dette er innenfor et idrettslag, et
korps eller en annen positiv ramme.
Poenget er at de finner et miljø hvor
de føler tilhørighet. Dessuten
er jeg overbevist om at
den prioriteringen kommunen har valgt er en
investering man får
igjen for, også økonomisk, sier Marit
Mellem Yürükel til
FIF-posten.
Hun er fullstendig klar
over at man i arbeidet
med å skape gode miljøer for barn og ungdom er
helt avhengig av voksne som
stiller opp og bruker av sin fritid.
Derfor er hun ikke sen med å berømme alt det frivillige arbeidet som utføres på Nesodden. –Det skaper mange
gode ringvirkninger, påpeker hun.
Det var også mangel på kommunale
penger som førte til at Nesodden
Volleyballklubb og Fagerstrand IF

sammen tok på seg oppgaven med å
drifte Bakkeløkka flerbrukshall, uten
andre inntekter enn det som måtte
komme fra kioskdrift, salg av reklameplasser og utleie til voksenidrett og
andre arrangementer. -Jeg er veldig
godt fornøyd med hvordan vi klarte å
løse denne utfordringen.
Samarbeidet med de to
klubbene fungerer bra, og
selv om vi i første
omgang kun har en
avtale som løper ut
dette året er kommunen innstilt på å videreføre denne avtalen,
understreker hun.
Til slutt slår Yürükel et
slag for bruken av flerbrukshallen; – Vi har fått en
skole og en flerbrukshall sentralt på Fagerstrand. Det er en spennende arena og den brukes allerede
til mange formål. Tilbakemeldingene
fra brukerne er positive, folk er fornøyd og det er gøy å være der. Nå er
det viktig at folk får en eierfølelse til
hallen. Bruk den, er oppfordringen fra
kultursjefen.
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ManU vs Arsenal i
Bakkeløkka
Verdens første fotballcup i Bakkeløkka flerbrukshall fikk
1995-laget æren av å arrangere. Med seg inviterte de både 94og 96-lagene, og arrangementet ble en skikkelig markering av
sesongslutt for samtlige.
Det var avtroppende trener for 95laget, Jan Einar ”Nico” Nicolaisen som
sammen med co-trener Geir Paulsen
tok initiativ til fotballavslutningen.
I samarbeid med trenere for de
respektive lagene klarte man på kun ni
dagers varsel å få samlet hele 42
spillere.
– Seks lag ble satt opp, og alle var
kjente internasjonale topplag; vi fikk
møte både ManU, Liverpool, Arsenal,
Juventus, Bayern München og Real
Madrid, opplyser Geir Paulsen til
FIF-posten.
Det ble spilt med fem utespillere +
keeper, og det ble avviklet 15 kamper
av 10 minutters varighet. Samtlige lag
ble ledet med stø hånd av sine respektive managere, Jarle Sjøen og
Stian Granås (trenere 95-laget),
Robert Karlsen og Bengt Fagernes
(trenere 94-laget) og Olav Birkelund
(trener 96-laget), som tidvis også stilte
som dommere.
– Til tider var det opp mot 100 publi-

kummere på tribunen som fikk oppleve et fantastisk engasjement og en
enorm entusiasme fra spillere og ikke
minst trenere. Ja, til og med dommerne var over normalt engasjert, forteller
Paulsen. Det ble scoret masse flotte
mål, og det er ifølge 95-treneren åpenbart at FIF fotball har mange flotte
talenter i ”rekrutteringsbasen”.
Fotballgruppa fikk også sin dåp i
hvordan kiosken best kan håndteres
denne dagen. Alt gikk imidlertid bra og
salget gikk strålende, noe som kommer blant annet FIF og fotballen til
gode.
– Vi vil takke alle, både spillere og
ikke minst trenere og dugnadsvillige
foreldre i kiosken, som bidro til at
dette ble et godt arrangement. En spesiell takk vil jeg gi til Carl-Otto
Evensen som igjen sørget for at alt
var på plass, inkludert lystavleinformasjon og musikk, avslutter Geir
Paulsen.

Kontaktpersoner og
informasjon om Fagerstrand IF

www.fagerstrand.no
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Best i kretsen!
FIF’s 90-lag er noe helt for seg selv; Samtlige åtte spillere
som var meldt på til kretslagets sonesamlinger fikk bli med,
og det er ikke hverdagskost, ifølge Terje Davidsen som er
trener for de ivrige guttene.
På forhånd var det varslet at årets
nominering skulle sides tøft fra trenernes side. Det betydde maks 2-3 spillere fra hvert lag, da det bare var 1,6
plasser per lag. I år skulle kretsen kun
ha med de beste – og bare de som vil
bli best! Terje Davidsen var imidlertid
overbevist om at alle de åtte spillerne
holdt så høy kvalitet at de kunne bli
tatt ut, og meldte de på alle sammen.
Det ble full pott.– Ingen annen klubb
er i nærheten av et slikt resultat, og
det er vi selvsagt stolte over, fastslår
Davidsen. Han påpeker at årsaken til
det gode resultatet er flere år med
målrettet og nitidig spillerutvikling,
med mye teknisk lystbetont trening og
med utfordrende øvelser; Ball, ball og
atter ball er viktigere enn løping og
taktiske disposisjoner. – Vår filosofi er
at FIF 90 ikke skal sparke ball – FIF
90 skal spille ball! Denne målsetning
og filosofien preger vårt daglige arbeid
og gjør sitt til at våre gutter har kommet langt i sin spillerutvikling i forhold

til andre lag og konkurrerende spillere
i samme alder, sier han.
– Det er morsomt at en liten klubb
som Fagerstrand får en så klar bekreftelse på at vi jobber riktig og har
riktig fokus. Det er ikke størrelsen
eller navnet det kommer an på – men
snarere måten man jobber på som
teller! Fagerstrand kan være stolte av
det vi her leverer av fotballkvaliteter,
understreker Davidsen.
Sone Follo strekker seg over Nesodden, Ski, Ski Krågstad, Oppegård,
Kolbotn, Langhus, Enebakk og
Klemetsrud; en stor sone med mange
spillere. Spillerne som kommer med
på sonesamlingene har to fellestreninger i uka med teknisk skolering i
tillegg til felles treninger. Om kort tid
skal både Joackim, Patrick, Christian,
Pål, Erik, Daniel, Simon og Andreas
også få måle krefter mot andre soner.
Emil og Dennis skal prestere på 91kretslaget, Det blir garantert full innsats. Lykke til!
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Gedigen dugnadsinnsats
for Bakkeløkka
Gleden var stor når Bakkeløkka flerbrukshall ble en realitet.
En anstrengt kommuneøkonomi gjorde det imidlertid vanskelig å finne midler til tilsyn på kveldstid og i helgene.
Idrettsmiljøet på Nesodden ble invitert til samtaler om hvordan utfordringen kunne løses, og resultatet ble at
Fagerstrand Idrettsforening og Nesodden Volleyballklubb
sammen påtok seg ansvaret for vakthold og tilsynet i hallen –
på dugnad.
I likhet med mange andre kommuner
sliter også Nesodden med å få endene til å møtes. Penger til å drifte den
nye flerbrukshallen var ikke lett å oppdrive. På våren var det derfor kontakt
mellom Nesodden Idrettsråd og kom-
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munen om hvordan tilsynet i hallen
kunne drives. I denne prosessen ble
klubber som kunne være interessert i
å påta seg dette arbeidet invitert til å
komme med forslag. FIF og Nesodden
Volleyballklubb tok kontakt og dermed
var samarbeidet de to klubbene
imellom et faktum.
Avtalen med Nesodden kommune
gjelder foreløpig frem til 31.12.2003
men vil etter all sannsynlighet bli forlenget. Ifølge avtalen er de to klubbene ansvarlig for vakthold og tilsyn i
hallen ved samtlige treninger og andre
arrangementer, både hverdager og
helger. Tilsynet blir utført på dugnadsbasis og vil etter hvert gå på rundgang
mellom foreldrene. Kveldene er delt
inn med faste dager for henholdsvis
Nesodden Volleyballklubb, FIFs fotballgruppe, håndballgruppe og innebandygruppe. Helgene fordeles ut fra
hvilke arrangementer som skal gjennomføres.
Nesodden Volleyballklubb og FIF får
ingen godtgjørelse av kommunen for
dette arbeidet. Til gjengjeld får klubbene selv beholde inntektene av kiosk-

Flebrukshallen kan brukes til så mangt, klatring for eksempel. FIF og NVBK
sørger for vakthold og tilsyn.
salg, salg av reklameplasser i hallen
og utleieinntekter. –Dette er et stort
løft for oss. Det har krevd mye arbeid
å få organisert salg av reklame, drift
av kiosken og selve tilsynsordningen.
Men ved hjelp av en gedigen dugnadsinnsats har vi tro på at dette skal gå
bra, og at vi på denne måten klarer å
holde flerbrukshallen åpen for alle
som ønsker å ta den i bruk, sier Ulf

Wennersgaard som er leder for
Fagerstrand IF.
Takket være en fantastisk innsats av
Vidar Syversen har man kommet et
godt stykke på vei i salg av reklameplasser. Håpet er at dette, sammen
med utleie og kiosk vil gi såpass gode
inntekter at foreldrene i de to klubbene
synes det er strevet verdt.

Fotballens årsmøte
vil bli avholdt 7. januar kl. 19.00 på FIF-huset. Forslag til saker som skal
tas opp på årsmøtet må være mottatt 14 dager før. Endelig saksliste vil
deretter bli kunngjort på www.fagerstrand.no senest en uke før møtet.
Samtlige medlemmer er velkommen!
FIF fotball, Styret
FIF-posten 7

Nyttig trening for
nybakte trenere
I september arrangerte håndballgruppa trenerkurs for 13 aktive og engasjerte, og for en stor del nybakte trenere. Kurset
ble godt mottatt og innsatsen var upåklagelig. Det lover godt
for den fremtidige trenerstaben i håndballgruppa.
Kurset var i regi av Akershus Håndballkrets og var blant de første arrangementene i den nyåpnede flerbrukshallen. – Med over 70 innmeldte barn
og voksne er det flott at såpass
mange foreldre blir med og drar lasset. Ja, vi er faktisk avhengig av det.
Men ekstra morsomt er det at også
mange av mødrene har blitt med på

Piker (!) 33, og at flere av disse også
stiller i trenerstaben, sier den entusiastiske lederen av håndballgruppa,
Geir Paulsen til FIF-posten.
Planene for et oppfølgingskurs er allerede lagt, og Paulsen håper samtlige
har lyst og anledning til å bli med når
dette går av stabelen rett over nyttår.

1454 Fagerstrand • tlf. 64 93 91 94 • Faks 64 93 94 80
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8-tall! roper trener Thorsen. FIFs fremtidige håndalltrenere prøve så godt de
kan, og latteren sitter løst.

Nyhet; Åpen håndballtime
Ettersom håndballgruppa har vært i
aktivitet et par måneder, og man har
fått en viss oversikt over hvor mange
som deltar i de enkelte årsklassene,
har det vært nødvendig å foreta en
justering av både gruppeinndeling, trenerstab og treningstider. Men det er
fortsatt torsdagene som er ”håndballens dag” i Bakkeløkka.
For de som er ekstra ivrige er det imidlertid også anledning til å leke seg
med håndballen på mandagene. Da er
det nemlig ”Åpen håndballtime”
mellom kl. 16.30-17.30.
– Her møter alle årsklasser sammen,
og det blir variasjon både med hensyn
til trenere og opplegg. Formålet er å
skape glede rundt det å spille ball, og
kanskje kan vi få rekruttert også noen
nye spillere på denne måten, påpeker
Geir Paulsen, og oppfordrer alle interesserte til å stikke innom.

Savner gutta!
Både styret og trenerne er svært godt
fornøyd med etableringen av håndballgruppa og er glødende entusiastiske
til det videre arbeidet. En ting savner
de imidlertid; flere gutter! –Hvis vi klarer å få flere gutter i enkelte årsklasser, som 1994 spesielt, vil vi kunne stille egne guttelag. Det hadde vært flott
om vi klarte å få til, sier Paulsen.
For flere av de yngre spillerne vil det
bli mulighet til å spille den første
”ordentlige” håndballkampen på nyåret. 96/95 årsklassen er påmeldt
Bekkelags Cup i januar og det vil også
bli søkt cup’er eller kamper for øvrige
lag fremover. Det har også vært møter
og samtaler med Nesodden
Håndballklubb for å se på mulige
samarbeidsområder både når det gjelder treningsopplegg og kamper.

FIF-posten 9

Plass til mange flere!
FIF Dragons har med to lag i seriespill; lillegutter og gutter. I
tillegg kan gutter og jenter født 93/94/95/96 bli med på FIFs
mini-lag. Den gode oppslutningen viser at innebandy er ”in”,
også på Fagerstrand. Men fortsatt er det plass til mange flere.
Egentlig er betegnelsen lillegutter og
gutter misvisende; i FIF Dragons er
det nemlig jenter med på begge lagene. -Dette er flott, men det hadde jo
vært gøy å kunne melde på egne jentelag i serien. Derfor oppfordrer vi spesielt jenter født i 1991/1992 og
1990/1988 til å komme og prøvespille.
Kanskje kan vi stille med lillejentelag
og jentelag i serien neste år, sier CarlOtto Evensen som er primus motor for
innebandy i Fagerstrand IF.

Evensen understreker at alle som har
lyst kan møte opp på treningene på
onsdager og prøve seg. Utstyr kan
lånes de første gangene, og man
behøver ikke melde seg inn i klubben
før etter en måned med prøvespill. For
å spille kamper må man imidlertid ha
meldt seg inn i klubben.
Sent på onsdagskveldene er det
muligheter også for de voksne til å
oppleve gleden ved innebandy. -Vi har
satt av tid fra kl. 21.45-22.45 til denne

Interflora Nesodden Blomster A/S

Velkommen til en
hyggelig handel i våre
julebutikker
Våre dyktige medarbeidere bistår
dere med en trivelig handel
Interflora Nesodden Blomster A/S
Tangen Sentrum
Tlf. 66 96 30 07
Faks 66 91 61 05
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Fagerstrand
Tlf. 66 96 14 00
66 96 14 01

aldersgruppen. Blir
det mange nok er
det muligheter for
treningskamper om
det er ønskelig, og
sesongen
2004/2005 vil det da
bli meldt på lag i
veteranklassen (33
og eldre), opplyser
Evensen.
Ønsker du å vite
mer om innebandy?
Ta kontakt med
leder for FIF
Dragons:
Carl-Otto Evensen,
Nygårdsveien 2,
1454 Fagerstrand.
Tlf 66 91 12 28
e-post:
carevens@online.no

Mange prøvde innebandy for første gang på Idrettens
dag.

Arrangementer på gang?
Bruk FIFs ”nye” klubbhus!
FIF-huset har vært gjennom en omfattende oppgradering og oppussing
denne høsten. I løpet av kort tid vil det også bli kjøpt inn nye møbler og
gardiner. Målet er at FIF-huset skal være et hyggelig og godt alternativ for
både festlige anledninger, møter og klubbkvelder. Ved å leie huset støtter
dere samtidig Fagerstrand IF.
FIF-huset ligger ved grusbanen og har en sal på 40m2. Salen egner seg
for opptil 30 personer. Lokalene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Kjøkkenet
er utstyrt med komfyr, kjøleskap, fryseboks, kaffetrakter og oppvaskmaskin
samt nødvendig dekketøy, glass og bestikk. Bord og stoler kan også leies. I
tillegg er det mulig å låne flippover og overhead-projektor. Utenfor har vi en
stor terrasse med plass til 30-40 personer.
Ta kontakt med Margrethe Stenslund på telefon 66918118 eller
margrethe@stenslund.no for avtale om leie. Nærmere informasjon og
priser finner du også på www.fagerstrand.no under FIF-huset.
FIF-posten 11

ALLE RETTIGHETER
RESTAURANT • PUB • TA MED HJEM
Velkommen til oss
Drøbakveien 18, 1464 Fagerstrand
Telefon 66 91 50 50. Faks 66 96 00 81
12 FIF-posten

Tlf. 66 91 66 65/90 14 54 02

KVALITETSSIKRET
RENHOLD

Mange gode tilbud
til enhver tid!
Vi har det meste – for de fleste!

Tangen Centrum • Tlf. 66 91 10 65

S e r v i c e t e l e f o n 8 1 5 0 0 1 0 0 • w w w. j e r n i a k j e d e n . n o

ting & tang
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Kommer nissen snart?
Som seg hør og bør en aktiv idrettsgruppe markerte Allidretten høstens sesong
med en skikkelig juleavslutning. Mer enn 70 barn og voksne deltok i feiringen
som i år var lagt til jordet bak Lillengen. Rundt det store bålet gikk pølser og
lomper ned på høykant, og selvfølgelig kom nissen med poser til barna.
I hele høst har de rundt 70 aktive i alderen 4-16 år drevet med alt fra sangleker
og ballspill til svømming og orientering. På nyåret står blant annet ski, skøyter
og aking på programmet. I tillegg blir det innendørs aktiviteter. Oppstart etter
nyttår er i uke 3. Se www.fagerstrand.no for nærmere informasjon om treningstider, eller ta kontakt med Eva Korneliussen på tlf 66 91 98 91.

Fagerstrand IF søker samarbeidspartnere
Fagerstrand Idrettsforening er inne i en spennende og ekspansiv periode. Bakkeløkka
flerbrukshall åpner for nye muligheter og en betydelig utvidelse av aktivitetsnivået i
foreningen. Hallen medfører økt satsing på større idrettsarrangementer og gir bedre
synlighet også utenfor kommunens grenser.
Vi kan tilby våre samarbeidspartnere en klubb med god profil utad. FIF er preget av
lite konfliktstoff og forbindes med positive tiltak i nærmiljøet. Klubben har en god
dugnadsånd og har blant annet påtatt seg å stå for tilsyn i Bakkeløkka flerbrukshall i
samarbeid med Nesodden Volleyballklubb.
Nytt profilprogram, nyopprettet hjemmeside i tillegg til en flunkende ny flerbrukshall i
vårt nærområde, er en bekreftelse på at dette er rette tidspunkt for næringslivet å gå
inn i et nærmere samarbeid med FIF.
Ta kontakt med Ulf Wennersgaard på tlf 66 91 91 30 eller Inger Lise Welhaven på
66 91 92 39. Mer informasjon om FIF finnes på www.fagerstrand.no
FIF-posten 14

Flott start for flerbrukshallen
Forts. fra side 1
– Det er gledelig å se at såpass mange har oppdaget hallen og alt den kan
brukes til, sier Carl-Otto Evensen som er ansvarlig for utleie av hallen. Først og
fremst er det idrettsfolket som foreløpig har tatt hallen i besittelse men flere
kulturarrangementer ligger i løypa; barneteater og dansekonkurranser og -treff i
tillegg til volleyballkamper, innebandykamper, håndballkamper, landslagssamlinger både for kvinnelandslaget og U19-jentelandslaget i innebandy,
fotballturneringer og loppemarked. Helgen før skolens påskeferie skal det
arrangeres NM-finaler i innebandy for jenter og gutter.
– Det er bare vår fantasi som begrenser bruken av hallen. Den er for eksempel
yppelig til musikkarrangement. Akustikken er veldig god og det er sitteplasser til
over 500 tilskuere. Hallen har scenemoduler slik at det kan monteres liten,
mellomstor eller stor scene, påpeker Evensen. Han er imidlertid overrasket
over hvor mange i kommunen som verken vet hvor hallen ligger eller har
besøkt den. Det vil nok rette seg etter hvert.
Det er FIF og Nesodden Volleyballklubb som sammen drifter flerbrukshallen.
De har ansvaret for utleie, tilsyn og kioskdrift. Tilsyn og kioskdrift utføres på
dugnad av de to klubbene.

FAGERSTRAND
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Støtter og deltar i
kampen mot narkotika

Onsdag 26. november arrangerte FAU på Bakkeløkka og
Myklerud skole en markering mot narkotika på Fagerstrand.
Lokale organisasjoner ble oppfordret til å stille seg bak arrangementet, og for Fagerstrand Idrettsforening var det aldri
noen tvil om at man både ville støtte og aktivt delta i markeringen.
– FIF er den største frivillige organisasjonen på Fagerstrand. Vi engasjerer, gjennom et stadig mer omfattende
tilbud, svært mange barn og unge. I
vår målsetting heter det blant annet
…”FIF skal gi lokalsamfunnet, spesielt
barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt
miljø for både medlemmer, trenere og
foreldre”. I dette ligger et tydelig ansvar for å bidra til å skape et godt og
trygt oppvekstmiljø på og rundt
Fagerstrand. Derfor stilte vi oss 100

prosent positive til å delta i denne
markeringen, sier Ulf Wennersgaard
som er leder i FIF.
Både medlemmer, støtteapparat og
foreldre ble oppfordret til å delta, og
oppmøtet var stort også fra FIFs
medlemmer, noe FIFs leder satte pris
på; – Det var gledelig at så mange
aktive og foreldre trosset det dårlige
været for å være med og markere at
narkotika er noe vi ikke ønsker på
Fagerstrand, fastslår han.

Mål og verdigrunnlag FIF skal gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både
medlemmer, trenere og foreldre.Vi ønsker at våre medlemmer skal være kjent for
glede og gode holdninger, både under konkurranse, trening og i andre sammenhenger. Fire verdier ligger til grunn for FIFs aktiviteter:
Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet
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