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Årsberetning 2007
Det er avholdt 14 styremøter i 2007 hvor til sammen 95
saker har stått på sakskartet. Utover dette har hovedstyrets medlemmer deltatt i mange arbeidsmøter, møte
med revisor, møter med Frogn kommune, Frogn Idrettsråd,
Akershus Idrettskrets, Østfold Fotballkrets og andre samarbeidspartnere.
Saker av betydning for DFI har gjennom året vært:
Fortsatt aktiv deltakelse i FIR
–– Ledervervet i FIR ble besatt av Per Wollbraaten fra
DFI
●●
Ansatte tar utdanning innen ”Idrett og ledelse”
●●
Seiersten Idrettspark – foreløpig avsluttet
–– Den kommunale plankomiteen satte i gang et
arbeid med å lage underlagsdokumenter for en
anbudsinnbydelse. Dette arbeidet ble vesentlig
forsinket og det viste seg at arbeidet som ble gjort
heller ikke var kvalitetsmessig godt nok. Seiersten
Idrettspark er derfor foreløpig utsatt.
●●
Kunstgressbane ved Frogn VGS
–– Arbeidet med å få anlagt en kunstgressbane ved
Frogn VGS, i samarbeide med kommune og fylkeskommune, ble igangsatt i 2007 og vi forventer en
løsning på dette i løpet av 1. halvår 2008
●●
Sykkelgruppen ble tatt opp i DFI ved årsmøtet 2007.
●●
Drift av hall og anlegg. Frogn kommune måtte, i forhold
til EU-reglementet legge dette ut på offentlig anbud.
–– Som eneste tilbyder, vant DFI dette anbudet og
viderefører avtalen med Frogn Kommune.
●●
Åpningstid i Frognhallen
–– Kontoret har utvidet åpningstiden til å ha langåpent
hver tirsdag til 21:00.
●●
Strategiplan 2007 – 2010
●●
Hovedstyret har gjennom flere møter lagt en ny
strategiplan for perioden 2008 – 2011.
●●

Idrettslaget har en sunn økonomi, selv om vi også merker
at det blir trangere. Spesielt merker vi at automatinntektene ble redusert og borte, men også at både drift og
vedlikehold av hall og anlegg blir mer kostbart. Både hall
og anlegg for øvrig er begynt å komme litt opp i årene og
det må stadig gjøres små og større utbedringer og vedlikehold.
De sportslige prestasjonene er jevnt over gode i alle gruppene, med enkelte som hevder seg på nasjonalt nivå. DFI
er etter hvert et stort breddeidrettslag med over 2 500
medlemmer som favner over mange idrettsgrener. Det
vises forøvrig til den enkelte gruppes årsberetning hva
gjelder sportslige prestasjoner.
Vi takker alle samarbeidspartnere for bidrag og støtte til
DFI i året som har gått. Alle er med å bidra til et bedre og
sunnere oppvekstmiljø for barn og unge, samt å sørge for
at folkehelsen i Frogn holder seg god.
Regnskap
I årsregnskapet er forutsetningen for fortsatt drift lagt til
grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som
tilsier noe annet.
Arbeidsmiljø/sykefravær
Styret anser arbeidsmiljøet for lagets ansatte på DFIkontoret for å være godt og det er ikke iverksatt spesielle
tiltak på dette området i løpet av 2006.
Ytre miljø
Lagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Einar Magnus Strand
Nestleder

Lennart Beijer
Leder

Tove Moe Tysnes
Styremedlem
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Tillitsvalgte i DFI 2007
Hovedstyret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
		
		

Lennart Beijer
Einar Magnus Strand
Tove Moe Tysnes
Roger Schäffer
Ian Parker
Anita Torp (til juni 2007)
Astrid Hvalbye Berle (IGF)
Hanne Olavsrud (til juni 2007)

GRUPPESTYRENE

Alpin
Leder:
Anners Bjerke
Nestleder:
Petter Askautrud
Styremedlemmer: Trygve Barlag
Harald Moen Raanaas
Vemund Sagmoen
Badminton
Leder:
Kirsti Haakens
Styremedlemmer: Britt Lauritzen
Rolf Dølvik
Varamedlem:
Niels Sandersen
Basket
Leder:
Thomas Hole
Nestleder:
Vivek Luthra
Styremedlemmer: Turid Ramdahl
Jørn Åge Pettersen
Bordtennis
Leder:
Øyvind Andreassen
Styremedlemmer: Vidar Ingebretsen
Geir Lien

Marius Lien
Britt Føyen

Minna Nielsen
Rune Lokøy

Krister Bakken

Markus Harboe

Fotball
Leder:
Nestleder:

Arild Dregelid
Per Wollbraaten (til våren 2007,
deretter trenerkoordinator)
Styremedlemmer: Helge Strypet
Martin Hagen
Nils Tore Eliassen
Sanne Jensen
Steinar Bakken
Lennart Beijer
Friskis & Svettis
Leder:
Gro Hylen
Styremedlemmer: Linda Malmberg
Hilde Kjølnes
Trine Tomter
Håndball
Leder:
Jørn Halvorsen
Nestleder:
Jon Fredrik Løvberg
Styremedlemmer: Sverre Wollbraaten
Martin Andersen
Innebandy
Leder:
Ove Gjellestad
Styremedlemmer: Simen Danielsen
Tom Alexander Hansen
Ove Lindèn
Orientering
Leder:
Oliv Halvorseth
Nestleder:
Inger Halck
Styremedlemmer: Pål Boug
Torbjørn Jørgensen
Jon Røsok
Varamedlem:
Olav Gislerud
Årsberetning for DFI 2007

Ski
Leder:
Steinar Livgard
Nestleder:
Øyvind Antonsen
Styremedlemmer: Kirsty Gran
Trine Sogn Tomasgaard
Roger Schäffer
Alexander Øystå

Gudny Okkenhaug
Erik Solberg
Kari Åmodt

Sykkel
Leder:
Eirik Arnesen
Styremedlemmer: Haakon Thomas Sollie Christian Askildsen
		
Joey Wheeler
Vidar Petterson
Jan Reyer Elders
Øyvind Fanebust
Kristoffer Woxvold (til sommeren 2007)
Turn
Leder:

Linda Nygård Vike
(permisjon mesteparten av 2007)
Nestleder:
Ketil Hartung
		
(fungert som leder store deler av 2007)
Styremedlemmer: Hege Bjerk (til sommeren 2007)
Caya Haarbrink
Steinar Grini
Idrettens Grunnskole i Frogn (IGF)
Leder:
Astrid Hvalbye Berle
Styremedlemmer: Tonje Urbye Myhre
Blomstermila
Leder:
Medlemmer HK

Henriette Bakke

Stein Erik Halck, DFI
Ingrid Hole, DFI Håndball
Ove Gjellestad, DFI Innebandy
Linda Malmberg, DFI Friskis&Svettis
Steinar Livgard/Geir Simonsen, DFI Ski
Jon Weydahl, Drøbak Maratonklubb

Idrettsmerkeutvalget
Håkon Oen
Thor Iversen
Anleggsstyret:
Leder:
Lennart Beijer
Styremedlemmer: Roger Schäffer
Stein Erik Halck

Tone Avlesen
Anne Fjelldal

Hallstyret
Leder:
Einar Magnus Strand
Styremedlemmer: Tove Moe Tysnes
		
Lennart Beijer
Stein Erik Halck

Børre Aursnes
Stig Dybwik

DFI-kontoret
Daglig leder
Regnskapsansv.:
Kontorassistent:
Vaktmester:
Sportslig leder DFI Fotball:

Johs Johannesen

Svein Heiskel

Leif Sverre Boland
Svein Heiskel

Stein Erik Halck
Ann Helen Ådahl
Lise A. Johnsen
Svein Heiskel
Haavard S. Lunde

Filip Danielsen
Vegar Kjærheim

Morten Due
Rolf Gregersen
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Årsberetning 2007
– gruppene/hall/anlegg
ANLEGGSSTYRET
Anleggsstyret 2007 har bestått av:
Leder:
Lennart Beijer
Styremedlemmer: Roger Schâffer
Svein Heiskel
Stein Erik Halck
Geir Sneis (driftsansvarlig sommer)
Erik Kristiansen (driftsansvarlig vinter)
Anleggsstyrets oppgaver er i 2007 for en stor del ivaretatt
av administrasjonen i DFI.
DFI Fotball har hatt entreprenøransvaret for drift og vedlikehold av Seiersten stadion, Ullerud, Høiås og Folkvang
både sommer og vinter.
Driftsmodellen med DFI Fotball som entreprenør fungerer
meget godt. Erfaringene fra i fjor er forsterket gjennom
årets drift. Det er store fordeler ved at driften gjøres
internt av DFI – dette er bra både for selve driften og
kommunikasjonen mot alle brukerne av anleggene. Baneforholdene har vært gode både sommer og vinter. Seiersten stadion får toppkarakter av NFFs representanter på
A-lagets hjemmekamper.
Befaring av alle anleggene ble foretatt høsten 2007. Frogn
kommune er godt fornøyd med den standarden DFI klarer
å holde på anleggene. DFI v/daglig leder er jevnlig i dialog
med Frogn kommune og samarbeidet med kommunen
fungerer meget bra. Kommunen trer støttende til med
maskiner og utstyr ved behov.

Tiltak på Ullerud:
●●
Grøfter må holdes åpne – kummer tømmes
●●
Graves grøft mot Ullerudbakken på 7-er feltet
●●
Gjødselsplan og generell vedlikeholdsplan settes opp
●●
Nett langs Sogstiveien skiftes
●●
Garderober/brakker ferdigstilles før sesongstart 2007.
Høiås
Høiås har igjen vært meget god – spesielt gjelder dette på
vinteren. Det er kjørt på grus slik at overhøyde opprettholdes og masse syd for banen er fjernet. Det er fremdeles
noe problemer med grøfting langs banen, men dette job�bes det med kontinuerlig. Ventilasjonsanlegg er nå installert i garderobebygget.
Tiltak på Høiås:
Vei mot banen sikres
●●
Grøfter holdes åpne – kummer tømmes
●●

Folkvang:
Folkvang benyttes mye hele året – årsaken er selvfølgelig
den store aktiviteten i DFI Fotball. Garderobeforholdene
er langt fra optimale og det er viktig at de enkelte lagene
som benytter disse rydder opp etter seg og holder garderobene i så god stand som mulig.
Tiltak på Folkvang:
Grøfter holdes åpne – kummer tømmes
●●
Overskuddsmasse bør fjernes
●●
Masse påføres slik at overhøyde på banen opprettholdes
●●
Garderobene må holdes i orden av brukerne i DFI Fotball
●●

Seiersten stadion
Seiersten er i god forfatning. Banen er luftet både i sommer og i høst.
Planene for Seiersten Idrettspark er foreløpig lagt på
vent da konsulentfirmaet Frogn kommune benyttet seg
av leverte et prosjekt som ble altfor kostbart og for dårlig
kvalitetssikret. Det jobbes nå for fullt med alternative
plassering av kunstgressbane.

Generelt
For alle anleggene gjennomføres det befaringer med Frogn
kommune. Kommunen er godt fornøyd med måten DFI drifter banene på. Videre avholdes det møter i Samarbeidsforum 2 ganger pr år hvor status gjennomgås. I tillegg er det
gjennom året løpende kontakt mellom daglig leder i DFI
og Frogn kommunes administrasjon hva gjelder driften av
anleggene.

Følgende tiltak er planlagt for Seiersten:
Normalt vedlikehold med lufting, såing dressing osv
●●

Året bar naturligvis preg av anbudskonkurransen for drift
av hall og anlegg. Pga EU/EØS-reglement måtte Frogn
kommune legge driften ut på anbud. DFI brukte mye tid på
å sy sammen et forsvarlig anbud. Dette resulterte da også
i at DFI fikk anbudet.

Ullerud
Ullerudfeltet preges av mye bruk, men har stort sett vært
i bra forfatning. De største utfordringene ligger på den
østre delen av feltet, særlig gjelder dette matchbanen og
7-er feltet. Her er det mangelfull eller ingen grøfting slik at
det i store deler av sesongen er bløtt. Langs 7-er feltet er
det nødvendig å grave en grøft mot Ullerudbakken. Ullerud
matchbane ble luftet som Seiersten i 2007.
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HALLSTYRET

ALPIN

Hallstyret 2007 har bestått av:
Leder:
Einar Magnus Strand
Styremedlemmer: Tove Moe Tysnes
Lennart Beijer
Svein Heiskel (vaktmester Frognhallen)
Stein Erik Halck (daglig leder DFI)

2007 har vært et utfordrende år for
alpingruppen innen enkelte områder,
men vi har samtidig en sesong bak oss
som var fylt med aktiviteter.

Generelt:
Hallstyrets arbeidsoppgaver er fra og med 2007 stort sett
overtatt av administrasjonen i DFI. Hallstyret har vært
involvert i ett møte i forbindelse med fordeling av treningstid inne i idrettshaller og gymsaler.
Frogn Arena – idrettshallen på Frogn vgs. er i flittig bruk
og har i løpet av 2007 vist hvilket viktig bidrag den har
vært og er til treningstid inne. Det er fortsatt god grunn
til å understreke det gode samarbeidet med ledelsen og
driftsansvarlige ved Frogn videregående skole.
Samarbeidet med Frogn kommune fungerer fremdeles
meget bra. Året bar naturligvis preg av anbudskonkurransen for drift av hall og anlegg. Pga EU/EØS-reglement
måtte Frogn kommune legge driften ut på anbud. DFI
brukte mye tid på å sy sammen et forsvarlig anbud. Dette
resulterte da også i at DFI fikk anbudet.
Frognhallen er i god stand tross at det snart er 35 år
siden hallen stod ferdig. Pga hallens alder er det behov
for noe større vedlikehold/utskifting. Fremdeles er den
største utfordringen ventilasjonsanlegget. Anlegget må
stadig repareres – noe som er Frogn kommunes ansvar.
Det viser seg at det er noe lekkasje inn i hallen på vestsiden. Frogn kommune jobber med dette. Dette er den
sannsynlige årsaken til stor bevegelse i gulvet inne i
Frognhallen. Dette har ført til en del merarbeid og merkostnader, uten at dette har gått utover bruken av hallen.
Det er gjennomført årlig teknisk kontroll av alt utstyr i
Frognhallen. Denne ble gjennomført av firma Killingmo &
Tønsberg.
Det er i løpet av året innredet nytt kontor for vaktmester
innenfor tilsynsvaktrommet.
Videre er det montert diplomvegg i gang.

Alpingruppa har som alltid hatt stor fokus på utvikling hvor
vi ”utfordrer” barna i vårt nærmiljø der mestring av ski og
teknikk står i fokus.
2007 var nok et år uten store uhell og stygge skader, noe
vi har fokus på siden ulykken i 2005 sitter i vår hukommelse fremdeles.
Våre to største utfordringer i 2007 var følgende:
trenerras
●●
Middagsåsen konkurs
●●

Den største utfordringen var at vi mistet samtlige etablerte trenere med unntak av Ole Martin Johnsen. For styret
kom dette veldig overraskende og uten forvarsel. Det var
kun en trener som signaliserte at han kom til å gi seg,
Lars Jørgen Landsem, etter 2007 sesongen. Det var først
utover sommeren at vi fikk nok tilbakemeldinger som ikke
kunne tolkes annerledes enn at flere kom til å gjøre det
samme. Det var vanskelig fra mange å gi et klart svar og
fra enkelte har vi ennå ikke fått beskjed, men de er bare
blitt borte.
Dette medførte at vi fikk en perioden med ”unntakstilstand” for å få oversikt over situasjonen. F eks så var mye
av kontakt med utøvere tillagt trenerfunksjonen. Arrangere
treningssamlinger, øvrige arrangementer og ikke minst
selve treningene, var også den enkelte treners ansvar.
Styret måtte bygge opp nye rutiner på enkelte områder og
ikke minst ta fått på jobben med å skaffe nye trenere.
Vi kom først i gang med barmarkstrening i oktober etter at
vi inngikk en avtale med Seaside Saltrening. Med Seaside
fikk vi et tilbud som ble benyttet av bortimot 20 utøvere.
Dette var helt nødvendig for å få et opplegg for barmark,
da klubben ikke har kapasitet til å gjennomføre denne
treningen på konvensjonell måte.
Oppslutningen her er vi ganske fornøyd med, men tilbakemeldingen fra utøverne om innholdet er vi ikke like fornøyd
med.
I sesongen 2007 ble det tilbudt to alternative aktiviteter:
Skiskole - grunnopplæring for nybegynnere.
●●
Treningsgrupper – Skikjøring med fokus på moro/renn
●●

Behov:
Nytt ventilasjonsanlegg
●●
Nye ståldører til dusjrommene
●●

Punktene er kjent for Frogn kommune og i møte
Samarbeidsforum 2 ganger i året blir det gitt en status på
anlegget samt fremmet de behov DFI som driftsansvarlig
ser som nødvendig.

Årsberetning for DFI 2007

Både skiskole og ordinære treningsgrupper hadde trening
i Ingjerkollen skisenter. Siden Middagsåsen hadde gått
konkurs og mange av de som trente i Drammen hadde
sluttet, valgte vi å legge all trening dit.
Klubben har arrangert en rekke helgesamlinger og fellesturer til flere arrangement og renn. Følgende kan fremheves som svært positive opplevelser for barna:
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●●
●●
●●
●●
●●

Treningssamling Gaustablikk des 06
Bama skifestival Gaustablikk i januar og Ål i mars.
Kvitfjellrennet april
Åslia renn
Treningssamling Trysil

Det ble ikke laget et tilbud om deltakelse til Hintertux i
2007 da vi ikke hadde trenere som kunne ta seg av dette.
Medlemmene
Da det ble kjent at våre trenere sluttet, så ble det store
spekulasjoner i nærmiljøet om hva som kom til å skje med
alpingruppa og mange sluttet nok som en konsekvens av
det. I tillegg har vi ca 4 medlemmer som meldte overgang
til Ingjerkollen Skiklubb. Dette er det ingen dramatikk i da
klubben i alle år har fokusert på bredde og anmodet de
som ønsker større utfordringer å bytte til en klubb som
kan gi den utfordring de søker.
I skrivende stund har vi ikke klare tall på hvor mange som
har sluttet, men vi estimerer med 30 til 40% ift medlemsmassen ved inngang til året.
Trenere
Styret har gjennom sommer og høst jobbet veldig aktivt
med å rekruttere nye trenere. Denne jobben har vi lykkes
med og fått på plass de trenere vi trenger til å dekke vinterens behov. Vi har også fått rekruttert 4 fra vår juniorgruppe som kjørte aktivt i fjor. Det er:
Ferdinand Knudsen
Martine Lødøen
Andrea Raanaas
Tor Benjamin Johnsen
Totalt er vi 7 trenere, samt 2 hjelpetrenere som vil dekke
både skiskole og ordinære treninger.

Klubben har i dag en meget sunn økonomi. Sponsorutvalg
har gjennomført salg av klubbgensere. Salg av reklamespotter på genseren har gått ift forventninger og budsjett,
men salget til medlemmene har uteblitt.
Alpingruppen har valgt å bytte email-leverandør og benytter
nå Økosoft AS. Dette har vi gjort for å få et bedre mailsystem med spamfilter og for å redusere kostnadene våre.
Styret i 2007 bestod av:
Leder – Anners Bjerke
Nestleder – Petter Askautrud
Økonomiansvarlig – Trygve Barlag
Trenerkoordinator – Marius Lien
Styremedlem – Harald Raanaas
Styremedlem – Vemund Sagmoen
Styremedlem – Britt Føyen
Det er avholdt 8 styremøter.
Valgkomiteen i 2007 bestod av:
Leder – Sigrun Mollan
Medlem – Harald Raanaas
Medlem –

BADMINTON
Styrets sammensetning
Leder:
Kirsti Haakens
Sekretær:
Britt Lauritzen
Styremedlem:
Minna Nielsen
Styremedlem:
Rolf Dølvik
Styremedlem:
Rune Lokøy
Varamedlem:
Niels Sandersen
Valgkomite:

Gisle Haavaa var innleid for sesongen 2007, men styret
har ikke sett behovet for å forlenge dette engasjementet
på bakgrunn av medlemsstallet.
Oppsummering
Det ble klart en av de siste dagene før jul at Middagsåsen
åpner for trening kommende sesong og alpingruppa har
valgt å legge alle våre treninger tilbake dit. Mange mener
at det er et bedre tilbud enn Ingjerkollen og det er hovedgrunn til at stedet er valgt.
På bakgrunn av de øvrige elementer nevnt over var klubben nødt til å få i stand kjernevirksomheten og styret
brukte mye av sin tid på evaluere situasjonen for å kunne
vurdere igangsetting av riktige tiltak for rekruttering av
trenere og igangsetting av barmarkstrening. Som en
konsekvens av det ble flere av de øvrige tradisjonelle oppgavene til styret nedprioritert.
Klubbens visjon er i dag: Glade barn på ski.
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Thoril Larsen, Morten Bjørnstad,
Roar Magnussen

Møteaktivitet
Det har vært avholdt 1 årsmøte og 5 styremøter i 2007.
Medlemstall
Gruppa har ved utgangen av 2007 ca. 70 medlemmer.
Økonomi
Gruppa har hatt sunn økonomi. Den største inntekten kom
fra treningsavgifter. Vi mottok også lokale aktivitetsmidler
og støtte via FIR.
Visjon
DFI-Badminton ønsker å gi et tilbud til spillere i alle aldre,
på ulike ferdighetsnivåer og med ulike mål for sitt
badmintonspill.
Aktiviteter
Trening: Gruppa trener på Dyrløkkeåsen skole. Oppslutningen har vært meget god blant barn. Det har vært et

●●
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●●

●●

●●

betydelig frafall blant eldre ungdommer. Oppslutningen
blant voksne er fortsatt lavere enn ønskelig.
Trenersituasjonen har vært tilfredsstillende.
Treningen av barne- og ungdomsgruppene har blitt
ledet av trener med trener 2-kompetanse i alt 2 timer
pr. uke våren 2007, 3 timer pr. uke høsten 2007. I
tillegg til medlemmet som er trener 2, har gruppa 4
medlemmer med trener 1-kompetanse, hvorav 2 har
vært aktive i instruksjon av barne-/ungdomsgruppene.
Talentutvikling: Sommeren 2007 deltok 2 spillere på
NBF`s treningsleir i Fredrikshavn. DFI-Badminton har
gjennom mange år hatt ungdomsspillere på ukentlig
kretstrening i Oslo. Høsten 2007 har det ikke eksistert
noe slikt tilbud.
Sosiale aktiviteter: Det ble arrangert 1 sosial sammenkomst for barn og ungdom.
Egne turneringer: Gruppa arrangerte sin årlige ungdomsturnering i februar med mer enn 100 deltagere.
I april arrangerte gruppa DFI`s Doubleturnering for
voksne og barn. Denne var en suksess med bred
deltagelse både blant barn og voksne på alle nivåer.
Andre arrangementer: Norges Badminton Forbund
hadde valgt Drøbak for arrangement av den første
landsdelsfinalen for U13-spillere. DFI-Badminton bidro i
avviklingen av det vellykkede arrangementet, som fant
sted i det nye Frogn Arena 4. mai.
DFI har i 2007 ikke deltatt i lagserie for voksne eller
barn.
Konkurranser for øvrig: Gruppa har hatt mange
deltagere (spesielt blant barn) i lokale turneringer.
Christopher Lauritzen tok 3. plass i mixed double i NM
U23 sammen med Hanna Kværnø, Grong Badmintonklubb.
Marie Høgmoen ble kretsmester i DS klasse U15.
Rekruttering: Det har høsten 2007 vært sendt invitasjoner med samtlige elever i flere klasser på noen av
barneskolene.

BASKET
Styrets sammensetning:
Leder:
Thomas Hole
Nestleder:
Vivek Luthra		
Økonominansvarlig
/materialforvalter: Turid Ramdahl
Styremedlem:
Krister Bakken
Styremedlem:
Jørn Åge Pettersen
Andre tillitsvalgte:
Lagledere:
JKB
6M
Trenere:
6M
JKB
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Eirin Pettersen
Vivek Luthra
Thomas Hole
Baris Sardarian

Treningstider
Dyrløkkeåsen skole:
Mandag: 19.00-22.30
Tirsdag: 21.00-22.30
Onsdag: 19.00-21.00
Dagens situasjon:
Vi nå er inne i vårt 9. år og medlemstallet er ca 30
registrerte.
Vi har med et nødskrik skaffet oss nok trenere for inneværende sesong, men behovet er stort hvis vi skal sikre
rekrutteringen. Basket er en idrett som krever fasiliteter i
hall, men som alle kjenner til er det alt for liten hallkapasitet i kommunen. Dette vanskeliggjør også arbeidet med en
jevn rekruttering og oppstart av nye lag.
Den viktigste ressursen vi har er spillerne og vi må skape
et miljø for de spillerne vi har i dag og sørge for at de
ønsker å fortsette i miljøet også etter ”endt karriere”, og
da ønsker å gå over i sentrale posisjoner som trener eller
tillitsvalgt.
Vi har 2 lag fylt med spillere som er gode representanter for sin idrett. De er entusiastiske på trening og gode
representanter for DFI i alminnelighet og DFI Basket i
særdeleshet.
Vi vil få takke alle trenerne som gjør det mulig å aktivisere
alle spillere.
Vi vil få takke DFI for samarbeidet i det året som har gått.
Et samarbeid som vi synes fungerer veldig bra.
Administrativt
Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden.
Størstedelen av arbeidet har gått med til å organisere
trenere og treningen.
Vi har vært representert på DFI sitt årsmøte og 1 gruppeledermøte.
Økonomi
Gruppen har grei økonomi.
Under hjemmekampene har vi kafeteriasalg som gjør at
dommerutgiftene blir dekket og sørger for at vi sitter igjen
med et lite overskudd.
Dette året har vi investert i draktsett, baller, ballpumpe,
flasker og medisinutstyr.
Sportslig utvalg 2007
For sesongen 2007/2008 deltar 2 lag i seriespillet:
Menn, 6 div.
Jenter, JKB
Lagene består av fra 7-12 spillere.
Alle hjemmekamper er avviklet denne høsten på
Dyrløkkeåsen.
Under hjemmekampene har det vært et akseptabelt oppmøte av tilskuere, men det er alltid plass til mange fler!

9

Vi har slitt litt med å få rekruttert lagledere, men nå er
dette på plass.
Det er forsøkt avholdt foreldremøter, men dette ses som
problematisk, da oppmøtet ikke har stått til våre forventninger. Dette er et tema som vi håper vil bedre seg etter
hvert.

Helge Strypet
Martin Hagen
Nils Tore Eliassen
Steinar Bakken
Sanne Jensen
Lennart Beijer

Økonomi
Marked og sponsortjenester
Marked og sponsortjenester
Jentefotball
Arrangement
Baner og anlegg.

Det er i perioden avholdt månedlige styremøter.
Aktiviteter utover seriespill
Det har ikke vært andre aktiviteter ut over trening og
seriespill
Utdanning/rekrutteringsutvalget 2007
Ingen spesielle aktiviteter da vårt hovedmål har vært å
rekruttere trenere til de respektive lag, noe vi pr dd ikke
har lykkes med. Det blir meldt på flere spillere til vår
sesongen som skal ta trener utdannelse. Når de er klare
vil vi sette i gang flere yngre lag, vi har allerede 2 på vent.
Dommersituasjon:
Vi har en kretsdommer som er kvalifisert til dommeroppdrag. Dessverre har vi ingen flere dommere aktivt, men
det er flere som skal utdanne seg om det kommer kurs.

BORDTENNIS
Styrets sammensetning:
Leder: Øyvind Andreassen
Nestleder/økonomi: Vidar Ingebretsen
Styremedlem: Markus Harboe
Styremedlem: Geir Lien
Aktivitet:
Gjennom vårsesongen har vi hatt trening en dag i uken,
onsdag kl. 1700-1900, i Aulaen på Seiersten. Her har vi
vært 10-15 spillere på hver trening.
Etter sommerferien har vi utvidet tilbudet til også å gjelde
mandager fra 1900-2100, og flere har benyttet seg av
dette tilbudet. Antall spillere i høstsesongen er litt lavere
enn i vårsesongen.
Styret har holdt 1 møte i løpet av året.
Økonomi:
Vi har kun hatt små kostnader i 2007 etter at vi gjorde
store innkjøp av utstyr i 2006.
Medlemmer:
Vi er nå registrert med ca 10 medlemmer.

Fotball
Styrets sammensetning
Arild Dregelid
Leder
Per Wollbraaten
Nestleder (ut av
styret våren 2007
pga stilling som
trenerkoordinator)
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Sportslig og administrativ ledelse
DFI fotball hadde i 2007 Håvard S. Lunde som sportslig
leder og hovedtrener for A-laget.
Ansettelsen av sportslig leder er sentralt i arbeidet med å
forsterke den sportslige satsingen i både topp og bredde.
Sportslig leder har etablert trenerforum for faglig diskusjon og sportsplan for DFI fotball er utarbeidet. Kombinasjonen sportslig leder og A-trener er svært krevende og
klubben besluttet høsten 2007 å tilsette Espen Haug som
ren A-trener fra 2008.
Per Wollbraaten bli våren 2007 tilsatt i funksjonen som
trenerkoordinator. Dette er helt nødvendig for å sikre god
koordinering innen klubben, og funksjonen videreføres.
Stein Erik Halck har funksjonen som daglig leder
(20 % stilling).
SR-fotballen:
A-laget gjennomførte en god 2.divisjonssesong under
Håvard S. Lundes ledelse. Bidraget fra Badeball AS gjorde
at klubben hadde mulighet til å blande lokale krefter med
innhentede spillere av god kvalitet, og klubbens flaggskip var med i opprykkskampen helt til de siste rundene.
Raufoss ble sendt ut av NM, og i 3.runde var det igjen flott
fotballstemning på solfylte Seiersten da Viking ble gitt god
kamp av våre gutter.
B-laget vant sin 5.divisjonsavdeling, og rykket opp til
4.divisjon, etter solide bidrag fra nær sagt alle A-gutta, og
ikke minst av ”de gamle DFI-gutta” Rino Labell og John
Hulback.
C-laget hang lenge med i kampen om opprykk fra 6. divisjon, men litt lite bredde i stallen, gjorde at det ikke holdt
helt inn.
JR-avdelingen
DFI Fotball er kretsens største fotballklubb, og hadde i
2007 fortsatt økning i antall aktive spillere. Tross for vår
prekære mangel på treningsfasiliteter, har aktiviteten vært
imponerende stor. I sesongen 2007 deltok nær 70 lag i
serier og cuper.
Lagene våre:
11-erfotballen på jentesiden:
Vi klarte ikke å følge opp det solid J19/Damer 4.div. året
vi hadde i 2006 i 2007.
Ulike tiltak ble forsøkt gjennom vinteren, men J19-spillerne
ble for få, og et eget lag ble derfor ikke påmeldt. Mange av
spillerne spilte dog fotball i Kolbotn/Langhus.
Årsberetning for DFI 2007

J16-laget, som besto av en fin blanding J14 og J15-16
gjorde en flott sesong, og endte på 2. plass, à poeng med
vinnerne i kretsens øverste divisjon ”Si ifra serien”. J-16
tok en flott andreplass i Briskebyturneringen på Hamar.
Laget ble i første halvdel ledet av Åge Solberg, men siden
tok Kim Andersen over.
J13 har vært ledet av Bjarne Sørås, og er en stor sammensveiset jentegjeng, som vi håper vil spille fotball for
DFI i mange år fremover. I serie spilte de på kretsens
13/14 års -serie nivå.

sesongen gjennom treningen med ØFAs Kjell Ivar Roos.
Spillerutviklingstiltak har også blitt gjennomført på enkelte
trinn. Her nevnes spesielt det tidligere nevnte Athleticstiltaket, hvor også A-spillerne deltok som instruktører.
DFI har en rekke spillere på ulike representasjonslag,
både på jente- og guttesiden.
Simen Tollefsen (f. 92) debuterte på DFIs A-lag, og etablerte seg senere på Norges G15-landslag. Sampreet Singh
(f.93) deltok på høyprofilerte Ole Gunnar Solskjærs fotballskole, og er en annen spiller som ligger langt fremme.

11-erfotballen på guttesiden:
G19-laget spilte seg frem til finale i vår-cupen, og kvalifiserte seg til sluttspill om plass i Junior Interkrets. I det
jevne kvalifiseringsspillet ble det imidlertid ikke opprykk
til Interkrets. Jevnt ble det også i Junior-NM, hvor Stabæk
gjestet Seiersten, og reiste hjem med knepen 1-0-seier.
I Dana-cup tok juniorlaget en flott andreplass. Det er verdt
å nevne at G19-spillerne også bidro solid til DFI2`s opprykk til 4.div. Geir Sneis (HT), Thomas Dahl (AT) og Petter
Hillås (AT) tok hånd om laget.
G16-nivået hadde to lag. 1.laget spilte for opprykk til
Interkrets, men hadde en for ujevn høst til å holde helt
inn. De slo vinnerne hele 6-0 hjemme, men endte til slutt
som nr 8 av 10 lag. Kjetil Elvebakken, Kim Andersen var
med rundt laget. Per Wollbråten holdt hånd om 2.laget,
som gjorde en glimrende figur i kretsens 2.divisjon, hvor
de vant sin avdeling.
Småguttnivået hadde 3 lag, som alle ble håndtert av Thomas Nygård.
KM-laget endte på 4 plass, etter å ha vunnet alle hjemmekampene. 2.laget kom også på 4.plass i kretsens 2.divisjon, mens 3.laget vant sin avdeling suverent.
Smågutt 13 hadde fem lag, samt et felles lag påmeldt i
14-årsklasse, som ble kalt Athletics. 94-årgangen består
av mange fine gutter, og lagene presterte godt i sine respektive avdelinger.

Rekruttering
Det er stadig nye lag som etableres. Mangelen på trenings- og kampfasiliteter gjør at DFI ikke kan tilby de
forhold som de aktive fortjener. I de yngre alderstrinnene
etableres det årlig lag med utgangspunkt i årskullene i
kommunens barneskoler. Den årlige Tine Fotballskole
samlet igjen mange unge fotballspillere, mens Rebeccas
Jentefotball-legat, i samarbeid med DFI Fotball, arrangerte
jentefotballskole på Ullerud. Begge disse er gode rekrutteringstiltak.

Sjuerlag og femmerlag:
Det etableres nye lag hvert år, og ekstra gledelig er det at
nye rene jentelag har blitt etablert. Alle lagene drives av
foreldre/foresatte som stiller opp i alle rollene rundt lagene. Vi er dypt takknemlige for deres innsats. Grasrota i
DFI består av 500 jenter og gutter som spiller fotball fordi
det er gøy. Det er bare så synd at spillet må foregå ”på
grasrota” og ikke på gress.
Gledelig var det derfor at sesongens store barnefotballhøydepunkt, BadebyCupen, for første gang ble arrangert i
Drøbaks Seiersten stadion. I strålende solskinn nær sagt
samtlige minutt, ble det sukkerfrie arrangementet en stor
suksess.
Talentutvikling
DFI har fortsatt samarbeidet med Østfold Fotballakademi
(ØFA) hvor Jan Erik Audsen er den drivende kraften. Det er
avholdt en rekke økter med ferdighetsutvikling i høysetet,
og også målvaktene har også hatt et fast tilbud gjennom
Årsberetning for DFI 2007

Dommerutdanning
2007 ble året vi fikk fart på dommerutdanningen igjen!
Under ledelse av Sverre Wollbraaten ble det utdannet rekruttdommere som dømte 5/7’er kampene. Dette fungerte svært bra og ble positivt mottatt av spillere og tilskuere/foreldre. To ny klubbdommerkurs ble gjennomført før
årsskiftet slik at vi nå står bra rustet for 2008-sesongen.
Bane- og anleggssituasjonen
Bane- og anleggssituasjonen er ikke tilfredsstillende. Både
kapasitet og kvalitet må forbedres for at vi skal kunne
tilby trenings- og kampfasiliteter for alle våre utøvere.
A-laget trente vinteren 2007 på leid kunstgress for å sikre
godt underlag og unngå skader.
Garderobe/kiosk på Ullerud ble ferdigstilt før sesongen og
ble en fin tilvekst for alle som benytter Ullerud.
Utbyggingen av Seiersten, som skal sikre opprustning
til Adeccoligastandard, ble ikke påbegynt i 2008 slik vi
hadde håpet. Grunnet innsigelser fra høringsinstanser
til reguleringsplanen samt vesentlig kostnadsøkning må
det tas en ny gjennomgang av prosjektet. Grunnet denne
forsinkelsen er det parallelt igangsatt planlegging med
sikte på å bygge ny kunstgressbane ved Frogn videregående skole eller på Høiås. Dette er helt nødvendig for å
øke kapasiteten på banesiden.
Økonomi
Økonomien gjennom 2007 har vært anstrengt. Aktiviteten
i DFI-Fotball er høy – og stigende, samtidig som bortfall
av automatinntekter på ca kr 600.000.- (ca 1,2 mill på
årsbasis) har medført tøffere og mer utfordrende rammebetingelser. DFI fotball har hatt god støtte fra sponsorer
og investeringsselskapet Badeball AS.
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Friskis og svettis
Styret:
Leder og økonomiansvarlig: Gro Hylen
Markedsføring: Linda Malmberg
Trenerkontakt: Hilde Kjølnes
Vertekontakt: Tone Avlesen *
Stavgangkontakt: Anne Fjelldal
Styremedlem: Trine Tomter
* I siste halvår av 2007 møtte Kristin Hartberg for Tone
Avlesen
Valgkomité:
Anne Svinddal, Kristin Hartberg og Sissel Skjønhaug
Funksjonærer
Friskis & Svettis har i inneværende år hatt totalt 21 funksjonærer. F&S har hatt 4 salledere, 10 verter og 4 stavganginstruktører. Flere funksjonærer ivaretar flere roller.
Arrangementer:
2007 har vært et ganske aktivt år for foreningen, med
tematreninger, sosiale arrangement og faglig utvikling:
Tematreninger:
ABBA-trening:
10.februar ble det arrangert ABBA-tematrening på Dyrløkkeåsen skole. 55 damer fra F&S-Drøbak pluss mange
ikke-medlemmer deltok på den 2 timer lange treningen.
Treningen ble avsluttet med et kurs i linedance.
Blomstermila:
F&S deltok i det årlige Blomstermila-arrangementet. Foreningens oppgave var å arrangere en ABBA-trening før løpet,
lede oppvarmingen og dele ut krus i målområdet.
Oppmøtet på ABBA-treningen før selve løpet var laber. Det
var i praksis kun F&S-funksjonærer og noen få medlemmer som deltok i tillegg til et mindre antall skuelystne.
Kapasiteten på musikkanlegget ble sprengt, da det viste
seg at dette ikke tålte kombinasjonen varme/høy musikk.
Om F&S fortsatt skal delta på Blomstermila-arrangementet, bør derfor være en sak som vurderes nøye av styret
og trenerne før neste arrangement.
Mamma-Mia-trening:
13.oktober ble det arrangert Mamma-Mia-Jympa på Dyrløkkeåsen. 58 deltagere fra hele Follo deltok på treningen
som ble ledet av 6 spesielt inviterte instruktører fra
Sverige.
Langtur med staver til Hvitsten:
Stavganggruppa i Friskis & Svettis arrangerte langtur til
Hvitsten søndag 3. juni. Stavgjengerne møtte opp på Røis
og hadde staver til utlån for nybegynnere som også ble
oppfordret til å komme. Innlagt i turen var en sosial pause
på Ramme gård.
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Sosiale sammenkomster:
Hyttetur:
9.-11.mars ble det arrangert hyttetur til Nesbyen alpinsenter for alle funksjonærer. På programmet for turen sto god
mat & drikke, alpint, langrenn, spill og div. sosiale aktiviteter.
Sommeravslutning:
22.juni ble det arrangert sommeravslutning på Røis Gård.
Høstavslutning:
Etter tematreningen 13.oktober (Mamma-Mia), ble det arrangert høstavslutning.
Faglig utvikling:
1.-hjelpskurs:
På våren ble det holdt obligatorisk 1.-hjelpskurs for alle
trenere, verter og styremedlemmer v/ Nina Tomter.
Friskis & Svettis-dager
Helgen 20—21. oktober ble de 5. Friskis&Svettis-dagene
arrangert på Idrettshøgskolen i Oslo. Det ble en opplevelsesrik helg spekket med trening, forelesninger, inspirasjon, kunnskap og opplevelser for de 9 deltagerne fra
Drøbak. Både trenere, verter og styremedlemmer deltok
på ulike former for F&S-trening, og tilbudet var veldig spennende og variert.
Markedsføring 2007:
”Friskis & Svettis” skal tilby lett tilgjengelig, lystbetont
trening av høy kvalitet for alle. Vi ønsker å bidra til at så
mange som mulig skal oppleve bevegelsesglede og ha
muligheten til å ha en positiv og aktiv livsstil” For å nå
denne visjonen har F&S-Drøbak som målsetting å opprettholde og gjerne øke medlemsmassen. Ulike midler har
vært brukt i markedsføringen for å nå ut til en større del
av befolkningen i Frogn. Foreningen har ønsket å bli mer
synlige i trenings-landskapet, for derigjennom å få flere
medlemmer.
Lay-outen på annonsene er derfor endret litt med tanke
på at de skal synes bedre. Amta er brukt som informasjonskanal foran semesterstart, arrangementer og til
annen nødvendig informasjon. Amta har hatt reportasjer
om ABBA-treningen, F&S-trener Britten og om stavganggruppa.
Foreningen har arrangert tematreninger og deltatt på
Blomstermila for å vise fram hva vi har å tilby og å skape
blest om foreningen. I forkant av hvert semester arrangeres ”Åpent hus” som er gratis trening for alle. Dette for å
tiltrekke potensielle nye medlemmer.
Det er trykt opp flyers og plakater ved hver semesterstart
og disse er distribuert til gamle og potensielt nye medlemmer ved flere anledninger. Funksjonærer har bl.a. stått på
stand i Drøbak City før ABBA-treningen og Blomstermila.
Årsberetning for DFI 2007

Håndball
Styrets sammensetting:
Leder:
Jørn Halvorsen
Nestleder- og
Økonomiansvarlig:
Jon Fredrik Løvberg
Dommeransvarlig:
Sverre Wollbraaten
Utdanningsdriver:
Børre Aursnes
Info/WEB ansvarlig:
Martin Andersen
Hall- og arrangementsansvarlig:
Stig Dybwik
Kommiteer/utvalg
Sportslig utvalg:
Sportslig leder:
Sportslig koordinator 13 – 18 år:
Sportslig koordinator 8-12 år:
Materialforvalter:

●●

Aktivitet:
Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. I tillegg
har deler av styret avholdt møter med utvalgte trenere
og lagledere. Vi har deltatt i to gruppeledermøter med
hovedstyret. Leder har deltatt på sone møter /infomøter i regi av regionen. Det har blitt avholdt fellesmøte
for samtlige trenere/lagledere både vår og høst.
●●
SU har gjennomført ett trener I kurs i samarbeid med
Region Øst der ca 16 personer deltok.
●●
Årets håndballskole samlet i alt 15 jenter og 12 gutter.
Etter at håndballskolen var ferdig har vi etablert tre
”loppetasse” lag. Lagene skal spille i tre loppetasse
turneringer utover vinteren.
●●
Herrelaget beholdt plassen i 4. divisjon for sesongen
2007/08. Rett før sesongen startet så det ut til at
laget måtte trekkes pga for lite antall spillere. Men
heldigvis dukket noen gamle spillere opp rett før seriestart, og med forsterkninger fra G-91 laget har vi greid
å stille lag til alle kampene så langt i sesongen. Det
blir få seire, men kampene fungerer som en fin spillerutviklings arena for yngre spillere. Kim Balslev gjør en
kjempeinnsats som trener for både G-91 og herrelaget.
●●
G33 trener sammen med herrelaget og G-91, og de
deltok i veteran NM i Trondheim.
●●
Det er god rekruttering til jentelagene. I år har vi meldt
på ett J-8 og to J-9 lag i serien. Dessverre måtte vi
trekke J-13 laget fra serien pga lavt antall spillere. Fem
av spillerne fra J-13 er gått over til J-14 laget. Vi valgte
i år å satse både på G-11, G-12 og G-13 i seriespill.
G-11 og G-12 trener sammen. Vi har fått en bra stamme med guttespillere som har økt gjennom sesongen.
Sportslig sett har alle lagene hatt stor framgang.
●●
To av våre gutter og sju av jentene i aldersgruppen
Årsberetning for DFI 2007

●●

Sverre Wollbraaten
Jørn Halvorsen
Sverre Wollbraaten
Tove Tysnes

Valgkomité
Årsmøtet 2007 valgte Jenter -96 som ansvarlig for neste
års valgkomité, representert ved Kristin Salte og Marianne
Askautrud.

●●

●●

●●

●●

●●

●●

14-16 år har deltatt på regionens spillerutviklings miljøer i alders-bestemte klasser.
I regionsserien har vi for sesongen 2007-2008 meldt
på i alt 22 lag: G-9, G-10, G-11, G-12, G-13, G-16,
Herrer og G-33 (OldBoys), J-8, J-9x2, J-10x2, J-11x2,
J-12x2 , J-14x2, J-15, J-16 og J-18. Samlet er dette en
økning med 3 lag fra forrige sesong. Flere av lagene
gjør det bra i seriespill. Det er spesielt J-12 og G-16
som har fremhevet seg så langt i sesongen.
Vi er avhengig av dugnader for å opprettholde vårt
aktivitetsnivå. Dette året har felles aktivitetene vært:
tilsynsvakt, hallvask, håndball lotteriet, og loppetassen
turnering. Alle lag har bidratt på disse aktivitetene.
Trenere, lagledere, og styrerepresentantene legger
ned en fantastisk god innsats for klubben. Anslagsvis
legges det ned i størrelsesorden 3-5 årsverk per år
i frivillig innsats i håndballgruppen. Driftsbudsjettet
utgjør dermed en svært liten del av den innsatsen som
legges ned for å ta vare på og utvikle våre ungdommer
innen idrettens rammer.
Foreldre gjør en kjempeinnsats som vakter i hallen
under kamparrangementer og som tilsynsvakter på
kveldstid. En del av inntektene fra dette tilbakeføres
de enkelte lagene. Foreldrene utfører også betydelig
innsats for å skaffe inntekter til de enkelte lagene.
Rekruttering av dommere har bedret seg denne sesongen pga flott innsats av dommerkontakten Sverre Wollbraaten. Kvoten er fylt opp med kvalifiserte dommere.
Det ble arrangert internt dommer-kurs i november med
24 deltagere. Flere av disse er nå i gang med å dømme kamper i 8, 9 og 10 års klassen. For å stimulere til
videre dømming har vi inngått dommerkontrakter med
en bonusordning.
Til tross for at Frogn kommune disponerer tre idrettshaller med håndballmål så er det fortsatt en utfordring
å få tilstrekkelig halltid. Den halltiden som kommer før
kl 1700 er svært vanskelig å benytte effektivt. Mange
av lagene har flere enn 20 spillere, noe som gjør det
vanskelig å dele hallen på to lag.
Trenersituasjonen er tilfredsstillende. Vi er fortsatt helt
avhengig av at «håndball-foreldre» stiller opp. Vi har
videreført en prøveordning der vi lønner ungdom over
16 år med kr 3 000,- pr sesong som treneraspiranter.
Denne ordningen fungerer tilfredsstillende. Men vi ser
at klubben må legge mer ressurser i å rekruttere nye
erfarne trenere utenfor foreldregruppen. Dette blir et
suksess-kriterie for å kunne videreføre antall ungdomslag.

Økonomi
Aktiviteten i DFI håndball har vært større i 2007 enn
forutsett. Dette har gitt økte inntekter på noen områder, men også økte utgifter. Isolert sett pr lag har inntektene stort sett vært lavere enn utgiftene. Med økt
aktivitet vil dette gå utover det økonomiske resultatet.
●●
Resultatet er dårligere enn budsjettert. På utgiftssiden
er det spesielt følgende poster som har blitt overskre●●
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●●

●●

●●

●●

●●

det: Idrettsmateriell, Serie-/kretsavgifter, Lagsutgifter
og Kurs/trenerutdanning. På Inntektssiden har vi vært
flinke på Billettsalg, Kafeteria og Kursing.
Noen inntekter som skulle vært inne i 2007 kommer i
januar 08. Dette blir således en bonus for kommende år.
Styret vil fremme forslag om økning av treningsavgiften
samt reduksjon i antallet lagskasseoverføringer for å
bringe budsjettet i balanse for neste sesong.
Håndballforbundet/region øst har et svært strengt
gebyr regime som koster klubben en del penger når vi
ikke greier å stille lag. Det blir et mål å redusere gebyrutgiftene for neste sesong.
Håndballgruppa har startet jobben med å få inn flere
sponsormidler. Foreløpig har det ikke gitt merkbare
inntekter, men vi er i dialog med mulige sponsorer som
kan gi oss gode tilskudd på sikt.
Egenkapitalen er fortsatt god.

Innebandy
Styrets sammensetning:
Ove Gjellestad
leder
Simen Danielsen
kasserer/økonomi
Ove Lindèn
dommerkontakt
Filip Danielsen
sekretær
Tom Alexander Hansen materialforvalter
Vegar Kjærheim
Styret har vært representert på gruppeledermøter og
hallfordelingsmøte i DFI. Samt i arrangementsgruppen for
Blomstermila.
Vi har hatt 1 Styremøte
Vegar Kjærheim trakk seg midt i perioden pga arbeidsbelastning i jobben
Trenere
Gruppa sliter med å få nok trenere til de aldersbestemte
lagene. Innebandy er en ung sport og det er få eller ingen
foreldre som har kunnskap om denne idretten og lett kan
ta på seg en treneroppgave. Vi har bare klart å skaffe
trenere til to lag
Gutt - Tom Alexander Hansen
A-lag - Remy Grønnstad
Aktivitet
Innebandy har to lag som spiller i serie. Gutt og A-lag senior.
Vi har ikke klar å stille smågutt eller lillegutt lag i årets serie,
Hjemmekaper spilles i Frogn Arena. Gruppa strever med å
mobilisere foreldrene til spillerne Vi lyktes i 2007 å samle
all vår aktivitet i Frogn Arena. Dette og god innsats fra Remy
har gitt god driv for A- laget som denne sesongen henger
med i opprykkstrid i Oslo-Akershus krets divisjon 3. Det er
også blitt ny rekruttering til guttelaget. Denne erfaringen
tilsier derfor at samling av trenings tid er et must. A-laget
har også vært godt eksponert i lokal avisen.
Økonomi
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Gruppa har i år klart å stabilisere økonomien. Dugnader
gjennomført i forrige sesong la grunnlaget for en sikker økonomi. Den største inntektskilden for innebandygruppa er treningsavgiften. Innkreving har i alle år vært
et problem, også i år etter et bedre år i 2006. Innebandy
har også mottatt økonomisk støtte fra DFI Hovedstyret,
Elektroide AS og Norges bandyforbund. Videre har vi hatt
2 dugnader. Rydding etter Blomstermila i Juni og vi har
solgt vafler og kaffe på dager med flere hjemmekamper
på en gang. Pga likvidtetsproblemer har vi fått innvilget et
ekstra lån fra hovedstyret på kr 25.000,- Lånet er under
nedbetaling
Medlemmer
Gruppa er registrert med 34 medlemmer

Orienteringsgruppa
Styret
Styret har bestått av
Oliv Halvorseth
leder
Inger Halck
nestleder
Pål Boug
kasserer
Morten Due
kart/turorienteringsansvarlig
Torbjørn Jørgensen styremedlem
Rolf Gregersen
styremedlem
Jon Røsok
varamedlem
Olav Gislerud
varamedlem og materialforvalter
Styret har hatt 5 møter.
Medlemmer
Orienteringsgruppa har 63 medlemmer.
Arrangementer
Skolemesterskapet ble arrangert sammen med orienteringsgruppa til NIF for skolene i Frogn og på Nesodden. Gilde var
sponsor for mesterskapet, som i år var på Høyås
21. september. Ca. 293 elever fra Frogn og Nesodden
deltok.
Folloløpet ble arrangert sammen med NIF på Skiphelle 25.
august. Per Herman Krøger var en dyktig løpsleder, og ca 170
deltok på løpet.
Høstspretten ble i år arrangert av de flinke rekruttene Marian
Dirro og Markus Boug. Det var 68 deltakere på løpet.
Trening
Unni Bøhlerengen og Oliv Halvorseth har ivaretatt trenerfunksjonen. I vår hadde vi innetrening på Sogsti skole i tillegg til
utetrening. I høst har vi trent ute en gang i uken.
Nybegynnerkurs/rekruttering
Unni Bøhlerengen har hatt hovedansvaret for rekrutteringsarbeidet og hun gjør en flott innsats.
Turorientering
Årsberetning for DFI 2007

Det er registrert salg av 160 tur-orienteringsposer, ca 40 mer
enn i fjor. Dette bla fordi Frogn kommune kjøpte ca 25 stk.
Postene var satt ut på kartene Holt, Seiersten og Ekeberg.
Idrettslige resultater
Alle o-løpere i DFI deltar for ”paraplyklubben” Måren OK. Det
vises til Mårens årsberetning.
Kartsituasjonen
Kartet over Seiersten er oppdatert med alle nye hogstflater
og trykkes senest før sesongstart 2008. Instruksjonskart
over Seiersten og Høyås 1:5000 er lagd med utgangspunkt i
Seierstenkartet. Det printes ut ved behov.
Videre må vi vurdere nye utgaver av de foreldete og utsolgte
kartene over Knardal (1986), Agnor (1987).
Alle reviderte og nye kart lages digitalt. Det gir noe høyere
startkostnader, men gir betydelige besparelser ved nye
revisjoner.
Organisastoriske forhold
Ansvaret for terminfestede orienteringsløp er blitt overført fra
o-gruppene i DFI og NIF til Måren. Forslaget kom fra Gro Hege
Ludvigsen og styrene i begge o-gruppene gikk inn for dette.
Dugnad
Vi valgte ikke å være med på søppelplukkingen langs E6 i år.
Det er vanskelig å få folk til å være med på dette, og i tillegg
har den økonomiske situasjonen vært god nok. Vi har vurdert
aktuelle dugnader underveis, men ikke funnet noe passende.

blert en egen økonomikomitee. Denne komiteen har utført
et betydelig arbeid i søknader og strategisk arbeid knyttet
til løyper- og snøproduksjonsanlegg. I anleggskomiteen har
det igjen vært lagt mye arbeid. Snøproduksjonen inneværende år ble gjennomført med gammelt utstyr, men en god
turnusordning mellom et fast mannskap på ca. 10 personer er nå etablert. I tillegg er et meget omfattende arbeid
utført i forbindelse med planlegging og anbud for nytt snøproduksjonsanlegg. Videre er det arrangert løpskarusell i
mai. Sykkelkarusellen som vi også har arrangert de siste
årene, ble i år avtalt arrangert i regi av den nystartede
Drøbak sykkelklubb.
I tillegg til styret, og sentrale personer i de frittstående
komiteene, har mange av foreldrene til de aktive vært
engasjert i julekalenderkomiteen og i kiosken, og ellers
tatt del i dugnadsarbeid, samt gjennomføring av arrangementene.
Medlemmer
Rekrutteringen er meget god. I 2007 har vi hatt en tilvekst
på 30 7-åringer, og gruppens aktive er på ca. 170 medlemmer totalt.
Økonomi
Økonomien har i 2007 vært tilfredsstillende.
Midlene er i hovedsak kommet inn ved kioskdrift på
diverse egne arrangement, salg av julekalendere, treningsavgift, sponsorer, bruktmarked og avgift på egne arrangementer. I tillegg er vi blitt tildelt kulturmidler fra FIR.

Valgkommitè: Gro Noraker og Trine Sogn Tomasgaard.

Arrangementer
Det ble arrangert 5 skikarusell - renn i tillegg til klubbmesterskap. Deltakerantallet i skikarusellen var på ca.
400. Dette er blitt et etablert arrangement i Drøbak, som
mange ønsker å delta på. Klubbmesterskapet var også i
år åpent, og aktive fra nærliggende klubber var med.
Dessverre måtte Drøbaksrennet avlyses i år pga. mangel
på kulde og snø. Dæhlierennet ble i år erstattet med Drøbak barneskirenn, arrangert på golfbanearenaen i Drøbak.
Det var om lag 100 deltagere på rennet.
I januar-februar 2007, var det igjen planlagt å arrangere
en mini-skiskole. P.g.a snømangel fikk vi dessverre ikke
aktivisert denne planen.
For 3. år på rad, arrangerte vi løpskarusell. Vårens løpskarusell ble lagt til 4 mandager i mai. Det var totalt om lag
100 deltagere. Fire tirsdager i september ble det arrangert sykkelkarusell. På dette arrangementet var det ca. 40
deltagere.

Styrets aktiviteter
Det er i perioden avholdt 12 styremøter. Styret har prioritert arbeidet med å tilrettelegge treningstilbudet for de
aktive, planlegging og søkning om midler til nytt snøproduksjonsanlegg, gjennomføring av egne arrangementer, og
inntektsbringende tiltak som for eksempel kalendersalg,
bruktmarked og kiosk på Golfbanen. I 2007 ble det eta-

Sportslige aktiviteter / resultater
Treningen var våren 2007 organisert i følgende aldersgrupper: født 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994+1993,
1992 og eldre. Høsten 2006 hadde vi den samme gruppeinndelingen, men det begynte et nytt årskull fra 2000.
Treningene har i hovedsak foregått utendørs, men gruppene f.o.m. 1996 og oppover har også innendørstrening en

Økonomi
Det vises til regnskapet for 2007.

Skigruppa
Styrets sammensetning:
Leder
Steinar Livgard
Nestleder
Øyvind Antonsen
Kasserer
Kirsty Gran
Sekretær
Trine Sogn Tomasgaard
Styremedlem Gudny Okkenhaug
Styremedlem Erik Solberg
Styremedlem Roger Schäffer
Styremedlem Kari Åmodt
Styremedlem Alexander Øystå

Årsberetning for DFI 2007
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gang i uken. På denne treningen disponerte skigruppa hele
idrettshallen på Frogn Videregående skole. Dette var et
enormt populært treningstilbud, som i tilegg til det sportslige hadde en svært positiv effekt på samhørighet på tvers
av aldersgruppene.
Det ble gjennomført snøsamling på Sjusjøen, helgen
30. november-2. desember. Vi var ca. 100 personer på
samlingen.
Konkurransefrekvensen har vært høy, spesielt blant aktive i
klassene 13 år og oppover, med 1-2 kretsrenn (også landsrenn for de eldste) pr. uke i perioden januar-mars. Arbeidet
som legges ned gir resultater:
1. Våre eldste løpere, er nå i en fase med videre studier, og
delvis flytting fra Drøbak. Marlene Saxebøl (junior) går på
NTG på Geilo, hvor hun satser på skiskyting, og har oppnådd svært gode resultater. Johan Noraker Nossen gikk for
Kjellsås i 2007. Han kombinerer tung satsing på langrenn
med idrett grunnfag på Hovden. Han hadde god fremgang,
og har bestemt seg for å satse tilsvarende også i neste
sesong. - Da som løper for Drøbak Frogn IL ski. Simon
Grøterud kombinerer satsing på langrenn med studier ved
NTNU i Trondheim. Simon var dessverre utsatt for en dramatisk bilulykke senvinters 2007 (på hjemtur fra mesterskap), noe som definitivt satte han ut av stand til trening
for en lengre periode. Simon er nå heldigvis fullt restaurert,
og satser aktivt videre. Det blir spennende å følge disse
løperne videre i 2008.
2. I gruppen født 92 og junior har Kristoffer Ramskjell, Linn
Emelie Schäffer, Henrik Øystå, Maiken Saxebøl og Magnus
Johnsen gått renn i og utenfor kretsen. Det er imidlertid
svært mye trening og tid som skal settes av til langrenn
hvis en skal kunne hevde seg både innen kretsen og nasjonalt. Av disse var det kun Magnus Johnsen som deltok på
hovedlandserennet. Magnus Johnsen satset meget seriøst
i 2007, og ser ut til å ha lyst og kapasitet til å fortsette
satsing.
3. Blant våre 12-, 13- og 14 åringer (født 93, 94 og 95)
er det spesielt Elias Karlsen, Eirik Auråen, Harald Fæste,
Henrik Strøm, Hermann Sogn Tomasgaard, Ole Anders Ek
Lundby og Peder Mæhle som har gått mange renn i og
utenfor kretsen. Flere av dem hevder seg helt i toppen i rennene de er med på. Vi håper interessen og treningsiveren
til disse unge guttene fortsetter fremover, og vi håper ennå
flere fra denne gruppen kan konkurrere aktivt fremover.
4. Blant de yngre aktive, er det flere som er med i renn
innenfor kretsen. Blant disse er det mange lovende utøvere
som vi regner med vil konkurrere mer i årene fremover.
I år var det kun Magnus Johnsen (født 1992) av våre aktive
som har deltatt på sommerskiskole.
2 av våre trenere har fullført trenerutdannelse i 2007.

Sykkel
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Drøbak Sykkelklubb (DSK) formål:
Være en attraktiv for unge utøvere med sportslige ambisjoner og utøvere med mosjonsambisjoner
Etablere tilbud både for terreng og – landeveissyklister
DSK og klubbens medlemmer skal oppleves som en ressurs av DFI, krets og av Norges Cycleforbund.
DSK kan se tilbake på sin første hele sesong.
Styret har bestått av;
Eirik Arnesen
Haakon Thomas Sollie
Kristoffer Woxvold
Jan Reyer Elders
Øyvind Fanebust,
Christian Askildsen,
Joey Wheeler,
Vidar Petterson

leder
økonomiansvarlig
sportslig ansvarlig

Styrets arbeid:
Det ble i 2007 gjennomført åtte styremøter, og styret har
arbeidet godt gjennom hele 2007. Styret har arbeidet
med; sportslig tilbud – terreng og landevei, samarbeid
andre klubber, organisering, rekruttering, økonomi og
samarbeidspartnere, klubb-bekledning, markedsføring og
informasjon. Dessverre mister DSK to sentrale styremedlemmer i 2007, blant annet vår sportslige leder.
Treningstider:
DSK hadde et høyt aktivitetsnivå i 2007. Innledningsvis
var det tilbud om to treninger pr uke i terreng, og tre treninger på landevei. Etter hvert ble treningstilbudet justert,
og DSK hadde siste halvdel av sesongen to terrengtreninger og to landeveitreningen pr uke.
Ritt og konkurranser:
Flere DSK-medlemmer har deltatt i ulike ritt gjennom 2008
sesongen, i all vesentlighet mosjonsritt.
Sportslig aktivitet:
Sesongen 2007 har blitt brukt til å etablere et lavterskel
tilbud til unge og voksne syklister på terreng og landevei.
Treningsaktiviteten for barn og ungdom har vært konsentrert rundt Seiersten skanse. Oppslutningen rundt terrengtreningen har vært god hele året, men mer variabel for
landeveistreningen.
DSK mistet dessverre sportslig ansvarlig midtveis i 2007.
Det skapte betydelig utfordringer for klubben. Øyvind Fanbust tok over rollen som sportslig ansvarlig, og løste oppgaven på en svært god måte. Å styrke klubben på dette
område er oppgave nummer en for kommende sesong.
Medlemmer:
DSK har hatt en tilfredstillende medlemsvekst i 2007, og
har ved årets utgang i alt 88 medlemmer. Det er en overvekt av unge syklister, og DSK har rekruttering som en av
flere viktige oppgaver i 2008.
Årsberetning for DFI 2007

De øvrige partiene er også godt besatt.
Økonomi og samarbeidspartnere:
DSK har som nystiftet klubb en tilfredstillende økonomi.
Det ble innledningsvis brukt en del ressurser på å finne
samarbeidspartnere. Klubben har i dag Kreativ Tømrerservice, Sykkelboden, Spenst og Sykkelmagasinet som
samarbeidspartnere. Arbeidet med sponsorer fortsetter
også i 2008. DSK fikk også støtte fra DFI på kr 10 000, et
bidrag som er uvurderlig. Klubben hadde ved utgangen av
2007 et driftsresultat på drøye kr 37 000,-.
Øvrig aktivitet:
I løpet av 2007 etablerte DSK prosjekt Trondheim –
Oslo, en gruppe landeveissyklister fra Drøbak med
spennende ambisjoner. Prosjektet vil markere klubben
på en god måte.
●●
DSK har etablert egne nettsider, og all dialog med
medlemmer skjer elektronisk. Se www.drobaksk.no
●●
DSK arrangerte to klubbkvelder for våre medlemmer
i 2007. I mars kom tidligere WC-vinner Rune Høydahl
med treningstips. Arrangementet ble meget godt
besøkt. I desember ble det arrangert klubbkveld hos
Sykkelboden i Drøbak, med vedliksholdstips og presentasjon av sykkelnyheter. Et hyggelig arrangement med
en meget viktig samarbeidspartner.
●●
Tre av klubbens medlemmer deltok på trenerkurs i regi
av Norges Cycleforbund i 2007. Dette er et område vi
skal arbeide vi skal prioritere ytterligere i 2008.
●●
DSK kunne allerede i juni tilby sine medlemmer egne
klubbdrakter, og er på den måten langt mer synlig i
gatebildet i Follo og omegen.
●●

Avslutningsvis vil vi takke DSKs frivillige for uvurderlig
innsats i 2007. Samtidig er det viktig å takke DFI sentralt
for viktig assistanse og råd i forbindelse med etableringen
av sykkelklubben.

Turn
Styret i 2007 har bestått av:
Leder: Linda Nygård Vike
(har hatt permisjon det meste av året)
Nestleder/kasserer: Ketil Hartung
Materialforv.: Hege Bjerk
(ble fristilt fra sommeren 2007)
Styremedlem/sekretær: Steinar Grini
Styremedlem/turnkontakt: Caya Haarbrink
7 styremøter er gjennomført, i tillegg til mye telefonkontakt. Hege Bjerk gikk ut av styret da hennes barn ikke
lenger turner i Drøbak. Linda Vike har delvis flyttet til
Frankrike.
Vi har hatt svært god rekruttering på de yngste partiene.
Dette har medført at vi har delt opp i to grupper, en for 4
åringene og en for 5 åringene. Det er svært gledelig at
DFI turn har så god rekruttering!

Årsberetning for DFI 2007

Men det er to partier som for tiden ikke har trener, og
det er tropp og konkurransepartiet. Det siste er vi noe
bekymret over da det er her vi henter trenere til de øvrige
partiene.
Det var noe overraskende og mot styrets vilje at hovedtrener Ciprian Popescu valgte å slutte i Drøbak. Det er også
årsaken til at tropp og konkurranse er avviklet, eller satt
på vent inntil vi finner en ny trener. Det har pr dato ikke
lykkes styret å finne en erstatter. Men vi gir oss ikke, og
håper det nye styret fortsetter med å lete etter noen som
kan drive i gang et konkurranseparti og mulig også en
tropp.
Et overordnet mål for sittende styre har vært å rette opp
igjen økonomien til gruppen. De siste årene har gruppen
gått med store underskudd, og alle reserver var brukt opp.
Dette har gjort at det har vært et mye lavere aktivitetsnivå
i gruppen enn normalt. Men vi kan glede alle med at gruppen er uten gjeld og at vi sakte men sikkert bygger oss
opp et overskudd slik at vi har en liten buffer i påkommende tilfelle. Det bør også være rom for å ansette en trener
til et konkurranseparti og eventuelt et troppsparti.
Sittende styre er alle i den situasjon at vi ikke lenger har
barn som turner i Drøbak. Vi ønsker derfor å fratre våre
verv. Det blir derfor et helt nytt styre som må dra lasset
videre. Men i en overgangsperiode vil vi kunne bistå med
våre kunnskaper slik at det nye styret kommer i gang.
Lykke til med arbeidet!
Husk; turngruppa blomstrer!!!

Idrettsmerkeutvalget
Det er avholdt prøver for idrettsmerket ca 10 ganger i
2007 på Seiersten stadion, fordelt på 3 ganger i juni og
6-7 ganger i august - november.
24 personer klarte i 2007 utfordringene (26 i 2006),
fordelt på 13 kvinner og 11 menn i alle aldre.
Alle betaler kr. 10 til dekning av utgifter
(penger overlevert DFI av Johs. Johannesen).
Følgende personer har oppnådd utmerkelser i 2007:
Håkon Oen, Konvallveien 1a, 1440 Drøbak - Krus (20x)
Svein Holsen, Røis, 1440 Drøbak - Gullmerke (9x)
Kari-Anne Kaurstad, Røis, 1440 Drøbak - Gullmerke (9x)

Idrettens grunnskole i Frogn, IGF
Styret pr 31.12.07:
Leder
Astrid Hvalbye Berle
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Styremedlem
Styremedlem

Tonje Urbye Myhre
Henriette Bakke

Pål Brikt Olsen takket for seg som styreleder etter endt
vårtermin. Olsen har vært leder i mange år og gjort en kjempe
innsats. IGF slet i begynnelsen av høstterminen med manglende styreleder, men i september ble Astrid Hvalbye Berle
valgt inn og IGF kunne starte opp, dog noe forsinket. Styret
har for øvrig bestått av Henriette Bakke og Tonje Urbye Myhre
hele året.
Deltakere
Ved utløpet av året hadde IGF 27 trenere og assistenter som
drev 8 grupper med til sammen ca 165 deltakere. IGF følger
skoleåret og skoleruten. Det blir derfor en oppstykking ved
sommerferien og det er som oftest stor utskiftning av trenere
i denne perioden. Dette gjelder også for 2007. IGF sliter med
kontinuiteten på trenersiden. Dette er en konsekvens av at vi
er dugnadsdrevet med foreldre i alle roller.
Kurs
Det har vært avholdt to kurs. Førstehjelpskurs i regi av Norsk
Luftambulanse og idrettlederkurs i regi av tidligere IGF leder
Pål Brikt Olsen samt Henriette Bakke og Tonje Urbye Myhre.
Idrettslederkurset ble veldig godt mottatt og det var ca 15
deltakere.
Styremøter og kommunikasjon med trenere
Det har vært avholdt 3 ordinære styremøter. I tillegg har det
vært en del kommunikasjon på telefon og pr. e-post.
Alle trenere og assistenter er også registrert med e-post, så
kommunikasjonen mellom styret og trenerstaben er blitt mer
effektiv. Ordningen er meget positivt mottatt.
Deltakeravgift
Deltakeravgiften er fremdeles kr. 300,- pr. termin. Søskenmoderasjon er 50 %. Ingen andre utgifter legges på deltakerne.
Virksomheten i gruppene
IGF benytter lokaler ved fire skoler samt Frognhallen og er
fornøyd med hallfordelingen. Ved oppstart i september gjorde
styremedlemmene en stor innsats og etablerte grupper med
mange nye trenere. Avtroppende leder, Olsen, bidro også
sterkt.
Det ble kun arrangert 10 treningstimer høstsesongen (mot
normalt ca 13) på grunn av så sen oppstart. Det ble også
besluttet at friidrettsdagen, som normalt blir avholdt i september, gikk ut. Dette også på grunn av sen oppstart. I tillegg
til trening i henhold til pensum fra styret, ble det besøk fra
forskjellige særidrettsgrupper i seniorgruppen (2. Klasse +).
Dette ble meget godt mottatt av barna.
Aktivitetsuke
Aktivitetsuke ble gjennomført også i 2007. Dette er en ukes
tilbud for barn i alderen førskole til 2. Klasse. Aktivitetene
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foregår på dagtid mandag- fredag. Aktivitetsuken arrangeres
i samarbeid med DFI kontoret. Monica Olsen var leder for
uken. I tillegg til henne var det 5 trenere/ledere.

Blomstermila 2007
Blomstermila 2007 ble arrangert for 18. gang den 16. juni
2007. Blomstermila levde opp til sitt rykte som et flott
arrangement i kommunen med bra deltagelse, godt gjennomført arrangement. Nytt av året var at Drøbak Maraton Klubb
formelt trakk seg som medarrangør. Allikevel stilte mange
av medlemmene i DMK opp og bidro med sin erfaring og
kompetanse i arrangementet. DFI-kontoret takkes for støtten
til arrangementet
DFI var derfor for første gang arrangør alene og følgende
grupper bidro sterkt til at Blomstermila nok en gang ble en
suksess: DFI Håndball, DFI Innebandy, DFI Friskis & Svettis og
DFI Ski
Hovedkomiteen besto av følgende:
Stein Erik Halck		
leder DFI
Ingrid Hole		
økonomiansvarlig, DFI Håndball
Ove Gjellestad		
DFI Innebandy
Nnn nnn		
DFI Friskis & Svettis
Steinar Livgard		
DFI Ski
Jon Weydahl 		
DMK
Beslutningen om å gjennomføre Blomstermila kun i regi av
DFI ble tatt tidlig på nyåret. Hovedkomiteen ble raskt etablert
og planleggingen var godt i gang i løpet av februar. Det ble
ikke gjort vesentlige endringer i arrangementet – Blomstermila ble således gjennomført i samme løypetraseer og etter
samme mal som tidligere år. Antallet deltagere var noe høyere en tidligere år, noe som gjør at det allerede er bestemt at
Blomstermila også skal arrangeres i 2008. De gruppene i DFI
som bidro i arrangementet tjente dugnadspenger på dette. Arrangementet gir dermed et positivt bidrag til arrangøren, selv
om deltagerantallet fortsatt er lavere enn ønskelig.
Deltakerne i Blomstermila roser løpet og alle ønsker at løpet
fortsatt skal arrangeres. Hovedkomiteen takker alle frivillige
funksjonærer som stiller opp og hjelper til med arrangementet. Støtten fra gartner- og blomsterbransjen er også uvurderlig og gir arrangementet en spesiell og særdeles hyggelig
ramme. Uoffisielle Norgesmestere i gartner- og blomsterbransjen ble igjen kåret.
Velvillige sponsorer støttet arrangementet med ca kr 45.000
i ren økonomisk støtte. Videre ble det igjen gitt et betydelig bidrag i form av gaver og premier til uttrekning på startnr. Årets
overskudd ble på ca kr 7.000,- etter at de gruppene i DFI som
bidro hadde fått utbetalt midler for dugnadsinnsatsen som
ble utført.
Evaluering av arrangementet er gjennomført og DFI
Hovedstyret har allerede sagt at det er ønskelig at Blomstermila gjennomføres også i 2008.
Årsberetning for DFI 2007

Ny hovedkomité er i skrivende stund ikke etablert, men løpet
er lagt inn i Kondis sin terminliste og vil bli arrangert 14. juni
2008.

Årsberetning for DFI 2007
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Regnskap – Hovedstyret 2007
Noter
INNTEKTER:
Medlemskontigent
Trimaktivitet
Tilskudd AIK/FIR/NIF/Andre
Driftstilskudd Frognhallen
Driftstilskudd Anlegg
Spilleautomater
Reklameinntekter/Sponsorinntekter
Salg/Leieinnt./Innt.bring.tilt.
Administrative tjenester
SUM INNTEKTER:
KOSTNADER:
Lønn/Feriepenger
Honorarer, selvstendig
Arb.giv.avg.
Administrasjon/Møteutg./Gaver
Avskrivning Brakker Ullerud
Vedlikehold Frognhallen
Vedlikehold/Uteanlegg
Festeavgift lysløype
Renhold Frognhallen
Strøm/olje
Telefon/Porto
Tilsynsvakter
Div. utgifter
Revisjon
Kontorrekv. Innkjøp kontorutstyr/service
Annonseutg.
Forsikring/Lisenser/Konting.
Kilometergodtgjørelse
Kurs, konferanser og utdanning
Idrettsmateriell og utstyr
Informasjon/faglitteratur
Stipend
Egne arrangement
Støtte til gruppene
Tap på fordringer
Finnansinntekter/-utgifter
SUM KOSTNADER
OVERSKUDD(+)/UNDERSKUDD(-)
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Regnskap 2007

Budsjett 2007

Regnskap 2006

5

336 401
366 995
79 906
1 365 100
1 001 856
391 626
163 500
82 590
206 225
3 994 199

330 000
35 000
200 000
1 365 100
1 001 800
350 000
250 000
190 000
200 000
3 921 900

340 261
31 677
201 620
1 365 100
1 001 856
737 577
121 235
145 875
285 021
4 230 222

3
3
3

1 236 815
32 360
190 362
241 411
3 300
155 308
1 018 881
2 605
333 741
444 599
81 494
83 683
20 354
119 025
165 222
11 516
140 479
20 334
47 365
94 741

950 000
40 000
135 000
200 000
3 300
170 000
1 001 800
5 000
330 000
400 000
80 000
90 000
12 000
80 000
90 000
10 000
105 000
20 000
25 000
20 000

3

3

28 100
51 250
21 800
-67 385
4 477 357

200 000

946 298
77 020
128 978
253 777
3 300
221 830
823 297
9 346
333 505
487 285
84 298
85 043
18 525
86 625
126 118
15 120
104 864
20 810
16 380
37 628
3 294
5 000
16 574
362 620

-45 200
3 921 900

-48 251
4 219 282

-483 157

-

10 940

Årsberetning for DFI 2007

Fordeling år 2007
1. HALVÅR
NIF-MIDLER
ØREMERKET

NIF-MIDLER

2. HALVÅR

FORDELT PÅ

FORDELT

BET. MEDL.

ETTER SØKN.

FIR

SUM

HS

-

ALPIN

Kr.

9 160

8 000

17 160

BADMINTON

Kr.

7 157

6 000

13 157

BASKET

Kr.

4 829

FOTBALL

Kr.

92 734

FRISKIS & SVETTIS

Kr.

186

HÅNDBALL

Kr.

INNEBANDY

Kr.

ORIENTERING

Kr.

3 361

10 000

13 361

SKI

Kr.

20 569

24 000

44 569

SYKKEL

Kr.

TURN

Kr.

IGF

Kr.

BORDTENNIS

Kr.

10 000

4 829
15 000

107 734
186

32 085

12 000

54 085

13 373

13 373

10 000
14 507
10 000

6 000

16 000

10 000

24 507

3 000

13 000

1 801
20 000

1 801

199 762

-

10 000

94 000

323 762

Balanse Hovedstyret 2007
BALANSE

Noter

2007

2006

2005

EIENDELER
Bygninger

1

36 400,00

39 700,00

43 000,00

Kasse, bank

2

1 118 905,93

1 820 732,44

1 672 076,92

31 854,00

163 170,20

203 150,55

91 333,50

182 667,00

Debitorer
Lån til Fotball Sr.

700 000,00

Lån til Ski
Lån til Innebandy

17 000,00

17 000,00

25 000,00

SUM EIENDELER

1 904 159,93

2 131 936,14

2 125 894,47

Leverandørgjeld

272 827,96

127 066,69

60 042,86

Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, andre trekk

124 441,03

63 257,04

100 373,00

Påløpne Feriepenger

128 325,39

79 889,67

114 696,74

SUM GJELD

525 594,38

270 213,40

275 112,60

1 861 722,74

1 850 781,87

1 424 562,33

-483 157,19

10 940,87

426 219,54

Egenkapital pr. 31.12

1 378 565,55

1 861 722,74

1 850 781,87

SUM EGENKAPITAL

1 378 565,55

1 861 722,74

1 850 781,87

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

1 904 159,93

2 131 936,14

2 125 894,47

GJELD OG EGENKAPITAL
GJELD:

EGENKAPITAL:
Egenkapital pr. 01.01
Overskudd(+)/Underskudd(-)

Årsberetning for DFI 2007

4

21

22

3

3

3
3
3

1 546,50

3 300,00
2 605,00
155 307,80
1 050 131,00
333 741,25
444 598,55
81 493,61

(7 435,00)
168 530,75

2 801,30
5 000,00

20 000,00
21 800,00 11 170,00
(67 385,30)
(228,25)
4 477 356,62 208 225,80
(483 157,19) (27 042,80)

28 100,00

20 333,50
47 365,00
94 740,80

11 515,50
140 478,84

165 222,42
6 565,50

6 525,00

241 410,74

83 682,50
20 353,75
119 025,00

300,00
13 450,00

1 236 814,54
32 360,00
190 362,12

47 900,00

ALPIN

519 900,00

437 296,50

995 025,00

FOTBALL

360,00

999 600,00
27 320,00
684 446,29
167 103,24
1 944 425,41
1 801,00
15 206,45
137 616,50

5 500,00

3 800,00

BORDTENNIS

23 965,00

355,50

30 543,00
15 582,37

(0,21)

239,00
7 125,00

2 850,00

742,50

22 500,00 16 298,00
167 689,13 4 226,90

(1,42)

30 320,30
158 934,00

548 314,70
140 021,20
20 050,00

8 017,04
3 000,00
250,00

2 552,00
66 392,50

348,00
8 275,00

5 398,00

7 124,93

58 500,00

(742,73) (2 649,97)
(210,98)
97 594,78 962 931,64 76 524,12
(4 358,78)
7 784,66 (6 299,22)

20 861,96
750,00

7 003,00
1 555,00
5 462,50 19 500,00
10 942,60 175 760,00 24 000,00
643,40 69 303,50
3 863,50 66 240,75
25 142,54 76 420,91 17 931,60

549,00
1 979,00

11 250,00

2 299,50

374 124,35

10 785,00

21 750,00

1 282,50

SKI

SYKKEL

TURN

IGF

45 000,00
99 750,00 20 905,00
34 855,00

13 605,00

140 000,00
21 560,00

10 000,00
175 749,00 6 000,00

98 776,00

15 495,00

24 892,50

24 507,00

33 670,50

13 000,00

16 100,00

4 355,00

6 340,50
515,00
2 000,00

1 000,00

331,00

95 282,15 44 175,11
350,00
11 650,00
33 269,44
20 000,00
5 757,80

9 634,50
13 309,00
3 500,00

43 071,00

40,00

19 926,90
1 678,00

5 002,00

1 050,00
13 380,56

20 130,00
255,00
8 210,00
2 694,25
172,00

2 820,00

10 398,00

2 222,00
350,00

8 121,50

94 131,50
102 560,00

3 441,48

125,00
70,00
1 960,00
(715,10) (11 439,42)
(30,20)
(110,87)
24 445,28 534 027,82 59 333,41 271 785,42
24 545,72 289 367,18 37 122,59 20 346,08

19 844,00
315,00

5 186,88

6 260,00

1 300,50

42,00

40 082,12

60 000,00
161 855,60

9 975,00

16 015,73

(451,97)
87 179,58
52 070,42

10 000,00
8 361,75

988,00
22 507,80

4 238,00
9 911,00

2 696,00

2 392,00

112,00

5 425,00

21 000,00

48 991,00 823 395,00 96 456,00 292 131,50 139 250,00

40 240,00
551,00

5 250,00

2 950,00 239 100,00 14 551,00 193 566,50 110 150,00

(37 500,00)

8 298,01

3 200,00

19 898,13

93 236,00 970 716,30 70 224,90

186,00

6 000,00

205 215,67 12 600,00

186 245,00

54 085,00

131 031,50

ORIENTERING

1 806,25

1 400,00
(33,41)
(2 248,76)
2 032,59 6 374 381,68
9 428,41 (446 442,29)

240,00

INNEBANDY

25 232,00

1 969,50
32 727,75
45 854,50
46 934,50
115 813,00
500,00
76 090,00
1 452 890,61
34 936,01
277 320,16
2 291,73

126,00

HÅNDB.

93 050,00 203 950,00 31 100,00

FRISKIS OG
SVETTIS

295 171,44
3 300,00
674 897,49

105 400,92
321 521,19
1 445 063,29
108 000,00
194 604,41
128 850,00
1 200,00
112 148,91

27 505,00 11 461,00 5 927 939,39

4 829,00
2 916,00

9 860,00

9 900,00

BASKET

785,00
56,00
(460,23)
183,45
74 504,44 81 641,61
47 985,82 (54 136,61)

11 850,00

16 280,00

8 600,00
1 800,00
450,00
9 592,00

619,00

12 337,50

1 352,50

1 500,00

2 000,00

7 798,67

45 900,00

BADMINTON

154 579,93
92 604,93
321 521,19
2 819 059,33 1 242 413,68
261 570,00
602 641,95
384 966,53
152 219,67
33 850,00
174 996,00
(95 000,00)
315 819,16
354 048,68
(110 625,00)
5 229,75
669 295,79
643 401,22
91 832,00
91 832,00
839 358,09
56 475,71
155 307,80
221 830,07
54 919,37 1 810 817,48
(999 600,00)
293 741,25
333 504,75
(40 000,00)
464 525,45
514 893,38
125 436,41
126 566,35
241 076,50
194 113,00
425,00
85 194,50
(83 257,50)
42 051,16
23 783,07
122 025,00
86 625,00
103 372,50
102 498,92
199 929,17
130 274,14
45 854,50
47 481,20
104 468,00
117 841,50
337 087,34
154 225,04
343 364,97
287 553,70
1 548 027,31 1 660 189,08
167 053,26
94 888,79
671 349,70
856 496,47
2 813,73
5 113,00
98 250,00
57 274,50
660 065,10
511 244,03
(10 000,00)
385 774,19
488 061,83
(16 000,00)
37 657,80
18 292,00
10 000,00
362 620,00
(10 000,00)
37 366,00
1 870,00
(87 117,21)
(57 782,92)
12 056 676,32 11 651 332,47 (1 364 482,50)
(525 362,04) (138 928,77)
-

336 401,03

DFI-HS

KOSTNADER:
Varekjøp, kafeteria/brusautomat/kiosk
Treningsleir/treningsutgifter
Lønn/Feriepenger
Honorarer/Godtgjørelser
Arb.giv.avg.
Daglig leder Fotball
Administrasjon/Møteutg./kjøp,tjenester/gaver
Kjøp av tjenester
Lagsutgifter
Avskrivning
Drift maskiner, lysløype, Festeavg.
Vedlikehold Frognhallen
Vedlikehold Uteanlegg, Alpinbakke
Renhold
Strøm/olje
Telefon/Porto
Dommerutgift
Tilsynsvakter
Div. utgifter
Revisjon, Advokatutg.
Premier
Kontorrekv. Innkjøp kontorutstyr/service
Med.behandling
Annonseutg.
Forsikring/Lisenser/Konting.
Avg.krets, forbund, serieavgift
Kilometergodtgjørelse
Kursutgifter/Utdanning
Idrettsmateriell og utstyr
Informasjon/faglitteratur
Inntektsbring.tiltak
Stevneutg./andres arrangem./samlinger
Egne arrangement
Talentutvikling - Stipend - Spillerkjøp
Støtte til gruppene / Stipend
Tap fordringer
Finansinntekter/-utgifter
SUM KOSTNADER
OVERSKUDD(+)/UNDERSKUDD(-)

ELIMINERINGS
REGNSKAP

1 260 954,50
620 498,76
(10 000,00) 366 995,00 106 087,00 21 130,00
362 620,00
(10 000,00)
895 940,66
364 370,00
79 906,40 17 160,00
133,26
1 365 100,00 1 365 100,00
1 365 100,00
1 141 856,00 1 941 856,00
(999 600,00) 1 001 856,00
145 277,00
590 099,00
(139 257,50)
5 000,00 13 157,00
1 076 072,29 1 859 287,32
391 626,00
416 444,91
299 923,81
36,00
8 025,00
2 199 925,41 1 237 233,17
163 500,00
5 000,00
334 250,45
391 349,10
82 590,00
14 450,00
367 549,53
210 260,33
19 695,00
600,00
286 221,00
(205 625,00) 206 225,00
11 531 314,28 11 512 403,70 (1 364 482,50) 3 994 199,43 181 183,00 122 490,26

KONSERN
2006

2 327 343,53 1 983 585,21

KONSERN
2007

Trimakt./Egne arrangement
Tilskudd fra HS
Tilskudd fra AIK, FIR, Andre
Driftstilskudd Frognhallen
Driftstilskudd Anlegg
Dugnad
Spilleautomater
Egenandel / Lagsinntekter
Reklameinntekter/Sponsorinntekter
Salg/Leieinnt./Innt.bring.tilt.
Kiosksalg/Brusautomat
Administrative tjenester
SUM INNTEKTER:

Noter

INNTEKTER:
Medlemskontingent/Treningsavg.

RESULTATREGNSKAP 2007

(593,47)
89 194,03
7 423,97

3 675,00
43 290,00

7 497,00

31 101,50

774,00

3 450,00

96 618,00

42 000,00

54 618,00

BLOMSTERMILA

Konsernregnskap 2007
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4

(3 814 717,50) (4 340 079,54)

(4 823 213,46) (5 451 689,68)

SUM EGENKAPITAL

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

138 716,91

(3 814 717,50) (4 340 079,54)

525 362,04

(4 340 079,54) (4 478 796,45)

Egenkapital pr. 31.12

Overskudd(+)/Underskudd(-)

Egenkapital pr. 01.01

EGENKAPITAL:

(1 008 495,96) (1 111 610,14)

SUM GJELD

(91 333,50)

(28 000,00)

-

-

Langsiktig gjeld

(367 641,21)

Avsetning

-

Kortsiktig gjeld

(88 268,47)

(100 310,06)

(270 256,87)

(133 372,86)

Skattetrekk, arbeidsgiveravgift

Skyldig godtgjørelse/Feriepenger

5 451 689,68

421 408,71

466 904,00

3 933 048,97

630 328,00

2006

KONSERN

(436 056,90)

4 823 213,46

-

390 735,00

3 840 982,46

591 496,00

2007

KONSERN

(604 866,23)

Leverandørgjeld

GJELD:

GJELD OG EGENKAPITAL

SUM EIENDELER

Lån HS/Ski og Innebandy

Debitorer

1

2

Bygninger, løypemaskin

NOTER

Kontanter, bank

EIENDELER

BALANSE

BALANSE PR. 31.12.2007

(10 123,50)

(10 123,50)

167 802,44

14 130,00

153 672,44

ALPIN

27 042,80

21 314,78

21 314,78

BASKET

(47 985,82)

(1 378 565,55) (157 678,94) (143 423,67)

BORD-

(700 000,00)

(5 047,47)

(145 795,04)

(68 890,50)

751 646,42

307 726,00

407 520,42

36 400,00

FOTBALL

(1 033,50)

(1 033,50)

72 807,79

72 807,79

SVETTIS

FRISKIS &

(17 000,00)

(1 951,00)

52 807,89

52 807,89

(11 571,00)

(11 571,00)

275 153,56

199 457,56

75 696,00

INNEBANDY ORIENTERING

(78 160,50) (18 951,00)

(78 160,50)

611 268,77

60 688,75

550 580,02

HÅNDBALL

(6 618,41) (8 969,45)

(6 618,41) (8 969,45)

4 358,78

(7 784,66)

6 299,22

(24 545,72)

(601,00)

(601,00)

37 723,59

37 723,59

SYKKEL

(24 241,35)

(543,80)

(20,80)

(523,00)

45 131,23

45 131,23

TURN

(289 367,18) (37 122,59) (20 346,08)

(822 332,42)

(154 763,65)

(154 763,65)

1 266 463,25

823 463,25

443 000,00

SKI

(24,00)

(24,00)

56 249,34

56 249,34

MILA

BLOMSTER-

(52 070,42)

(7 423,97)

(83 520,68) (48 801,37)

(11 911,50)

(11 911,50)

147 502,60

147 502,60

IGF

(147 02,60) (56 249,34)

168 086,59 (71 774,29) (533 108,27) (33 856,89) (263 582,56) (1 111 699,60) (37 122,59) (44 587,43) (135 591,10) (56 225,34)

168 086,59 (71 774,29) (533 108,27) (33 856,89) (263 582,56) (1 111 699,60) (37 122,59) (44 587,43) (135 591,10) (56 225,34)

446 442,29

458,96 (278 355,70) (76 133,07) (525 323,61) (40 156,11) (239 036,84)

(300,00) (919 733,01)

(300,00)

9 269,45

9 269,45

TENNIS

54 136,61 (9 428,41)

(95 437,85) (60 755,02)

(1 477,50) (14 696,37)

(1 477,50) (14 696,37)

144 901,17

325,00

144 576,17

BADMINTON

(1 378 565,55) (157 678,94) (143 423,67)

483 157,19

(1 861 722,74) (184 721,74)

(525 594,38)

(128 325,39)

(124 441,03)

(272 827,96)

1 904 159,93

717 000,00

31 854,00

1 118 905,93

36 400,00

DFI-HS

740 988,75 (1 904 159,93) (167 802,44) (144 901,17) (21 314,78) (9 269,45) (751 646,42) (72 807,79) (611 268,77) (52 807,89) (275 153,56) (1 266 463,25) (37 723,59) (45 131,23)

740 988,75

700 000,00

17 000,00

23 988,75

(740 988,75)

(717 000,00)

(23 988,75)

REGNSKAP

ELIMINERINGS

Balanse konsern 2007

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntekter
Inntektsføring skjer når inntekten er opptjent. For flere
inntektstyper anses ikke inntekten som opptjent før på
innbetalingstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over
driftsmidlenes forventede levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet.
Note 1 Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.07
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.07
45 000
Oppskrevet tidligere
Akkumulerte avskrivninger 31.12.07 -8 600
Balanseført verdi 31.12.07
36 400
3 300

Konsern
1 168 000

1 168 000
-576 504
591 496

2006
946 298
128 978
121 068
101 310
1 297 653
5

Konsern:
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Sysselsatte årsverk

2007
2 819 059
384 967
136 528
1 809 597
5 150 151
5

2006
1 242 414
152 220
121 068
2 262 831
3 778 532
5

2007
Daglig leder
DFI-HS
381 446
40 756
76 486

2006
Daglig leder
DFI-HS
365 459
35 609
51 490

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

2007

2006

DFI-HS:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

72 543

47 114

Konsern:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

161 724

70 121

91 832

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
DFI-HS:
Lønnskostnader
2007
Lønninger
1 236 815
Arbeidsgiveravgift
190 362
Pensjonskostnader
136 528
Andre lønnsrelaterte ytelser
116 062
Sum
1 679 767
Sysselsatte årsverk
5

Revisor
2007
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik :
- revisjon
122 025
- andre tjenester
0
Sum godtjørelse til revisor
122 025
Revisjonshonoraret er belastet DFI-HS og gjelder hele idrettslaget.

Note 4 Egenkapital

2006/07
Styret
DFI-HS
0
0
0

2006
86 625
0
86 625

Note 5 Antall medlemmer

Egenkapital 01.01.
Årets resultat

DFI-HS
1 861 723
-483 157

Konsern
4 340 080
-525 362

Egenkapital 31.12.

1 378 566

3 814 718
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Prinsippendring
I konsernregnskapet for 2006 ble ikke interne transaksjoner og mellomværende mellom de ulike grupperegnskapene eliminert. I konsernregnskapet for 2007 er interne
transaksjoner eliminert i resultatregnskapet og mellomværendeposter er eliminert i balansen.

Note 2 Bundne midler
DFI-HS
45 000

Årets avskrivninger

Fordringer
Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag
for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Antall medlemmer i DFI:

2007
2249

2006
2289

Årsberetning for DFI 2007

Revisjonsberetning

Årsberetning for DFI 2007
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Rapport kontrollkomité
Kontrollkomiteen har gjennom året 2007 fått tilsendt alle referater fra styremøter i hovedstyret og
fotballgruppen, samt månedlige regnskapsrapporter for alle grupper. Dette er hovedgrunnlaget for
vår rapport til årsmøtet.
Kontrollkomiteen mener aktiviteten i DFI foregår på en god måte og i henhold til de idrettsrettslige
regler og prinsipper og de årsmøtevedtak som foreligger.

Jomar Leknes						
Leder kontrollkomiteen
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Handlingsplan 2008
Hovedstyret
Visjon: Drøbak-Frogn Idrettslag skal skape idrettsglede for alle.
Verdigrunnlag: Drøbak-Frogn Idrettslag er et fleridrettslag som skal gi en positiv opplevelse for alle som deltar i vårt
mangfold av aktiviteter. Samtidig er det viktig at de verdier vi representerer er forebyggende, inkluderende og positive.
Målsetting: Drøbak-Frogn Idrettslag skal være den største og mest attraktive frivillige organisasjon i Frogn kommune.
Idrettslaget skal gi det beste og mest varierte idretts- og fritidstilbud i kommunen.
For at Drøbak-Frogn Idrettslag skal oppnå sin målsetting må det arbeides bevisst, målrettet og strukturert mot realistiske
mål.
For perioden 2008 – 2011 er følgende områder prioritert som særlig viktige:
1. Markedsføring
Mål for perioden 2008-2011

Overordnet delmål 2008-2011

Delmål DFI 2008

Øke sponsorinntektene slik at
disse minimum kompenserer
for bortfall av automatinntektene. (Årsinntekter 2006)

1. Utarbeide egen markedsstrategi
med årlig rullering
2. Etablere avtale med minimum 4
hovedsponsorer for DFI
3. Bistå gruppene i arbeidet med å
skaffe egne sponsorer i tillegg til
hovedlaget

1. Oppdatere markedsstrategiplan, som inkluderer mulige legater/fond og nye arrangementer som kan gi økt inntekter til DFI.
2. Skaffe nye sponsorinntekter som sikrer at
aktivitetsnivået ved inngangen til 2008 kan
videreutvikles
3. Gjennomføre seminar om markedsføring og
sponsorarbeid for alle gruppene

Aktiv og løpende profilering
av DFI

1. Pro aktiv profilering mot forbund
og kretser
2. Profilering mot befolkningen
i Frogn med særlig fokus på
barn, ungdommen og funksjonshemmede

1. Prioritere deltakelse på Ting, seminar, arrangement i regi av forbund og kretser hvor
representanter fra DFI har mandat til å
profilere laget.
2. Utarbeide strategiplan for profilering av DFI
gjennom lokal media, arrangement/aktivitet og møter.

Utvikle kompetanse i organisasjonen til å drive profesjonell markedsføring

1. Gjennomføre årlige kurs for
ansatte og tillitsvalgte/trenere
med fokus på markedsføring og
sponsorarbeid

1. Gjennomføre orienteringsmøte med alle
gruppene om behovet og viktigheten med
aktivt markeds/sponsorarbeid.
2. Tilrettelegge for minimum en seminar dag
med tema markedsføring/sponsorarbeid

Mål for perioden 2008-2011

Overordnet delmål 2008-2011

Delmål DFI 2008

Ivareta og videreutvikle samhandlingen med Frogn kommune

1. Aktiv deltakelse i kommunale
møter, råd og utvalg
2. Sikre god informasjonsflyt fra DFI
til kommunen

1. Utarbeide plan og fordele ansvar for deltakelse på kommunale møter, råd og utvalg.
2. Presentere Strategiplan DFI en gang pr. År
for kommunestyret.

Arbeide aktivt for påvirkning
av offentlige råd og utvalg

1. Utvikle et godt samhandlingsnettverk som kan bidra til å understøtte det daglige arbeidet og
utvikling av DFI som organisasjon.

1. Ta initiativ til dialog med aktuelle offentlige
råd og utvalg. Eksempelvis Follo rådet,
Frogn næringsråd m.fl.

2. Offentlig sektor

Årsberetning for DFI 2007
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3. Frogn idrettsråd
Mål for perioden 2008-2011

Overordnet delmål 2008-2011

Delmål DFI 2008

Etablere god og nær samhandling med Frogn idrettsråd

1. Sikre at DFI har minimum 2 medlemmer i Frogn idrettsråd hvorav
1 kommer fra hovedstyret

Sikre god informasjonsflyt fra DFI til Frogn
idrettsråd gjennom presentasjon av strategiplan og den enkelte gruppes årlige handlings/aktivitetsplan.

Mål for perioden 2008-2011

Overordnet delmål 2008-2011

Delmål DFI 2008

Tilrettelegge for at funksjonshemmede kan ta del i all
aktivitet i regi av DFI

1. Arbeide aktivt for bedring av
tilgjengeligheten for funksjonshemmede til idrettsanleggene
2. Utarbeide egen plan for integrering av funksjonshemmede i DFI
3. Sikre medvikning fra kommunen,
aktuelle organisasjoner/forbund
og kretser.

1. Gjennomføre samlinger for alle gruppene med
tema integrering av funksjonshemmede i
idretten
2. Gjennomføre kartlegging av tilgjengeligheten
i alle idrettsanlegg og utarbeide planer for
nødvendige tilpasninger
3. Gjennomføre halvårige informasjonsmøter hvor
målgruppen bør være funksjonshemmede,
pårørende, representanter fra DFI og media.

Mål for perioden 2008-2011

Overordnet delmål 2008-2011

Delmål DFI 2008

Utvikle en profesjonell og
kvalitativt god jobbutøvelse og
samhandling mellom styret,
administrasjonen og lagene

1. Utarbeide klare retningslinjer for
samhandlingen mellom styret,
administrasjon og lagene som
rulleres årlig.
2. Utarbeide årlig plan for fellessamlinger for styret, administrasjonen og lagene med fokus
på kompetanse og felles løft for
utviklingen av DFI

1. Utarbeide plan for fellessamlinger
gjennom 2008.

Utvikle DFI som organisasjon
gjennom nye idrettstilbud og
flere medlemmer

1. Jobbe aktivt for å etablere nye
idretter som medlem av DFI.
Gjennom 3-års perioden er
målsettingen minimum 5 nye
idretter.

1. Kartlegge og vurdere aktuelle nye idretter
som kan tas opp som medlem på årsmøtet i 2009.

Jobbe aktivt for å forebygge
frafall fra ungdommen, etablere samarbeid med andre
ungdomsorganisasjoner

1. Utarbeide egen plan med
målsetting å forebygge frafall
fra idretten med spesiell fokus
på aldersgruppen 13 – 16 år.
Planen bør inkludere samarbeid
med andre aktuelle ungdomsorganisasjoner.

1. Handlingsplan for forbygging av frafall fra
aldersgruppen 13. – 16 år vedtatt i løpet
av 1. Halvår 2008
2. Initiere samhandling med andre aktuelle
ungdomsorganisasjoner som eks.vis
Underhuset.

4. Funksjonshemmede i idretten

5. Egen organisasjon
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6. Anlegg – arenaer
Mål for perioden 2008-2011

Overordnet delmål 2008-2011

Delmål DFI 2008

Videreutvikle eksisterende
anlegg og aktiv påvirkning til
etablering av nye idrettsanlegg

Nødvendig opprustning av alle
idrettsanlegg i Frogn kommune og
iverksetting/fullføring av planlagte
nye anlegg.

1. Sikre vedtak om realisering av alle idrettsanlegg som var i prosess ved inngangen
til 2007

Sikre permanent avklaring
angående ansvaret for kommunale idrettsanlegg

1. Utarbeide strategisk vedlikeholds- og investeringsplan for
alle kommunale idrettsanlegg.

1. Avklare ansvarsforholdet mellom Frogn
kommune og DFI angående ski anleggene
i kommunen.

Prinsippspørsmål om å drifte
eller eie på sikt?

Alpin
DFI Alpins handlingsplan er et rammeverk med mål og
retningslinjer for styre, trenergruppen, sponsorutvalget og
andre komiteer som fungerer under DFI Alpin i det kommende året.
Innenfor rammene av handlingsplanen trenger vi konkrete
delmål og oppgaver som skal prioriteres i året som kommer. Målene bør være konkrete og det bør være mulig å
bekrefte om målene er nådd.
Strategi:
DFI Alpin har gjennom flere år jobbet mot å oppfylle vårt
motto som er ”glade barn på ski”. Dette skal vi videreutvikle enda mer med tanke på ”hvem er vi til for” å tilrettelegge for mer morsom og lærerik trening
Styret har som mål å komme fram til ett sett av verdier
som trenergruppen og alle som er engasjert i klubben
kan stille seg bak. Disse verdiene vil bli publisert på våre
hjemmesider der alle kan gjøre seg kjent med innholdet.
Visjon:
Klubbens visjon er: Glade barn på ski!
●●

●●

DFI Alpin skal tilby et godt og trygt aktivitetstilbud til
barn og ungdom uansett ambisjoner, nivå og ferdighet.
DFI Alpin skal støtte de som i egen klubb ønsker å få
utfordringer i deltakelse på renn.

Målsetting:
DFI Alpin skal etablere en stabil gruppe av kjørere som er
stor nok til å danne grunnlag for både sosiale og sportslige målsettinger.
Klubben skal tilrettelegge og stimulere til at vi oppnår:
Breddeidrett
●●
Fokus på å bedre ferdigheter.
●●
Individuell oppfølging i treningssituasjonen.
●●
Variasjon og allsidighet på trening.
●●
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●●
●●
●●
●●
●●
●●

Skape et attraktivt tilbud til ungdom.
Rekruttere og utvikle trenergruppen.
Økt fokus på sikkerhet.
Øke foreldreengasjementet
Stimulerer til økt renndeltagelse.
God økonomi.

Tiltak – aktivitet (treninger, renn, samlinger):
Ha et differensiert tilbud til medlemmene med utgangspunkt i ambisjoner og ferdigheter.
●●
Arrangere skiskole for nybegynnere.
●●
Arrangere klubbmesterskap.
●●
Informere om, motivere for og organisere deltakelse på
renn arrangert av andre klubber.
●●
Gjennomføre barmarktrening fra skolestart og frem til
aktivitet på snø er mulig.
●●
Arrangere samlinger og delta på større renn, høydepunkter gjennom hele sesongen:
–– Samling i Østerrike i høstferien
–– Barmarksamling etter skolestart
–– Sesongstart samling på ski i november
–– Bama Skifestival
–– Kvitfjell rennet
●●
Fokus på utvikling og utdanning av våre trenere.
●●
Rekruttere nye trenere.
●●

Tiltak - økonomi:
Forvalte klubbens inntekter og midler på en god måte
●●
Søke støtte fra hovedstyre, krets, forbund, idrettsråd
og andre
●●
Gi støtte til grupper som ønsker å oppnå en sportslig
eller sosial målsetting
●●
Gjennomføre sponsoraktiviteter for å øke klubbens
inntekter
●●

Tiltak – administrasjon:
Gjennomføre møter med Spenst eller Seaside for å få
et tilbud for barmarkstrening. Dette må gjøres i god
tid før skisesongen avsluttes. Det er grunn til å tro at

●●
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●●

●●

●●

●●

●●

●●

medlemmene også kan få et bedre treningstilbud gjennom et treningssenter.
Avdekke og gjennomføre tiltak for rekruttering av nye
medlemmer
Utvikle skiskolen til også å fange over barn i Ås og
Vestby kommune
Søke å styre all informasjon til klubbens medlemmer
via www.dfialpin.no, e-post og SMS
Utvikle samarbeidet med Middagsåsen slik at rammene for kjerneaktiviteten stadig kan forbedres
Gjøre større nytte av den sentrale administrasjonen i
DFI for oppfølging av medlemsregister, faktureringer og
administrasjon
Opprette sikkerhetsutvalg, sette større fokus på sikkerhet blant utøvere, foreldre og trenere.

Badminton
●●

●●

●●
●●

●●

●●

●●
●●

●●

Gi et tilpasset tilbud til spillere i ulike aldre og på flere
nivåer
Motivere medlemmer for deltagelse i styre og
administrasjon av gruppa
Engasjere flere foreldre i gruppas aktiviteter
Gi gode utviklingsmuligheter for de mest interesserte
barne- og ungdomsspillerne
Gi aktuelle ungdomsspillere tilbud om trener 1
utdanning
Utnytte muligheter for deltagelse på treningsleire,
kretstreninger/-samlinger, mv.
Markedsføre badminton for voksne og mosjonister
Opprettholde gjennomføringen av minst 2 sosiale
arrangementer for barn/ungdom
Gjennomføre DFI`s ungdomsturnering vinter 2008

Basket
DFI Baskets VISJON:
”DFI Basket skal tilrettelegge basket slik at flest mulig
unge kan få spille”.

●●
●●
●●
●●
●●

DFI Basket skal sørge for å utdanne og utvikle egne
aktivitesledere og trenere.
DFI Basket skal skaffe seg oversikt over alle foreldre/
foresatte og søke å aktivisere disse.
DFI Basket skal til enhver tid ha motiverte tillitsvalgte.
Tiltak:
●●
sørge for at tillitsvalgte er kjent med hvilke oppgaver
som skal gjennomføres ved å benytte funksjonsbeskrivelsen aktivt
●●
de tillitsvalgte får kurs etter den enkeltes behov
●●
ha jevnlige planmøter
DFI Basket skal til enhver tid ha engasjerte trenere.
Tiltak:
●●
inngå kontrakt og engasjementsavtale med alle trenere
●●
sørge for at trenerforum fungerer og at det er jevnlig
dialog og møter
●●
trenerne må få tilbud om kurs etter den enkeltes behov
DFI Basket ønsker å kunne yte en symbolsk godtgjørelse
til de tillitsvalgte
Tiltak:
●●
styremedlemmer slipper å betale treningsavgift for
1 barn
●●
lagledere betaler 1⁄2 parten av treningsavgift
●●
spillende trenere og lagledere slipper å betale
treningsavgift.

Bordtennis
●●

Målsettingen og handlingsplan for 2008 er basert på
ovenstående visjon:
Målsetting: DFI Basket skal fremstå som en klubb hvor
alle som representerer klubben lar gleden ved å spille
basket stå i fokus. Alle som representerer DFI Basket skal
fremstå som høflige mot våre motspillere, trenere, dommere og andre basketinteresserte og følge de regler som
til enhver tid gjelder.
Tiltak:
alle ledd i klubben skal ha kjennskap til å forståelse
for gjeldende reglement
●●
alle ledd i klubben skal ha kjennskap til foreldrevettreglene
●●
etablere gode miljøer gjennom sosiale tiltak for
spillerne
●●
avklare med spillerne hvilke mål de har for sin idrett
●●
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jevnlig gjennomføre spillermøter
vi må sørge for å beholde de spillerne vi har i dag
vi må rekruttere og utvikle egne spillere fra yngre lag
utvikle kvalifiserte trenere
Tilby lagene å delta i attraktive turneringer gjennom
året

●●

●●
●●
●●
●●

●●

Gi et tilbud til alle som ønsker å spille bordtennis
Inkludert tilbud om familiedager hvor flere i familien
kan delta
Gi utøverne tilbud om turneringer
Egne turneringer
Regionsturneringer i nærområdet
Trening i samarbeid med andre klubber i Akershus/
Østfold
Regionstrening

Fotball
Handlingsplan 2008 – utvikling av DFI fotball
Målet er å utvikle DFI fotball som den ledende bredde- og
toppklubben i Follo/Østfold fotballkrets, med utgangspunkt i NFFs handlingsplan, FAIR PLAY samt lokale forutsetninger, behov og målsettinger.
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DFI fotball skal ha et godt tilbud til alle, så vi beholder så
mange som mulig så lenge som mulig og får fram toppspillere.
TOPP OG BREDDE
MORO – FAIR – SUNT
TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL
De kritiske faktorene for bedre kvalitet er styrking av
trenerkompetanse, flere og bedre anlegg, effektivisering av
den interne organisasjonen, samarbeid og økonomi.

●●
●●
●●

Drifte og utvikle eksisterende baner best mulig.
Forbedre kvaliteten på Ullerud, spesielt 5/7›er.
Videreføre arbeidet med å få rustet opp Seiersten til
Adeccoligastandard samt med å sikre Ullerud for framtidig bruk.

Å øke banekapasiteten og –kvalitet raskt har høyeste
prioritet.
Økonomisk grunnlag for bærekraftig drift
Øke inntektene gjennom bedre profilering/markedsføring, herunder tilsette markedsmedarbeider.
●●
Forbedre intern kostnadskontroll og økonomistyring.
●●
Videreføre samarbeidet med Badeball AS.
●●

Målsettinger og tiltak i 2008
Bruk og utvikling av DFIs Sportsplan.
●●
Sportsplanen konkretiserer mål og retningslinjer for det
sportslige arbeidet i DFI fotball.
●●
Sportsplanen skal nyttes aktivt av alle trenere/ledere
og diskuteres/evalueres/forbedres i trenerforum mv.
Samarbeid og kommunikasjon
●●
Forbedre intern og ekstern kommunikasjon gjennom
aktivt informasjonsarbeid og oppdaterte nettsider.
●●
Utvikle samarbeidsfora og gjennomføre åpne temamøter.
Kompetanse- og organisasjonsutvikling
Gjennomføre klubbkveld/introduksjonskurs for foreldre/trenere/lagledere i barnefotballen.
●●
Utdanne flere trenere, herunder gjennomføre aktivitetslederkurs for egne trenere.
●●
Utdanne flere dommere, herunder gjennomføre dommerkurs.
●●
Videreutvikle styre-/utvalgsmodellen.
●●
Forbedre organisasjonen i alle ledd, herunder vurdere
fordeler/ulemper med en samlet fotballgruppe versus
en deling i jr og sr innen årsmøtet i 2009.
●●

Aktivitetsutvikling – skape mer og bedre aktivitet
Sikre alle lag best mulig trenings- og kampfasiliteter.
●●
Gjennomføre fotballskoler og BadebyCup.
●●

Jentelag på hvert trinn fra 2001-kullet tom J-16 for å
bygge opp mot framtidig juniorlag
Starte.egne jentelag på hver skole i 1./2./3./4. klasse
●●
(98-01, femmer)
●●
Utvikle lagene i 5. og 6. klasse (96-97, sjuer)
●●
Utvikle 11’erlagene (94-91) og etablere et godt samarbeid i 11’ergruppen.
Et sunt og trygt fotballtilbud til alle
Vektlegging av sunt og riktig kosthold for alle utøvere.
●●
Målsetting om at aktiviteter og arrangement skal være
sunne og sukkerfrie
●●
Et rus-, røyk- og snusfritt miljø.

Friskis OG Svettis
Visjon
Friskis&Svettis skal tilby lett tilgjengelig, lystbetont trening
av høy kvalitet for alle. Vi ønsker å bidra til at så mange
som mulig skal oppleve bevegelsesglede og ha muligheten til å ha en positiv og aktiv livsstil.
Målsetting
Friskis&Svettis har som mål å videreutvikle treningstilbudet i sal, og opprettholde et høyt aktivitetsnivå i stavgang.
Videre har vi som mål at flere finner gleden ved å trene i
Friskis&Svettis.
Tiltak
Rekruttere og utdanne flere treningsledere, verter og
stavganginstruktører ved behov
●●
Opprettholde et høyt faglig nivå på salledere og verter
gjennom videreutdanning
●●
Videreutvikle treningstilbudet i sal
●●
Opprettholde et høyt aktivitetsnivå i stavganggruppa
●●
Gjennomføre ulike former for markedsføring av vårt
treningstilbud for å nå ulike målgrupper
●●

Håndball
Visjon: Håndball i DFI – en lek med mål!
Overordnede mål: Et godt håndballtilbud til alle i DFI
Hovedmål Bredde: DFI skal ha rene årskull i alle aldersbestemte klasser til og med 17 år og klubben bør ha et
A-lag både i dame- og herreklassen.

●●

Bane- og anleggsutvikling
Starte bygging av ny kunstgressbane på Høiås eller
Frogn vgs i 2008.
●●
Legge kunstgress på grusbanen på Høiås snarest mulig.

Hovedmål Utvikling: DFI skal kjennetegnes av sportslig og
faglig utvikling av sine spillere og trenere
Hovedmål Miljø: Aktiviteter i regi av DFI håndball skal
preges av trygghet, trivsel og glede.

●●
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Hovedmål Støtteapparat: DFI håndball skal ha et engasjert, skolert og motivert støtteapparat
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Verdier: Det vi gjør skal preges av aktivitet og glede, konkurranse og fair play. Dette skal skje i et åpent, skapende
og trygt fellesskap.
Delmål og tiltak BREDDE
DFI/H skal sikre tilstrekkelig halltid
–– 1 t/uke – 8-9 år
–– 1,5 t/uke – 10 år
–– 2,5 t/uke – 11-12
–– 3 t/uke – 13+
–– Sikre dokumentasjon av behov
–– Etablere samarbeid – internt/eksternt
●●
DFI/H skal rekruttere nye spillere
–– Avgi instruktører til IGF
–– Avholde håndballskole
–– Danne og melde på lag til minihåndballturnering
–– Samarbeide med andre grupper i DFI – allsidighet
–– Kjøre en ”drive” på rekruttering av gutter
–– Prøveperiode uten forpliktelser
●●
DFI/H skal holde på etablerte spillere
–– Samarbeide med andre grupper i DFI – allsidighet
–– Om nødvendig benytte sammenslåtte årsklasser
midlertidig
–– Utvikling av håndballen/flyball etc
●●
DFI/H skal etablere eget damelag i seriespill innen
sesongen 2009/1

●●

●●

Delmål og tiltak UTVIKLING
●●
DFI/H skal tilby utdanning og videreutvikling til de trenere
som ønsker det (kurs/samarbeid/kommunikasjon)
–– Tilby grunnleggende utdanning (trener 1 kurs) for
trenere
–– Etablere et tilbud for faglig og pedagogisk
videreutvikling av trenere
●●
DFI/H skal tilby individuell spillerutvikling på alle lag
fom 13 års-klassen
–– Spesialtrening for keepere som supplement til
vanlig trening
–– Spesialtrening min 1 gang pr mnd for spillere på
13-15 årslag som forberedelse til regionstrening
–– Tilby enkelte spillere å hospitere på andre lag,
både på trening og i kamp
●●
DFI/H skal aktivt benytte gjestetrenere – både internt
og eksternt
●●
DFI/H skal delta i samarbeidsprosjekt for
videreutvikling av en toppklubb i Follo
●●
DFI/H skal aktivt vurdere samarbeidsavtaler med
andre klubber i Follo/VGS
Delmål og tiltak MILJØ
DFI/H skal styrke samhold og trygghet i og mellom
lagene
–– Avholde regelmessige spillermøter og andre
sosiale tiltak
–– Arrangere temakvelder
–– Reise til en felles cup – hele klubben

●●
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●●

●●

●●

–– Skape en klubbprofil (felles drakter/overtrekksdrakt, supporterutstyr, bagger, sko, etc)
DFI/H skal etablere en kultur som preges av positivt
engasjement og støtte til lagene.
–– Kurse foresatte/spillere i håndball og
”Håndball med stil”
–– Gjennomføre arrangement ved sesongavslutning
–– Avholde minimum 2 foreldremøter pr lag pr sesong
DFI/H skal bidra til et godt samarbeid med andre
grupper i DFI
DFI/H skal ha en åpen dialog mellom spillere,
støtteapparat og foresatte om lagets sosiale og sportslige ambisjonsnivå.
Alle lag i DFI/H skal delta i minst èn cup pr sesong

Delmål og tiltak STØTTEAPPARAT
DFI/H skal sikre informasjon til foresatte og støtteapparat
–– Etablere rutiner for mottak av nye trenere,
lagledere og andre støttefunksjoner
–– Utarbeide rutiner for oppstart av nyetablerte lag
–– Utarbeide velkomstmappe til nystartede lag
–– Avholde fellesmøte i august for trenere og
lagledere, hvor man gjennomgår årsplaner, MÅ-HA,
turneringer, trening, sosiale tiltak, utdanning og
økonomi
●●
DFI/H skal opprettholde hjemmesider med tidsriktig
informasjon
●●
DFI/H skal etablere - og opprettholde - rutiner for å
avvikle arrangementer
–– Sjekkliste for gjennomføring
–– Opplæring av foresatte
●●
DFI/H skal gi støtte til nye trenere, lagledere,
dommere og oppmenn
–– Avholde trenerforum 2 – 3 ganger pr år
–– Avholde interne dommersamlinger 2 ganger pr år
●●
DFI/H skal tilby utdanning og videreutvikling av egne
dommere/kampledere
–– Arrangere dommerkurs for J/G-15 hver høst
–– Etablere rutiner for veiledning og oppfølging av
aspirantdommere
–– Oppfordre dommere til å delta i regionens dommerutviklings aktiviteter
●●

Innebandy
1. ORGANISASJON
Styret: Innebandygruppen ønsker å ha et tillitsmanns
apparat som er enkelt å drive, og som er tilgjenglig for
medlemmene. Det skal sitte 3-5 personer i styret, styremøter vil ikke kunne bli avholdt hvis det møter mindre en
3 styremedlemmer.
Styrets hovedoppgave er å tilrettelegge for den daglige
driften i klubben slik at trenere og lagledere kan utføre
sine oppgaver, ved å arbeide for at klubbens økonomi er
slik at man kan gjennomføre et tilfredsstillende aktivitetsnivå for de aktive.
Årsberetning for DFI 2007

Trenere: Trenersituasjonen i gruppen er ikke tilfredsstillende, for å bedre muligheten for utvikle og motivere nye
trenere, har styret i inneværende år opprettet en sportslig leder funksjon. Denne funksjonen må utvikles videre,
slik at man får et system som koordinerer og utvikler den
sportslige retningen i klubben.
Det har vært og vil være en hovedmålsetning å utdanne
trenere blant våre egne spillere og foresatte i 2008.
Hvis vi ikke klarer å engasjere trenere i våre egne rekker
vil dette kunne bety at vi må redusere tilbudet, eller at
klubben må legges ned da man ikke kan gi et tilfredsstillende tilbud til de aktive.
Økonomi: Økonomien er i balanse i forhold til aktivitetsnivå. For at klubben skal kunne ivareta sine økonomiske
forpliktelser og holde dagens aktivitets nivå er det behov
for å sikre inntektene gjennom ulike dugnader og aktiviteter som medlemmene må delta i.
2. SPORTSLIG
Det vil være en hovedmålsetning å opprettholde det
sportlige tilbudet i klubben slik at alle spillere og lag kan
utvikle ferdighetene sine videre. Det ligger ikke i klubbens
filosofi å hente spillere utenfra for å øke de sportslige
ambisjonene som enkelte aktører eventuelt måtte ha ved
å godtgjøre/lønne spillere.
For å øke rekrutteringen til gruppen planlegges det sesongen 2008 å gjennomføre en innebandyskole for de yngste
rekruttene, samtidig som vi vil gå ut via skolene med
påmeldings skjemaer for sesongen slik at det ikke bare er
en annonse i avisen som forteller om innebandy.
3. TRENINGSTIDER
I 2007 fikk vi samlet alle treninger og kamper i Frogn
Arena. Gruppen vil jobbe for at vi fortsatt har samlet vår
aktivitet der, dette er den eneste hallen i kommunen med
sportsgulv som er foretrukket dekke for innebandy.
Senior lag bør ha tilgang til hall minimum 3 ganger pr. uke
á 1,5 time.
Aldersbestemte lag bør ha tilgang til hall minimum 2 ganger pr. uke á 1,5 time.
4. DOMMERE
Alle innebandyklubber i seriespill er fra forbundet pålagt å
ha utdannede dommere som dømmer aktivt for klubben.
DFI-Innebandy er i dag i en situasjon hvor vi blir bøtelagt
hver sesong fra forbundet for at vi ikke har dommere som
dømmer aktivt.
I styret skal det til en hver tid sitte en med ansvaret for
dommerrekrutteringen i klubben, som også vil være klubbens kontakt mot forbundet. Dommeransvarlig for klubben
vil ha i oppgave å motivere aktuelle kandidater til å ta
dommerkurs å i etterkant dømme aktivt.

Årsberetning for DFI 2007

5. STØTTEFUNKSJONER/FRIVILLIGE
Innbandy bærer preg av å være en ung idrett i DFI og at
det er få foresatte som noe erfaring med denne idretten. Det har vist seg å være svært vanskelig å engasjere
frivillige til de ulike støttefunksjonene gruppen må ha for
å fungere. DFI-Innebandy vil fremover være helt avhengig
av at et større antall personer engasjerer seg i gruppens
daglige drift. Innbandygruppen vil ikke kunne fortsette sin
aktivitet for de unge hvis ikke det er flere som stiller i de
ulike støttefunksjonene som trenges i gruppen.

Orienteringsgruppa
1. Rekruttering.
Det henvises til egen rekrutteringsplan.
a) Egen rekrutteringsansvarlig inn i styret.
b) Delta på familiedagene vår og høst, på Skiphelle og
Skansen .
2. Idrettslig aktivitet
a) Ansvaret for terminfestede orienteringsløp er overført
Måren.
b) Unni Bøhlerengen fortsetter som treningsansvarlig.
c) Skolemesterskapet arrangeres i september.
d) Folloløpet arrangeres 1. juni på Nesodden.
Kart Tomåsen. (Måren).
e) Follokarusell planlegges arrangert i august på Seiersten. (Måren)
f) Høstspretten arrangeres av utvalgte rekrutter i oktober.
3. Tur-orientering
a) Egen kampanje mot kommunen og bedrifter om
forholdet sykefravær/helse/form.
b) Omtale i Amta når salget starter.
c) Oppslag om Drøbakdilten på flere steder, bla ved
hyttefeltene.
d) Turorientering forhandles av G-sport.
4. Dugnadsarbeid
a) Kakelotteri på Drøbak City i mai.
b) Vurdere dugnadstilbud fra bla DFI.
5.
a)
b)
c)
d)

Kartplanen
Kartplanen rulleres.
Seierstenkartet utgis i ny utgave.
Forberede revisjon av Agnorkartet.
Skolekart. Høyås- og Seierstenkartene revideres og
printes ut ved behov.

6. Markedsføring generelt
a) Synlig i avisspaltene.
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SkigruppA
●●

●●
●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●
●●

●●

●●

●●
●●
●●
●●

●●

●●

Nytt snøproduksjonsanlegg, trinn 1:
–– 1. Gjennomføre og avslutte handelen av utstyr.
–– 2. Gjennomføre installasjon
–– 3. Produsere snø med nytt anlegg, rett i løpa.
Skaffe sponsor(er) til snøproduksjonsanlegget.
Begynne lanseringen av Drøbak Skipark – et Regionsanlegg.
Begynne arbeidet med å skaffe finansiering til trinn 2
av planlagt snøproduksjonsanlegg/løypenett.
Følge opp arbeidet med å få DFI og Frogn kommune til
å ta ansvar for snøproduksjon/løypekjøring.
Arbeide opp mot Ås IL og legge til rette for et formelt
samarbeid både i forhold til treninger og i forhold til
løypenett.
Gjøre justeringer i treningstilbudet slik at de av våre
eldste som ”satser” får et tilbud som supplerer egentrening og gir videre utvikling. Samtidig tilby et treningstilbud for de som ønsker skitrening på mosjonsnivå.
Klare å holde på, samt rekruttere flere piker blant de
aktive.
Få til en mer formalisert voksengruppe med fellestrening og felles målsetning (Birkebeinerrennet, Marcialonga).
Oppmuntre trenere til å delta på trenerkurs. Mål: Ytterligere 2 trenere deltar på kurs i 2008.
Utdanne TDer.
Gjennomføre 2 treningssamlinger: En på barmark og
en på snø i løpet av høsten 2008.
Arbeide videre med en etablering av ”team Follo” – en
satsing på tvers av langrennsgrupper i Akershus skikrets (avd. utvidet Follo).
Gjennomføre skikarusell, og arbeide for å opprettholde
og helst øke antall deltagere.
Gjennomføre Telenorkarusell i ski-cross.
Gjennomføre klubbmesterskap og Drøbaksrenn.
Gjennomføre skiskole for barn født i 2001 og 2000.
Øke medlemstallet til 200 gjennom å rekruttere flere
aktive voksne medlemmer.
Gjennomføre de samme inntektsbringende tiltak som
i 2007. Dvs. Bruktmarked for sportsutstyr, julekalendersalg, kioskdrift på golfbanearenaen og en kronerullingsaksjon for å få dekket gjeld og driftskostnader på
løypemaskinen.
Engasjere 90 % av foreldregruppen bak de aktive i våre
aktiviteter gjennom å etablere arbeidsgrupper, samt fordele arbeidsoppgaver til de enkelte som de selv har ansvar
for å bytte/delegere bort hvis de ikke selv kan stille.

SYKKEL
1.0 Innledning/formål:
Drøbak Sykkelklubb (DSK) ble stiftet høsten 2006, og klubben har dermed gjennomført sin første sesong. Drøbak Sykkelklubb er en del av DFI, og skal således arbeide i henhold
til de lover og retningslinjer som gjelder for laget, og idrettens
øvrige retningslinjer.
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2.0 Formål:
Etablere en klubb som er attraktiv både for unge utøvere
med sportslige ambisjoner og andre utøver med mosjonsambisjoner
Etablere tilbud både for terreng og – landeveissyklister
DSK og klubbens medlemmer skal oppleves som en ressurs
av DFI og av Norges Cycleforbund.
3.0 Strategi 2008:
Gi medlemmene – uansett alder og kjønn – en opplevelse av
inkludering, så vel sportslig som sosialt.
Attraktive tilbud skal sørge for ytterligere vekst i medlemsmassen.
Ha et operativt styre som arbeider for gode sportslig forutsetninger og tilfredstillende ressurstilgang.
Fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for regionalt
næringsliv.
Skape mye positiv oppmerksomhet om aktivitene, og tilby
også ikke-sportslig aktiviteter for våre medlemmer
4.0 Tiltak / virkemidler
4.1 Sportslig satsing
Delmål: DSK skal styrke den sportslige ledelsen i 2008
DSK skal gi et engasjerende sportslig tilbud barn, unge og
voksne.

Virkemidler: Treningsaktiviteten skal være tilpasset ulike
grupper og nivå.
DSK skal utvikle egen trenerressurser.
DSK skal stille eget lag til Trondheim – Oslo 2008.
Det skal våren 2008 arrangeres terrengsykkelskole i Drøbak
DSK har ambisjon om å sammen m DSK skigruppa videreføre terrengsykkel- karusell i 2008.
Det skal arbeides spesielt med å skolere trenere og assistenter i 2008 sesongen.
I 2008 skal utøvere i klubben delta i trenings- og satsingsritt.
Vi skal i 2008 videreføre samarbeidet treningsstudioet
Spenst for organisert innetrening.
Budsjett: Kr 30.000,4.2 Organisasjon / administrasjon:
Delmål: Ha en ubyråkratisk organisasjon som generer
sportslig aktivitet.
Virkemidler: Rekruttere styremedlemmer som med ulik
kompetanse bidrar til høy sportslig / mosjonsaktivitet og
dekker øvrige behov.
Vedlikeholde et godt forhold til samarbeidspartnere som gjør
det mulig å videreføre samarbeidsavtaler.
Om det gavner DSK – engasjere seg i sykkelsporten regionalt
(krets) og nasjonalt (forbund)
Budsjett: Kr 10.000,4.3 Økonomi / sponsorarbeid
Delmål: DSK skal ha en økonomi som gjør det mulig å
iverksette attraktive trenings- og konkurransetilbud for
medlemmene.
Årsberetning for DFI 2007

Virkemidler: DSK skal vedlikeholde et gjensidig og langsiktig samarbeid med lokale bedrifter.
DSK skal fremstå seriøst for næringslivet også med gjensidig
forpliktende samarbeidsavtaler.
DSK skal iverksette andre inntekstbringende tiltak etter
behov.
Kontingenten for 2008 skal oppfattes som rimelig.
DSK skal ha positiv egenkapital ved utgangen av 2008.
Budsjett: kr 80 000,- (samlet omsetning DSK 2008)
4.4 Rekruttering / medlemsarbeid
Delmål: DSK har mål om 140 aktive medlemmer i 2008
Virkemidler: Det sportslig programmet (så vel trening som
ritt) skal være attraktivt for alle aldersgrupper
DSK skal ha også mosjonsprofil – inkludert satsing for kvinner og på sikt tilbud for de aller yngste (under 10 år).
DSK skal benytte media og annen kommunikasjon til å fremstå som et fristende sportslig og sosialt alternativ.
DSKs medlemmer skal oppleve at de får god og oppdatert
informasjon fra klubben – først og fremst via nettsidene.
Budsjett : kr 25.000
4.5. Ikke-sportslige aktiviteter
Delmål: DSK skal også utenom sesong ha attraktive tilbud
til nye og potensielle medlemmer.
Virkemidler: Gjennom 2008 skal det gjennomføres minst
to ikke-sportslige aktiviteter som er attraktive for flere
målgrupper.
Det er et mål med nært samarbeid med våre samarbeidspartnere om ulike ikke / sportslige aktiviteter.
Alle medlemmer oppfordres til å kjøpe og bruke egne klubbdrakten under sykkeltrening og - aktivitet.
DSK skal så langt som mulig stimulere egen medlemmer
til å iverksette ikke-sportslige aktiviteter mtp å styrke
samholdet i gruppa.
Budsjett: Kr. 10. 000,-

●●

●●

●●

nertalentene ved å oppfordre til kurs. Jobbe for et godt
og trygt turnmiljø i DFI
Fokusere på å opprettholde et godt og bredt sportslig
tilbud slik at alle utøvere kan få muligheter til å utvikle
sine ferdigheter
Jobbe intensivt for å skaffe ny trener til konkurranse og
tropp
Jobbe for å aktivt delta inntektsbringende tiltak for å
kunne gi best mulig tilbud til alle som vil turne

Egne aktiviteter
Minst en samling i vårsemesteret
●●
Sommeravslutning m/overnatting i juni
●●
Trenings-uke i sammarbeid med annen klubb?
●●
Kakelotteri! (god erfaring fra i år)
●●
Piker 3 prøver seg på en bra, bedre, best - konkurranse
●●
Minst en samling i høstsemesteret
●●
Vår store tradisjon med Juleavslutning i desember
●●

IGF
●●

●●
●●

Gi et allsidig og inkluderende idrettstilbud til barn i
alderen førskole til 2. Klasse.
Gi tilbud om førstehjelpskurs til trenere og assistenter
Arbeide for mer kontinuitet blant trenere og assistenter

BLOMSTERMILA
Blomstermila 2008 vil bli arrangert 14. juni 2008. Arrangementet er nå et rent DFI-arrangement, hvor flere
grupper i DFI bidrar. I tillegg drar Blomstermila stor nytte
av medlemmer fra Drøbak Maraton Klubb som på selve
løpsdagen bidrar til avviklingen.

4.6. Markeds og informasjonsarbeid
Delmål: Medlemmene skal til en hver tid være oppdatert
om DSKs tilbud – både av sportslig og sosial karakter
DSK skal fremstå attraktivt for alle relevante målgrupper.
Virkemidler: All kommunikasjon med medlemmer skal
være så kost-effektiv – mao via epost og nettsidene.
Klubbens nettside – www.drobaksk.no – skal oppdateres
jevnlig og ha en lav terskel i for dem som vil melde seg inn.
DSK skal benytte lokalmedia i så stor grad som mulig. DSK
skal generere 5 – 10 redaksjonelle innslag i lokalmedia
(print/eter) i løpet av 2008.
Budsjett: Kr 10.000,-

Turngruppa
●●

●●

●●

Gi best mulig treningstilbud til barn og ungdom som
ønsker å turne
Fortsette å jobbe med rekruttering ved å synes i nærmiljøet
Fokusere på utvikling av trenere. Spesielt de unge tre-

Årsberetning for DFI 2007
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Egenandel/Lagsinntekter

97 500,00

1 000 000,00

Vedlikehold Uteanlegg

352 350,00

713 000,00

Egne arrangement

-

78 376,00

14 320 774,00

-7 500,00

1 290 174,00

5 000,00

50 000,00

11 250,00

10 000,00

10 000,00

1 000,00

50 000,00

-36 850,00

4 303 600,00 114 350,00

5 000,00

3 000,00

10 000,00

2 000,00

50 000,00

30 000,00

20 000,00

160 000,00

15 000,00

140 000,00

10 000,00

115 000,00

13 000,00

90 000,00

90 000,00

250 000,00

350 000,00

170 000,00

1 150 000,00

72 000,00
-

300,00

2 000,00

15 000,00

6 000,00

7 000,00

10 000,00

6 000,00

90 700,00

6 000,00

15 000,00

22 000,00

5 000,00

5 000,00

8 500,00

3 000,00

7 000,00

7 000,00

700,00

HS-budsjettet er på 12 mnd., men p.t. har DFI avtale om drift av hall og anlegg med Frogn Kommune på 6 mnd.

OVERSKUDD(+)/UNDERSKUDD(-)

SUM KOSTNADER

Finansinntekter/-utgifter

Investering anlegg, avskrivning

Støtte til gruppene

51 000,00

233 000,00

Stevneutg./andres arrangem./samling./cup

Talentutvikling

107 250,00

Kartproduksjon/Innt.bring.tilt.

2 500,00

594 000,00

Idrettsmateriell/utstyr

Informasjon/faglitteratur

153 500,00

Kursutgifter/Utdanning/sportslige tiltak

2 104 800,00

Serieavg./forbundsavg./kretskonting.

Kilometergodtgjørelse

188 900,00

Forsikring/Lisenser/Konting.

80 400,00

140 000,00

Kontorrekv. Innkjøp kontorutstyr/service

65 000,00

111 300,00

Gaver,blomster,premier

Annonseutg.

115 000,00

Revisjon

Med.behandling/Førstehjelp

90 000,00

243 000,00

Dommerutg.

230 000,00

115 100,00

Telefon/Porto

Div. utgifter

280 000,00

Strøm/olje

Tilsynsvakter

350 000,00

Renhold

-

170 000,00

Vedlikehold Frognhallen

Festeavgift lysløype

1 340 000,00

Drift maskiner, lysløype

3 000,00

3 000,00

6 500,00

2 500,00

225 500,00

6 064 500,00

510 000,00

232 000,00

1 876 000,00

95 000,00

65 000,00

171 000,00

165 000,00

13 000,00

800 000,00

10 000,00

266 500,00

66 000,00

6 000,00

250 000,00

1 394 000,00

53 500,00

6 290 000,00

115 000,00

3 145 000,00

90 000,00

70 000,00

1 150 000,00

115 000,00

480 000,00

1 125 000,00

FOTBALL

442 500,00

1 500,00

1 000,00

9 500,00

1 500,00

3 000,00

5 000,00

BORDTENNIS

Lagsutgifter, aktivitetsutgifter

7 100,00

10 000,00

10 000,00

72 000,00

10 000,00

10 000,00

12 000,00

10 000,00

30 000,00

BASKETBALL

97 500,00

70 000,00

20 000,00

7 000,00

3 000,00

91 000,00

10 000,00

13 000,00

8 000,00

13 000,00

7 000,00

40 000,00

BADMINTON

230 400,00

180 000,00

35 000,00

1 345 600,00

77 500,00

17 500,00

5 000,00

5 000,00

20 000,00

30 000,00

ALPIN

Administrasjon/Møteutg./kjøp, tjenester

430 000,00

81 000,00

2 926 600,00

4 353 600,00

150 000,00

90 000,00

255 000,00

78 190,00

90 000,00

1 188 600,00

1 641 400,00

400 000,00

460 410,00

DFI-HS

Daglig leder

Arb.giv.avg.

Honorar / Trenerutgifter

Lønn/Feriepenger/Godtgjørelser

Varekjøp, kafeteria/brusautomat/kiosk

KOSTNADER:

14 496 650,00

308 100,00

150 000,00

Kafeteriasalg/Brusautomat

Administrative tjenester

SUM INNTEKTER:

310 500,00

Salg/Leieinnt./Innt.bring.tilt.

3 586 000,00

273 690,00

108 000,00

Dugnad,Automatinntekter

Reklameinntekter/Sponsorinntekter

167 000,00

3 471 600,00

Div. inntekter

1 641 400,00

Driftstilskudd Anlegg

310 000,00

Støtte til løypemaskin

Driftstilskudd Frognhallen

312 000,00

Tilskudd fra FIR, AIK og andre

20 000,00

1 249 000,00

Trimakt./Egne arrangement

Tilskudd fra HS

2 589 360,00

Medlemskontigent/Treningsavg.

INNTEKTER:

Konsern

-16 000,00

117 250,00

1 000,00

43 000,00

30 000,00

3 500,00

800,00

17 850,00

1 600,00

7 400,00

800,00

2 500,00

8 800,00

101 250,00

101 250,00

FRISKIS/
SVETTIS

-

842 000,00

54 000,00

80 000,00

40 000,00

185 000,00

175 000,00

3 000,00

4 000,00

1 000,00

28 000,00

60 000,00

176 000,00

15 000,00

21 000,00

842 000,00

120 000,00

45 000,00

45 000,00

100 000,00

72 000,00

35 000,00

125 000,00

300 000,00

HÅNDBALL

17 500,00

56 500,00

12 000,00

5 000,00

15 000,00

2 500,00

12 000,00

5 000,00

5 000,00

74 000,00

10 000,00

10 000,00

14 000,00

40 000,00

INNEBANDY

-13 574,00

72 674,00

30 174,00

500,00

9 000,00

20 000,00

3 000,00

1 000,00

5 000,00

4 000,00

59 100,00

600,00

20 000,00

10 000,00

5 000,00

13 000,00

4 000,00

6 500,00

ORIENTERING

-179 000,00

2 127 000,00

-7 500,00

1 260 000,00

15 000,00

109 000,00

75 000,00

22 000,00

500,00

100 000,00

3 000,00

12 000,00

4 000,00

12 000,00

12 000,00

50 000,00

4 000,00

30 000,00

200 000,00

180 000,00

15 000,00

6 000,00

25 000,00

1 948 000,00

50 000,00

110 000,00

35 000,00

1 133 000,00

310 000,00

55 000,00

80 000,00

175 000,00

SKI

-

135 000,00

25 000,00

10 000,00

21 000,00

10 000,00

14 000,00

30 000,00

2 000,00

10 000,00

2 500,00

500,00

10 000,00

135 000,00

15 000,00

45 000,00

15 000,00

10 000,00

35 000,00

15 000,00

SYKKEL

30 000,00

80 000,00

IGF

45 000,00

55 000,00

BLOMSTERMILA

10 000,00

20 000,00

10 000,00

9 000,00

4 000,00

5 000,00

8 000,00

20 000,00

24 000,00

25 500,00

-

208 200,00 110 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

1 000,00

22 000,00

3 300,00

5 000,00

10 000,00

1 000,00

2 400,00

8 500,00

120 000,00

5 000,00

2 000,00

98 000,00

55 000,00

6 500,00

30 000,00

1 000,00

5 500,00

233 700,00 110 000,00 100 000,00

1 000,00

1 000,00

500,00

20 000,00

30 000,00

181 200,00

TURN

Budsjett 2008
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ELSE OG HELGE ASKAUTRUD´S GAVEPREMIE
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Bjørn Samuelsen
Jette Eriksen
Ingri Øinæs
Ola Petter Tandstad
Aasta Halck
Terje Danielsen
Stig Ermesjø
Kjell Bergmann
Bjørn Diedrichsen
Liv Andersen
Tom Jørgensen
Tom Jørgensen
Liv Andersen
Gro Aamodt
Pål Rikard Larsen
Jon Ole Moe
Anne Siw Tomter
Bjørn Samuelsen
Siv K. Ramskjell
Ståle Slettebø
Tove Hansen
Christine Martin
Stein Amundsen
Marianne Erevik
Hans Petter Glenne

Orientering
Friidrett

1987
1988

Friidrett

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Fotball
Friidrett
Fotballtrener
Fotballtrener
Håndball
Fotball

Håndball
Turn
Fotball
Håndball
Orientering
Ski
Fotball
Orientering
Ski
Fotball
Turn
Ski

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Marianne Erevik
Rolf Andersen
Tove Hansen
Marit Roxrud
Ståle Slettebø
John Martin Andersen
Caroline Mjøen
Jørn Smedsrud
Reidar Mogstad
Sverre Huseby
Per Wollbraaten
Morgan Juul
Marianne Erevik
Jan-Geir Nomerstad
Morten Gangnes
Hanne Cecilie Strand
Pål Brikt Olsen
Bjørn Diedrichsen
Fotball jenter 14 år
Torstein Bye
Kari Anne Wold
Tove Moe Tysnes
Gro Noraker
Sverre Wollbraaten

Turn
Håndball
Orientering
Turn
Fotball
Friidrett
Ski
Dommer
Fotball/Håndball
Fotball
Håndball
Håndball
Turn
Fotball
Ski/friidrett
Håndball, fotball, orientering
IGF
Fotball
Fotball
Håndball
Trimaktiviteter
Håndball
Ski
Håndball/fotball

ÆRESMEDLEMMER

ÆRESMEDLEMMER SOM HAR FALT BORT

Liv Øinæs Andersen
Turid Bach
Bjørn Diedrichsen
Hans Petter Glenne
Aasta Halck
Magne Magelie
Sverre Ombudstvedt
Aage Pettersen
Stein Erik Halck
Leif Sverre Boland
Unni Bøhlerengen

Thorvald Andresen
Dagﬁnn Bolstad
Øistein Furu Øivind
Brage Hansen
Jens G. Huseklepp
Helge Askautrud
Ingeborg Fredriksen
Jon Erik Sand

Reklameskilt i Frognhallen

Hovedsponsorer for dfi 2007

Bogerud tekstil
Bookline
Drøbak Rørleggerservice
G–Sport Drøbak
Gulbjørnrud sag og høvleri
Jernia
ElektroIdé
Kreativ Tømrerservice
DnB NOR
Espely Blomst og Hage
Drøbak Elektriske
IDÉ house of brands
Hydro Texaco
Akershus Amtstidende
REMA 1000 Drøbak

Amfi Drøbak City
IDÉ house of brands
Akershus Amtstidende
DnB Nor

Årsberetning for DFI 2007

Klubbavtale
G–Sport Drøbak
UMBRO

Stipend fra dfi - hs
2004
2005
2006
2006

Halvor Haakens
Jørgen Røssevold
Johan Noraker Nossen
Simon Grøterud
Mathias Rytterager
Rebecca Semmens Minnefond

Badminton
Fotball
Ski
Ski
Alpin
Fotball
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HISTORISK OVERSIKT
23. nov. Første tegn til organisert idrettsaktivitet i Drøbak
1897 og Frogn er en fane/banner fra 23.11.1897,
med følgende motto: ”Fram Daa Frender I
Fredelege Kapsteg”. Banneret oppbevares nå i
DFIs lokaler i Frognhallen.
25. okt. Konstituerende møte i Drøbak Idrettsforening
1918 (DIF). Turn, Ski og Friidrett ble de fremste
idrettene i starten.
3. aug. Drøbak Ballklubb (DB) stiftet. Første kamp spilt
1920 29. august samme år. 27. mai 1922 ble
klubben tatt opp som medlem i Akerhus
Distriktlag for Idrett. Sommeren 1922 ble
Idrettsplassen på Seiersten tatt i bruk.
1924 Trolldalsbakken åpnet.
13. okt. Ekstraordinær Generalforsamling hvor Drøbak
1928 Idrettsforening og Drøbak Ballklubb ble slått
sammen.
17. jan. Frogn Idrettslag (FIL) stiftet. Ski og Friidrett første
1934 idrettsgrener.
Apr. 1934 Besluttet å sette i stand idrettsplass på
Folkvang. FIL innmeldt i Norges Idrettsforbund.
27. okt. Generalforsamling i DIF. Enstemmig vedtatt å
1934 opprette og innlemme en Kvinnegruppe i Drøbak
Idrettsforening.
6. nov. 1934 Første styre i Kvinnegruppen valgt.
26. apr. 1935 DIFs hus på Idrettsplassen brant ned.
1936 Egen Damegruppe i Frogn Idrettslag.
21. okt. 1939 Siste generalforsamling i DIF før krigen.
29. nov. Første vaktmester ansatt i DIF – enstemmig
1939 vedtak.
1945 FILs styre som ble valgt før krigen tar opp sine
verv igjen.
16. des. Generalforsamling i FIL vedtar med 19 mot 14
1945 stemmer å gå inn for sammenslåing med DIF.
16. des. Generalforsamling i DIF vedtar enstemmig å gå
1945 inn for sammenslåing med FIL.
6. apr. 1946 Drøbak/Frogn Idrettslag et faktum
30. apr. Ekstraordinær Generalforsamling vedtar at DFIs
1947 farger skal være burgunder og hvit.
1948 Egen junioravdeling opprettet for å lede arbeidet
med juniorer i samtlige grener.
4. mar. 1950 Dalsbakken åpnet.
1951 Ski og Orienteringsgruppen slått sammen,
boksegruppen nedlagt.
12. sept. Høytidelig åpning av Sentralidrettsanlegget på
1954 Seiersten.
11. apr. DFIs klubblokaler på Seiersten Ungdomsskole
1960 ofﬁsielt tatt i bruk.
1964 Frogn Kommune overtar ansvaret for Seiersten
stadion.
1965 Håndballgruppa innmeldt i Oslo Håndballkrets
1966 Planer om lysløype på 5 km oppe til behandling.
Planer om kommunal ﬁnansiering sendt.
Formannskapet avslo søknaden.
1967 Lysløypa ble åpnet – og forlenget noen år
senere.
1969 Else og Helge Askautruds minnepremie utdelt
for første gang.
28. okt. 1972 Konstituerende byggemøte for Frognhallen.
4. jan. 1974 Ofﬁsiell åpning av Frognhallen.
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1979 Innsamling til ny fane igangsatt. Rød ny hovedfarge i klubben. Fane overlevert i 1980. Fanens
tilblivelse og symbol: Fredsdue og DFIs budbringer. Duene kom fra familien Gillebo. Bjørn
Magelie hadde ideen og ﬁkk laget den.
1981 Helsesportgruppe opprettet. Planlegging av
Høiåsanlegget er i gang.
1987 Ny organisasjonsplan for DFI diskutert. Endte
ut blant annet med ”Strategisk Plan for 198891”. Spesielt nevnes dannelsen av Miljø
utvalget. Ga et kraftig utvidet tilbud til innbyggerne i Frogn på dagtid. DFI arrangerte NM i
Orientering.
1989 Organisasjonsplanen endret tilbake til tilnærmet
gammel modell. Forhandlinger med Frogn
Kommune om drift av Frognhallen.
1990 DFI Sport AS etablert, er senere avviklet.
Vaktmester og kontormedarbeider ansatt.
1991 Arbeidsgiveransvaret for vaktmester og kontormedarbeider overtatt av DFI v/Hovedstyret.
1995 Innebandy som ny gruppe i DFI ble vedtatt
opprettet.
1997 DFI ble et allianseidrettslag.
1999 DFI gikk tilbake til å være et ﬂeridrettslag igjen.
Basket som ny gruppe i DFI ble vedtatt opprettet.
2001 Seiersten Ungdomsskole benyttet Frognhallen
som undervisningslokaler.
2002 Aktivitet i to nye grupper igangsettes, Alpin og
Friidrett. Nytt møterom og kontor for Håndballgruppen innredes.
2003 Alpin og Friidrett tas opp som egne grupper på
Årsmøtet. Frognhallen rustet opp med alarm- anlegg, nye premieskap montert i vestibyle foran
tribune, dusjer totalrenovert. A-laget i fotball
rykker opp i 2. divisjon.
2004 Friskis & Svettis tas opp som egen gruppe.
Friidrett legger ned sin virksomhet i desember.
Daglig leder ansettes med oppgavedeling
mellom hovedstyret og fotball. Trimrommet
pusses opp og det blir investert i nye apparater.
2005 Fullverdig idrettshall på nye Frogn videregående
skole vedtatt etter en intens påvirkningsprosess
fra DFI. Forprosjekt ombygging av Seiersten
stadion gjennomført. Planer for alpinbakke i
Nordre Frogn presentert.
2006 Frogn Arena – ny hall tatt i bruk i september
Planer for Seiersten Idrettspark fremlagt – med
kunstgressbaner, friidrettsarena, svømmehall
m.m. Planlegging av prosjektet Aktiv på Dagtid
startet – tilbud til trygdede mellom 18 og 65 år.
2007 Sykkel tas opp som ny gruppe på årsmøtet. DFI
vinner anbudskonkurransen om drift av hall og
anlegg. Aktiv på Dagtid – aktivitetstilbud til
trygdede, uføre, og stønadsberettigde mellom
18 og 65 år startet.
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hvA vAr BAKGrUnnen For At DUen Ble MotIvet I DFI FAnen?
Æresmedlem Magne Magelie forteller:
Etter at Drøbak-Frogn Idrettslag ble stiftet like etter frigjøringen i 1945,
var løping en stor idrett i laget i mange år fremover.
Solveig og Erling Gillebo bodde på Vestre Åslund hvor de drev en pelsdyrfarm.
I tillegg hadde de en liten flokk brevduer til hygge og nytte. Som nære naboer
og omgangsvenner med familien var det at Bjørn Magelie, sammen med
Gillebo, klekket ut en idé å ta med en due til noen av løpene for så og sende
resultatene hjem med duen. De snekret sammen en liten kasse som duen
oppholdt seg i til resultatet forelå. Det var Bjørn som alltid sørget for at duen
ble hentet, og det var han som skrev resultatet på et papir, og sørget for at
resultatene ble festet til duens ene ben før den ble sendt av gårde.
Det var på de største terreng- og stafettløpene i Oslo-området at duen ble benyttet. Og klimaks var da duen ble
sluppet fra Bislett med fullsatte tribuner, da DFI vant A-klassen i Holmenkollstafetten i 1948. Magne Magelie var
da formann i friidrettsgruppa og deltager på vinnerlaget. Det ble slått stort opp i avisene dagen etter, også svenske aviser skrev om det.
Bjørn var på den tiden ansatt i Fabritius i Oslo. Der fikk han en tegner i firmaet til å komme med et utkast på
hvordan duen skulle fremstå. Dette forslaget ble deretter tatt opp på et møte i DFI.
Det er vel to forhold som er årsak til at duen ble symbolet i vår fane. Det ene er at duen ble fysisk brukt i laget,
og det andre er at begrepet fredsdue passet sammen med frigjøringen i 1945 og senere stiftelsen av laget DFI.
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«Idrettsglede for alle»

Drøbak-Frogn Idrettslag

