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Årsberetning 2008
Det ble avholdt 11 hovedstyremøter i 2008. Totalt er 96 saker
behandlet. Utover dette har det vært avholdt mange arbeidsmøter, møter med revisor, møter med gruppene og 2 gruppeledermøter. Videre er det avholdt to møter i Samarbeidsforum (Frogn
kommune) og møter med Østfold Fotballkrets, Akershus Idrettskrets og Frogn Idrettsråd. Det ble også avholdt ett fellesmøte for
alle lagene tilsluttet Frogn Idrettsråd etter initiativ fra DFI.
Saker av betydning for DFI i 2008 har vært:
Samarbeid med Frogn kommune
Møter i Samarbeidsforum er avholdt som planlagt. Det har vært
tett kontakt og mye oppfølging ifm med planer om ny kunstgressbane ved Frogn videregående skole
Kunstgressbane ved Frogn videregående skole
Gjennom hele 2008 har hovedstyret, fotballstyret og administrasjonen fulgt opp både kommunens administrasjon og politikere
tett. Gjennom politiske vedtak i både formannskap og kommunestyret ble det på tampen av året i budsjettet for 2009 bevilget
penger til banen. Kommunens faste byggekomité satte straks i
gang nødvendig arbeid.
Drift av hall og anlegg
- Fra og med 2008 drifter DFI Frognhallen, Seiersten, Ullerud,
Høiås og Folkvang etter at anbudet ble vunnet i 2007. Hovedstyret reengasjerte DFI Fotball til å drifte fotballbanene.
Seiersten stadion ble våren 2008 karakterisert som den beste
gressbanen på hele østlandsområdet. Ullerud hadde i 2008 en
bedre standard enn på lenge. Høiås og Folkvang har også jevnt
over vært bra.
- Frognhallen er en sprek 35-åring. Det har i 2008 vært mye
bevegelse i gulvet inne i hallen – noe som har medført en del
arbeid. Videre har kommunen gjennom hele året pusset opp
Underhuset.
- Kunstgressbane i Frogn har tatt mye tid. Banen(e) ble politisk
vedtatt i Formannskap og Kommunestyret sent i 2008.
- Prosjektet ”Rett i Løypa i regi av DFI Ski har blitt viet mye
oppmerksomhet. Anleggets første to faser var ferdigstilt til
vinteren 2008/09
Tilgjengligheten for DFI mange tillitsvalgte
- DFI skal være et servicekontor for de tillitsvalgte i DFI. En dag i
uken med langåpent (08.00 – 21.00) er opprettholdt og
administrasjonen melder om jevnt med besøk.
Kostnadskontroll
- Det har vært stor fokus på kostnadskontroll. Dette har vært
særdeles viktig all den tid godt over kr 1. mill ”forsvant” da
Regjeringen la ned forbud mot spilleautomater. Kostnadskontrollen vil fortsette i 2009.
- Hovedstyret har p.g.a. sviktende inntekter også pålagt gruppene å betale en større andel av administrasjonskostnadene.
Dette er gjort i samråd med samtlige grupper. Vedtaket ble gjort
etter at man forespurte alle grupper om de ønsket et redusert
tilbud fra DFI sentralt, eller om man ønsket at dagens servicenivå skulle opprettholdes. Tilbakemeldingen var at man fortsatt
ønsket det samme tilbudet, og at man var villig til å betale en
større andel av kostnadene.
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Datautstyr/kontorutstyr
- Det ble i 2008 investert i ny server og en ny PC. Den gamle
serveren var moden for utskifting og det ble kjøpt en stasjonær
PC til regnskapsfunksjonen.
- Nye kontormøbler ble gitt i gave via Helge Moen ettersom hans
arbeidsplass ble nedlagt.
- Nytt arkivskap ble gitt av Constructor Norge. Skapet er plassert
på lager.
- Nytt kontor ble bygget i nordre del av kafeteriaen. Dette
kontoret har 2 – 3 arbeidsplasser.
Personal
- Forsikringsordninger for ansatte ble gjennomgått og reforhandlet.
- Fokus på rutiner i administrasjonen
Idrettslaget har merket at automatinntektene fra og med 2008
ble helt borte. Samtidig er sponsormarkedet blitt betydelig
trangere. Dette betyr at det er brukt ressurser på kostnadskontroll. Allikevel går 2008 med underskudd. Denne trenden må
snus og det vises til budsjett og handlingsplanen for hvordan
dette er tenkt håndtert.
De sportslige prestasjonene er mange og gode. DFI er et
breddeidrettslag hvor det er en målsetting at alle skal finne et
tilbud som passer den enkelte. Det vises til gruppenes årsberetning hva gjelder sportslige prestasjoner.
Det er i årsberetningen på sin plass å takke alle våre tillitsvalgte. Uten dere hadde DFI stoppet opp. Mange benytter store deler
av sin fritid på DFI – dette kan ikke verdsettes i kroner. Våre
samarbeidspartnere i alle grupper og i hovedstyret bidrar til at
DFI kan opprettholde sitt mangfold og tilby Frogns befolkning et
bredt, variert og godt tilbud – takk til alle
Regnskap og fortsatt drift
I årsregnskapet er forutsetningen for fortsatt drift lagt til grunn.
Totalt sett har DFI en positiv egenkapital og det samme har alle
gruppene utenom Fotball. Hovedstyret har hatt stor fokus på
egen økonomi og i Fotball. Det har vært kontinuerlig oppfølgning
av den økonomiske utviklingen i DFI og Fotball spesielt. Videre
har det vært en grundig behandling av budsjettet for 2009 for
Fotball og spesielt inntekter samt hvilke planer Fotball har ved
eventuell inntektssvikt.
Hovedstyret legger til grunn at forutsetningen om fortsatt drift er
til stede. Samtidig vet vi at den største utfordringen vi har er å
skaffe tilstrekkelig nok inntekter til å drifte DFI. Ved en vesentlig
inntektssvikt vil tjeneste- og servicenivå i klubben måtte
tilpasses inntektsnivået.
Arbeidsmiljø/sykefravær
Hovedstyret anser arbeidsmiljøet for de ansatte på DFI-kontoret
for å være godt. Daglig leder har gjennomgått lovpålagt kurs i
HMS i 2008. For øvrig er det ikke iverksatt spesielle tiltak på
dette området i 2008.
Ytre miljø
Lagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Drøbak 24. mars 2009
Drøbak-Frogn Idrettslag Hovedstyret

Ian Parker
Leder

Øyvind Andreassen
Styremedlem

Gjermund Eide
Styremedlem

Roger Schäffer
Nestleder

Eva McCarthy
Styremedlem

Tove Moe Tysnes
Styremedlem

Inge Leirvik
Styremedlem
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Tillitsvalgte i DFI 2008
Hovedstyret:

Leder:
Ian Parker
Nestleder:
Roger Schäffer
Styremedlemmer: Eva McCarthy
Tove Moe Tysnes
Gjermund Eide
Inge Leirvik
Øyvind Andreassen
Pontus Hahne (IGF)

GRUPPESTYRENE

Alpin
Leder:
Trygve Barlag
Nestleder:
Nils Petter Flatner
Styremedlemmer: Vemund Sagmoen
Lasse Brastad
Håvard Wæringsåsen
Nils Larsen
Badminton
Leder:
Kirsti Haakens
Styremedlemmer: Britt Lauritzen
Rolf Dølvik
Nils Petter Langebeck
Rune Lokøy
Varamedlem:
Minna Nielsen

Orientering
Leder:
Inger Halck
Nestleder:
Ingeborg Bakken
Styremedlemmer: Unni Bøhlerengen
Pål Boug
Torbjørn Jørgensen
Ski
Leder:
Øyvind Antonsen
Nestleder:
Erik Solberg
Styremedlemmer: Kirsty Gran
Trine Sogn Tomasgaard
Gudny Okkenhaug
Rolf Mæhle
Kari Aamodt
Alexander Øystå
Sykkel
Leder:
Eirik Arnesen
Styremedlemmer: Haakon Thomas Sollie
Christian Askildsen
Joey Wheeler
Vidar Petterson
Øyvind Fanebust

Basket
Leder:
Krister Bakken
Nestleder:
Vivek Luthra
Styremedlemmer: Thomas Hole

Turn
Leder:
Randi Thunem
Nestleder:
Nina Granum
Styremedlemmer: Henriette Kjus Kristiansen
Kjell Einar Andersen
Pål-Erik Nilsen
Marita Naustdal

Bordtennis
Leder:
Øyvind Andreassen
Nestleder:
Markus Harboe
Styremedlemmer: Merethe Solberg
Hans Petter Øien

Idrettens Grunnskole i Frogn (IGF)
Leder:
Pontus Hahne
Styremedlemmer: Eline Aas
Janicke Olsen Lunde
Christian Gran

Fotball
Leder:
Arild Dregelid
Nestleder:
Helge Strypet
Styremedlemmer: Anita Grøndahl
Sanne Jensen
Ole Petter Andersen
Thomas Dahl
Trond Wold (til våren 2008)
Andre Jensen (til høsten 2008)

Blomstermila
Leder:
Medlemmer:

Friskis & Svettis
Leder:
Kristin Hartberg
Nestleder:
Irene Kristiansen
Styremedlemmer: Linda Malmberg
Hilde Kjølnes
Tone Avlesen (til november 2008)
Trine Tomter
Håndball
Leder:
Jørn Halvorsen
Nestleder:
Sverre Wollbraaten
Styremedlemmer: Chris Jelsness
Børre Aursnes
Martin Andersen
Stig Dybwik
Innebandy
Leder:
Remy Grønstad (til september 2008)
Nestleder:
Ove Gjellestad (leder fra september 2008)
Styremedlemmer: Simen Danielsen
Tom Alexander Hansen
Filip Danielsen
Årsberetning for DFI 2008

Stein Erik Halck, DFI
Ove Gjellestad, DFI Innebandy
Chris Jelsness, DFI Håndball
Øyvind Antonsen, DFI Ski
Jon Weydahl, Drøbak Maratonklubb
Johs Johannessen, DFI/Drøbak Maratonklubb

Idrettsmerkeutvalget
Håkon Oen
Johs Johannesen
Thor Iversen
Anleggsstyret:
Medlemmer:

Hallstyret
Medlemmer:

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

Roger Schäffer
Helge Strypet
Svein Heiskel
Stein Erik Halck
Tove Moe Tysnes
Svein Heiskel
Stein Erik Halck
Stein Erik Halck
Ann Helen Ådahl
Lise A. Johnsen
Svein Heiskel
Haavard S. Lunde
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Årsberetning 2008
– gruppene/hall/anlegg
ANLEGGSSTYRET
Anleggsstyret 2008 har bestått av:
Medlemmer:
Roger Schäffer
Helge Strypet
Svein Heiskel
Stein Erik Halck
Geir Sneis (driftsansvarlig sommer)
Erik Kristiansen
(driftsansv. vinter til 14. april 2008)
Ole Martin Tomter
(driftsansv. vinter fra 1. nov. 2008)
For en stor del er anleggsstyrets oppgaver ivaretatt av
administrasjonen og de som har utført jobben på banene.
2008 var første året DFI driftet banene etter å ha vunnet
den utlyste anbudskonkurransen. I det store og hele
endret ikke dette på tidligere års drift. DFI Fotball har hatt
avtale med DFI HS som entreprenør og driftsansvarlig for
banene som i de siste årene. Fordelene ved at dette
gjøres av interne krefter er åpenbare – ikke minst hva
gjelder kommunikasjon mellom partene. Baneforholdene
har vært gjennomgående gode gjennom hele året. Seiersten stadion ble betegnet som Sør-Norges beste gressbane ved seriestart for DFI Fotball A-lag den 19. april
2008.
Vi har gjentatte ganger bedt om at eier av banene Frogn
kommune skulle komme på befaring av anleggene Seiersten, Ullerud, Høiås og Folkvang. Dette er også en del av
avtalen med Frogn kommune. Uvisst av hvilken årsak har
ikke Frogn kommune kommet på noen befaring.
Seiersten stadion
Seiersten stadion er i meget god forfatning. Flere av DFI
Fotball A-lag sine motstandere hadde bare godt å si om
banen – så også kampobservatørene fra NFF.
Tiltak på Seiersten:
●●
Trefelling syd for banen

Høiås
Høiås fungerer godt som reservearena ved ekstra dårlig
vær. Mange lag trener på Høiås gjennom hele året og med
over 80 lag i DFI Fotball avvikles det også en del kamper
her. Grøfting er foretatt høsten 2008 og det kjørt på en
del grus/sand i løpet av året.
Tiltak på Høiås:
Vei mot banen sikres
●●
●●
Grøfter holdes åpne, kummer tømmes
Folkvang
Folkvang benyttes mye all den tid det såpass stor aktivitet
i DFI Fotball. I 2008 har banen harr samme standard som
Høiås gjennom hele året. Grøfter er åpnet og kummer
tømt. Den store utfordringen på Folkvang er garderobene,
samt at vi og særlig naboene opplever mye uvettig
parkering i området.
Tiltak på Folkvang
Grøftet holdes åpne – kummer tømmes
●●
Garderobene må holdes i så god stand som mulig
●●
Trefelling rundt bane mot øst/syd
●●

Generelt
DFI ønsker fortsatt å gjennomføre to befaringer pr år med
eier av anleggene – Frogn kommune. Selv om kommunen
i år ikke har deltatt på disse er samarbeidet med
kommunen godt. Det avholdes to møter i Samarbeidsforum pr år – her er anleggene en fast sak på agendaen.
Utover dette er det ofte dialog mellom daglig leder i DFI,
driftsansvarlige i DFI Fotball og personell i Frogn kommune
vedrørende anleggene

Ullerudfeltet
Området preges av mye bruk, men holder en noenlunde
standard. Gledelig var det at den delen av feltet hvor 7’er
og 5’er banene ligger ble ekstra god ivaretatt av ansvarlige. Det er mange år siden denne delen av felte har vært
så bra. Tette kummer og grøfter er fortsatt et problem på
Ullerud.
Tiltak på Ullerud:
Ballfangernett mot Sogstiveien og naboer setes opp
●●
Planenring/opprydding på området øst for hovedbanen
etter utvidelse av barnehagen
●●
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HALLSTYRET
Anleggsstyret 2008 har bestått av:
Roger Schäffer
Helge Strypet
Svein Heiskel
Stein Erik Halck
Geir Sneis (driftsansvarlig sommer)
Erik Kristiansen (driftsansv. vinter til 14. april 2008)
Ole Martin Tomter (driftsansv. vinter fra 1. november
2008)
For en stor del er anleggsstyrets oppgaver ivaretatt av
administrasjonen og de som har utført jobben på banene.
2008 var første året DFI driftet banene etter å ha vunnet
den utlyste anbudskonkurransen. I det store og hele
endret ikke dette på tidligere års drift. DFI Fotball har hatt
avtale med DFI HS som entreprenør og driftsansvarlig for
banene som i de siste årene. Fordelene ved at dette
gjøres av interne krefter er åpenbare – ikke minst hva
gjelder kommunikasjon mellom partene. Baneforholdene
har vært gjennomgående gode gjennom hele året. Seiersten stadion ble betegnet som Sør-Norges beste gressbane ved seriestart for DFI Fotball A-lag den 19. april
2008.
Vi har gjentatte ganger bedt om at eier av banene Frogn
kommune skulle komme på befaring av anleggene Seiersten, Ullerud, Høiås og Folkvang. Dette er også en del av
avtalen med Frogn kommune. Uvisst av hvilken årsak har
ikke Frogn kommune kommet på noen befaring.
Seiersten stadion
Seiersten stadion er i meget god forfatning. Flere av DFI
Fotball A-lag sine motstandere hadde bare godt å si om
banen – så også kampobservatørene fra NFF.
Tiltak på Seiersten:
●●
Trefelling syd for banen
Ullerudfeltet
Området preges av mye bruk, men holder en noenlunde
standard. Gledelig var det at den delen av feltet hvor 7’er
og 5’er banene ligger ble ekstra god ivaretatt av ansvarlige.
Det er mange år siden denne delen av feltet har vært så
bra. Tette kummer og grøfter er fortsatt et problem på
Ullerud.
Tiltak på Ullerud:
Ballfangernett mot Sogstiveien og naboer settes opp
●●
●●
Planering/opprydding på området øst for hovedbanen
etter utvidelse av barnehagen
Høiås
Høiås fungerer godt som reservearena ved ekstra dårlig
vær. Mange lag trener på Høiås gjennom hele året og med
over 80 lag i DFI Fotball avvikles det også en del kamper
her. Grøfting er foretatt høsten 2008 og det kjørt på en
del grus/sand i løpet av året.
Årsberetning for DFI 2008

Tiltak på Høiås:
●●
Vei mot banen sikres
●●
Grøfter holdes åpne, kummer tømmes
Folkvang
Folkvang benyttes mye all den tid det såpass stor aktivitet
i DFI Fotball. I 2008 har banen hatt samme standard som
Høiås gjennom hele året. Grøfter er åpnet og kummer
tømt. Den store utfordringen på Folkvang er garderobene,
samt at vi og særlig naboene opplever mye uvettig
parkering i området.
Tiltak på Folkvang
●●
Grøftet holdes åpne – kummer tømmes
●●
Garderobene må holdes i så god stand som mulig
●●
Trefelling rundt bane mot øst/syd
Generelt
DFI ønsker fortsatt å gjennomføre to befaringer pr år med
eier av anleggene – Frogn kommune. Selv om kommunen i
år ikke har deltatt på disse er samarbeidet med kommunen godt. Det avholdes to møter i Samarbeidsforum pr år
– her er anleggene en fast sak på agendaen. Utover dette
er det ofte dialog mellom daglig leder i DFI, driftsansvarlige i DFI Fotball og personell i Frogn kommune vedrørende
anleggene.

ALPIN
Sesongen 2008 kom til å bli like
utfordrende som 2007. Vi maktet å få
opp tilstrekkelig med nye trenere til å
kompensere for trenerflukten fra 2007,
ved å rekrutterre og utdanne noen av
våre eldste juniorer under ledelse av vår trenerkoordinator
Lasse Brastad. Disse har gjort en svært god jobb, og vi
har også sett hvorledes de på en helt annen måte enn vi
voksne har etablert kontakt med utøverne, med den
relativt unge alder de har.
Velkomment var det at Middagsåsen ble gjenåpnet med
nye eiere, og vi valgte igjen den bakken som treningsarena, men ser i ettertid at den beslutningen var sterkt
negativ for klubben, i og med at bakken ble stengt allerede i vinterferien idet de nye eierne ikke var villige til å
produsere ny snø etter en mildværsperiode i februar.
Dermed stod vi uten treningsarena, og dette medførte
store utfordringer på oss treningsmessig, da vi måtte
improvisere gjennom resten av sesongen. Videre mistet vi
muligheten for å arrangere klubbrenn, og med en skiskole
som hadde sin avslutningsdag samtidig som bakken
stengte, hadde vi ingen mulighet for å samkjøre skiskoleelevene med våre øvrige utøvere. Dermed fikk vi ingen
rekruttering fra skiskolen overhodet, idet vi mistet
kontakten med utøvere og foresatte.
Vårt hovedtilbud gjennom 2008 var skiskole og trenings-
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grupper i egen regi. Men vi har også valgt å etablere et
samarbeid med Kjus Rennskole på Hafjell for de av våre
utøvere som ønsker å utvikle seg utover hva våre egne
trenere kan tilby dem. I vårsesongen deltok noen av våre
utøvere på to kurs på Hafjell, og i høst var 3 av utøverne
først på en ukes kurs i Hintertux i Østerrike, deretter har
flere deltatt på to firedagerskurs i Hafjell. Vi har sett en
utrolig utvikling for disse gjennom de kursene de har
deltatt i, og det er grunn til å forvente at de blir i stand til
å plassere seg i renn i årene som kommer. Vi har bare
positive erfaringer med Kjus Rennskole, og vi ser dette
samarbeidet som sentralt for en liten klubb som vår, i den
grad vi ser det som vår oppgave å tilby spissingskompetanse til de av våre utøvere som er interessert i det.

Møteaktivitet
Det har vært avholdt 1 årsmøte og 5 styremøter i 2008.

Som i 2007 deltok en rekke av våre i rennsammenheng
både i nærmiljøet og også mer perifert, som på Benditfestivalene på Gaustablikk og i Ål, videre på renn i Åslia og
Kvitfjell. Videre arrangerte vi familiesamling i Hafjell
første helg i desember, med ca. 25 deltakere med stort og
smått.

Aktiviteter
Trening: Gruppa trener på Dyrløkkeåsen skole. Oppslutningen har vært bra blant barn. Det har vært et betydelig
frafall blant eldre ungdommer. Oppslutningen blant voksne
har vært økende, spesielt høst 2008. Trenersituasjonen
har ikke vært tilfredsstillende. Våren 2008 hadde vi ingen
trener for barn/ ungdom, men høsten 2008 klarte vi å få
trener en dag i uka. Han trener barn/ungdom på tirsdager
og 2 timer pr gang.

Barmarkstrening kom i gang først medio oktober, i regi
av våre trenere. Ski hadde vi første gang på beina under
familiesamlingen på Hafjell. Ut fra fjorårserfaringen
med Middagsåsen har vi for sesongen 2009 igjen valgt
Ingierkollen som treningsarena, og der var snøforholdene
utmerkede allerede medio desember.
Medlemsmassen har vært stabilt lav gjennom 2008, med
ca. 20 aktive utøvere i alderen 7-12 år. Den siste av våre
eldre trenere, Ole Martin Johnsen, valgte i fjor høst å
forlate oss og meldte sin sønn inn i IRS. Det må bli en
sentral utfordring i årene som kommer å øke medlemsmassen.
Styret har i 2008 bestått av følgende:
Leder:
Trygve Barlag
Nestleder:
Nils Petter Flatner
Øk.ansvarlig:
Vemund Sagmoen
Trenerkoordinator: Lasse Brastad
Styremedlem:
Håvard Wæringsåsen
Styremedlem:
Nils Larsen

Medlemstall
Gruppa har ved utgangen av 2008 ca. 60 medlemmer.
Økonomi
Gruppa har hatt sunn økonomi. Den største inntekten kom
fra treningsavgifter.
Visjon
DFI-Badminton ønsker å gi et tilbud til spillere i alle aldre,
på ulike ferdighetsnivåer og med ulike mål for sitt badmintonspill.

Talentutvikling
Vi har ikke deltatt på noe talent utvikling i 2008.

Sosiale aktiviteter
Det ble arrangert 1 sosial sammenkomst, sommeravslutning, for barn og ungdom.
Egne turneringer
Gruppa arrangerte turnering i februar med mange deltagere. Arrangementet var en suksess med bred deltagelse.
DFI har i 2008 ikke deltatt i lagserie for voksne eller barn.
Konkurranser for øvrig
Gruppa har hatt noen deltagere (barn, ungdom,) i lokale
turneringer.

Det er avholdt 5 styremøter.

Rekruttering
Ingen spesielle aktiviteter på rekrutteringssiden i 2008.

BADMINTON

BASKET

Styrets sammensetning
Leder:
Kirsti Haakens
Sekretær:
Britt Lauritzen
Styremedlem:
Nils-Petter Langebeck
Styremedlem:
Rolf Dølvik
Styremedlem:
Rune Lokøy
Varamedlem:
Minna Nielsen
Valgkomite:
Thoril Larsen

Styrets sammensetning:
Leder:
Krister Bakken
Nestleder:
Vivek Luthra
Økonomiansvarlig: Thomas Hole
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Trenere
Gutter 96:
Jenter 94:

Herman Hunnestad og Krister Bakken
Herman Hunnestad og Krister Bakken

Årsberetning for DFI 2008

Treningstider
Dyrløkkeåsen Skole
Tirsdager: 19.00 – 22.30
Onsdager: 21.00 – 22.30
Torsdager: 18.00 – 20.00
Dagens situasjon
Vi er inne i vårt 10. År med basket i Drøbak, og antallet
registrerte medlemmer er på ca 30.
Seniorlaget er fortsatt oppe og går men trenger fortsatt
flere spillere.
Det ble i høst satt i gang noen tiltak for å øke rekrutteringen av yngre spillere. Noe som ga rimelig god respons,
som resulterte i oppstart av to nye lag, gutter 96 og jenter
94. Det var greit med interesse i andre aldersklasser
også, men ikke stor nok til å starte nye lag. Det får vi
håpe bedrer seg til neste høst.
Trenersituasjonen for tiden er ikke helt på topp, med litt få
aktive folk med god erfaring og mulighet for å trene yngre
lag. Men det er noe vi jobber med, og håper det bedrer
seg før en eventuell oppstart av enda flere lag når høsten
nærmer seg.
Økonomi
Gruppen har grei økonomi.
Det har ikke vært noen store utgifter iform av innkjøp. De
fleste utgiftene har vært serieavgifter og lignende.
Aktiviteter
I sesongen 2008/2009 har vi kun 1 lag i serien.
Menn, 5.div.
Det har blitt spilt en del kamper, både hjemme og borte,
og det går bare bedre og bedre, selv om vi så vidt har nok
spillere til å møte på kamp noen ganger.
Det har ikke vært noen andre aktiviteter utover trening og
seriespill.

BORDTENNIS
Styrets sammensetning
Leder:
Øyvind Andreassen
Nestleder/økonomi: Markus Harboe
Styremedlem:
Merethe Solberg
Styremedlem:
Hans Petter Øien
Aktivitet
Gjennom hele året har vi hatt trening to dager pr. uke i
Aulaen på Seiersten, mandag kl. 1900-2100 og onsdag
kl. 1700-1900. Vi deltar på turneringer i tillegg seriespill i
lokal 4.divisjon.
Det er kommet til flere nye medlemmer i løpet av året,
spesielt i høst, og vi har en stabil treningsgruppe for tiden
på 10-15 spillere.
Styret har holdt 1 møte i løpet av året.
Årsberetning for DFI 2008

Økonomi
Ingen store kostnader, men vi har kjøpt spilledrakter for å
være likt uniformert når vi er ute og representerer DFI.
Medlemmer
Vi er registrert med ca. 20 medlemmer.

Fotball
Styrets sammensetning
Leder: Arild Dregelid
Nestleder, bane og anlegg: Helge Strypet
Økonomi: Anita Grøndahl (ny)
Marked og sponsortjenester
(ut av styret etter ett år): Trond Wold (ny)		
Juniorfotball (ut av styret høsten 2008):
André Jensen (ny)
Jentefotball, marked fra høsten 2008:
Ole Petter Andersen (ny)
Arrangement: Sanne Jensen			
Toppfotball: Thomas Dahl
Det er i perioden avholdt månedlige styremøter.
Sportslig og administrativ ledelse
DFI Fotball hadde i sesongen 2008 for første gang 2
personer heltidsengasjert i klubben: Espen Haug var
hovedtrener for A-laget og Håvard S. Lunde som ass.
trener (frem til 30.6.08) og sportslig leder.
En sterk sportslig ledelse 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 ble iverksatt i februar
2008. Per Wollbraaten har hatt funksjonen som trenerkoordinator barn, mens sportslig leder har hatt denne
funksjonen for resten av fotballgruppa.. Dette er helt
nødvendig for å sikre god koordinering innen klubben, og
funksjonen videreføres. Stein Erik Halck har funksjonen
som daglig leder (20 % stilling).
I fm årsmøtet 2008 ble det protokollført og tatt inn i
handlingsplanen at DFI fotball skulle ”Forbedre organisasjonen i alle ledd, herunder vurdere fordeler/ulemper med
en samlet fotballgruppe versus en deling i jr og sr innen
årsmøtet i 2009.”
Styret satte ned et utvalg i april for å gi en anbefaling til
styret før sommeren. Utvalget leverte sin rapport i oktober. Parallelt ble DFI fotball som en av 20 klubber valgt ut
til å gjennomføre NFFs klubbutviklingsprosess (A-3).
Prosessen ble påbegynt senhøstes 2008 og skal gjennomføres med støtte av Østfold fotballkrets ut 2009.
Utvalgsrapportens anbefalinger gikk i hovedsak på
forbedring av organisering og struktur innen dagens
organisering. Anbefalingene ivaretas i den påbegynte
klubbutviklingsprosessen og de viktigste momentene
innarbeides i handlingsplanen for 2009.
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Når det gjelder forholdet mellom jr- og sr-avdelingen er
styrets vurdering at det er flest fordeler med en samlet
fotballgruppe. Det er kosteffektivt både administrativt og
sportslig. Det er en klar deling mellom jr og sr hva gjelder
økonomi, og dette skillet opprettholdes.
Styret har startet et arbeid med å se på ulike organisasjonsmodeller, bl a fordi det ved et evt. opprykk til Adeccoligaen må vurderes om fotballen bør skilles ut for å
redusere evt økonomisk risiko for DFI for øvrig.
Videre arbeid innarbeides som tiltak i handlingsplanen for
2009.

flott sesong. Etter å ha startet serien med to 11`er lag,
ble høstsesongen gjennomført med et 11èrlag og et
7èrlag, hvor sistnevnte vant 7-erserien. Flere av jentene
hadde stor fremgang denne sesongen, og blant de yngste
var det flere som også deltok på J16-laget. Trenere i
sesongen var Bjarne Søraas, Steinar Iversen, Trond
Teisberg, Ole Martin Tomter og Per Eliassen.
(De to førstnevnte fungerte frem til slutten av mai, mens
Håvard Lunde deltok i trenerteamet fra sommeren).
Tuva (f.1994) ble kåret til årets spiller i 11`erfotballen på
jentesiden, for sin store fremgang i 2008-sesongen.

SR-fotballen:
A-laget tok en respektabel 5.plass i 2.div.avd. 1. etter en
sesong hvor prestasjonene svingte for mye til å henge
med helt inn. Bidraget fra Badeball AS gjorde nok en gang
at klubben hadde mulighet til å ha en god kvalitet i
stallen, som også muliggjorde god bredde. NM ble dessverre en kortvarig opplevelse da man røk ut for Korsvoll
allerede i 1.runde. Laget ble ledet av Espen Haug og
Håvard Lunde (før 30.6.) og Lars Erik Kortgaard (fra 30.6).
B-laget (DFI 2) rykket opp for andre året på rad, etter å ha
blitt nr. 2 (bak Rakkestad) i sin 4. divisjonsavdeling.
Morsomt å oppnå dette med blant annet «alle» A-gutta,
flere juniorer/G16-spillere, hovedtrener, sportslig leder og
«evigunge» Rino Abell på banen. I sesongen 2009 blir
derfor DFI 2 å finne i 3. divisjon. Å spille 2. laget opp i
3. div. har vært en viktig sportslig målsetting for DFI de 2
siste sesongene, da dette vil sikre A-lagets reserver og
unge spillere det beste konkurransenivået.
C-laget gjennomførte en svakere 6.div. sesong enn tidl. år,
men ambisjonsnivået har også vært lavere. John Hulback
håndterte laget i starten, mens Petter Werner tok over
etter hvert.

11-erfotballen på guttesiden:
G19-nivået hadde for første gang på mange år 2 lag.
G19-1 brukte våren til å kvalifiserte seg til spill i KM-sluttspillet på høsten. På sommeren spilte laget seg frem til
finalen i DanaCup, hvor det ble tap. Laget ble ledet av
Lars Erik Kortgaard og Geir Sneis, mens Geir Sneis og
Runar Næss hadde laget på høsten. Laget endte som nr.
7 i KM-sluttspillet. Det må nevnes at flere av G19-spillerne
bidro sterkt til DFI 2s opprykk til 3.divisjon.
G19-2 var et av DFIs 3 FUN-lag. Honnør til Stian Folkøy
som dro i gang laget.
Jan Tore Håskjold trente laget, som kom på en flott 2.
plass i sin avdeling.
G16-nivået (født 1993 og 1992) hadde 3 lag, hvorav 1 av
dem var FUN-lag. Kjetil Elvebakken var trinnansvarlig.
G16-1 og G16-2 hadde felles treningsgruppe og ble ledet
av Dag Stadheim frem til september, sammen med Kjetil
Elvebakken og Per Wollbraaten. Frank Sørlund var fysisk
trener. G16-1 kvalifiserte seg til KM-sluttspillet, og endte
på 3.plass i dette, etter å ha levert flere flott kamper.
G16-2 kom på 6.plass i høstens kretsavdeling.
G16-3 var et nystartet FUN-lag, som hadde det mye moro i
sin første sesong. Yvonne Indseth trakk en stor del av
lasset rundt dette laget, og fungerte som trener, lagleder,
motivator, organisator med mer.
G14-nivået (født 1994) hadde også 3 lag i seriespill,
hvorav ett var FUN-lag.
G14-1 og G14-2 var en treningsgruppe. Knut Norem var
trinnansvarlig og håndterte G14-1 og G14-2 sammen med
Tore Løkken. I KM-sluttspillet kom G14-1 på 3.plass, mens
G14-2 gjorde en solid sesong, og vant sin kretsavdeling.
G14-3 var klubbens første FUN-lag, hvor Bjørnar Borlaug
og Ib Zacko håndterte gruppen på en god måte. Laget
spilte i samme avdeling som G14-2, og hadde en sesong
med god fremgang og mange fine kamper.
G13-nivået (født 1995) hadde 5 lag i seriespill, med Per
Wollbraaten som trinnansvarlig. Lagene var satt sammen
med utgangspunkt i skoleinndeling.
G13 Heer/Sogsti og G13 Dyrløkke (Blå) spilte i hver sin 1.
div. avdeling på høsten, og ble henholdsvis nr. 2 (trenere
Petter Hillås, Dag Thommassen og Tore Moe) og nr. 3.
(trenere Per Wollbraaten og Ivar Stenvold)
G13 Hvit (trenere Geir Sneis og Erlend Sanddal) og G13
Dyrløkke (trenere Sverre Vågan og Tore Ihlebæk) vant hver
sin 2.div.avdeling

JR-avdelingen
DFI Fotball er kretsens største fotballklubb (med kretsens
dårligste treningsfasiliteter?) og opplevde i 2008 fortsatt
økning i antall aktive spillere. Både spillere, trenere,
lagledere foreldre har vist grad av toleranse og smidighet,
slik at vi har kunnet opprettholde en imponerende aktivitet
på våre fotballbaner. I sesongen 2008 deltok over 80 lag i
serier og cuper!
Lagene våre:
Barn
Gutter
42

Jenter
4

Ungdom
Gutter
25

Jenter
7

Voksne
Menn
3

Lag totalt

Kvinner Gutter
0
70

Jenter
11

Totalt
2008
81

11-erfotballen på jentesiden:
J16-laget, DFIs flaggskip på jentesiden, gjennomførte en
fin sesong, og endte som kretsens 3dje beste lag i
KM-sluttspillet. Laget vant B-finalen i Dana-cup. Laget ble
vinterstid ledet av Kim Strand, mens Stig Mortvedt og Arild
Dregelid hadde hånd om laget resten av sesongen.
J14 nivået (født 94-95) hadde flere utfordringer sesongen
2008, men sesongen sett under ett, gjorde jentene en
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G13 Dyrløkke (Rød) ble nr. 3 i sin 2.div.avdeling (trenere
Per Wollbraaten og Ivar Stenvold).
Sebastian Andresen (f.1992) ble kåret til «Årets spiller i
11`erfotballen på guttesiden». Som 16-åring var han
kaptein på G19-laget og spilte fast på DFI 2s opprykkslag
i 4.div.
Sjuerlag og femmerlag:
Det er foreldre/foresatte som stiller opp i alle rollene
rundt disse lagene. DFI er privilegert som har så mange
voksne som ønsker å stille opp for barna i deres fotballaktivitet. Vi er dere en stor takk skyldig. BadebyCup ble
arrangert for andre året, nå kun for 5-erlag. Vi takker
9-årskullet (født 1999) sine foreldre som sto for organiseringen og gjennomføringen.
I barnefotballen på guttesiden har 42 lag (!) vært i sving.
Dette tallet har holdt seg stabilt i flere år, og tyder på at
fotballaktivitet på barneskoletrinnet har en god status i
Drøbak.
Vidar Færgestad ble kåret til «Årets trener i breddefotballen (6-12 år)» for sin gode innsats med gutter og jenter fra
Dyrløkkeåsens 1999- og 2001-lag.
Talentutvikling
DFI startet i 2008 2 egne ferdighetsgrupper De eldste
(spillere f. 92-93) trente fredager, mens de yngste
(f. 94-95) trente fredag. De nominerte spillerne (gutter
som jenter) gjennomførte treningene på Seiersten fra april
til oktober under ledelse av A-trener Espen Haug, med
gode medhjelpere i Per Wollbraaten, Runar Næss og
Håvard Lunde.
Keeperne hadde også et forbedret tilbud i 2008, hvor
Vetle Lunde-Aaltvedt håndterte de eldste, mens Kjell Ivar
Roos tok hånd om de yngre. DFI er veldig godt fornøyd
med at vi har fått på plass disse gruppene. Vi har flere
meget gode målmenn på gang!
Østfold Fotballakademi (ØFA) med Jan Erik Audsen som
den drivende kraften, gjennomførte også i 2008 tiltak i
Drøbak, og som alltid var det god kvalitet på disse.
DFI har en rekke spillere på ulike representasjonslag,
både på jente- og guttesiden.
Sanpreet Singh (f. 93) har kjempet seg tilbake fra en
langvarig ryggplage, og spilte igjen på G15-landslaget. Han
debuterte på DFIs A-lag, og var sammen med Mathias
Berge DFIs to spillere på NFFs Talentleir i Porsgrunn.
Nevnes må også DFIs 12årslag (f.96), som deltok i LYNs
prestisjetunge 11`erturnering i oktober. Det ene laget vant
turneringen, mens det andre laget kom til semifinalen i
den ordinære turneringen. Flott innsats av et meget
talentfullt årskull DFI-spillere, og forbilledlig samarbeid
mellom ressurssterke og kompetente trenere på årskullet!
Rekruttering
Vinteren 2008 ble det satt i gang rekrutteringstiltak for å
lage egne mini-jentelag. Disse ble godt mottatt, og i løpet
av året ble hadde man flere jentelag i 7-9 års alderen. Det
ble også arrangert en egen jentefotballskole i høstferien
Årsberetning for DFI 2008

med ca. 20 deltakere. Nesten samtlige deltakerne
gjennomførte minimerket (blått el. rødt). Utfordringen for
DFI ligger i å tilby et differensiert opplegg for jenter som er
langt fremme.
Den årlige Tine Fotballskole samlet igjen mange unge
fotballspillere, og nok en gang gjorde gutte- og juniorspillere en stor og god innsats som instruktører.
Trenerutdanning
Sesongen 2008 gjennomførte DFI to delkurs i Trener
I-utdanningen, med trenere fra DFI og NIF. Klubben hadde
også hele 5 trenere som gjennomførte Trener II-utdanning.
Knut Norem, Runar Næss, Per Wollbraaten og Inge Leirvik
er alle lokalt forankrede trenerkrefter, som det sportslige
apparatet vil trekke på fremover. (Den siste treneren var
A-lagsspiller Torgeir Hoås.)
Dommerutdanning
I 2008 fortsatte Sverre Wollbraaten det gode rekrutteringsarbeidet han tok initiativ til i 2007. Under hans
ledelse ble det utdannet klubbdommere som dømte
5/7›er kampene. Dette året var også mange jenter med
(spesielt f. 1994), og det er DFI veldig glade for. Både
minikamper og BadebyCup ble dommernes boltreplass, og
Sverre er i ferd med å få skikk på et forsømt område i DFI
Fotball. Flott jobbet, Sverre!
Amandip Singh ble kåret til årets unge dommer for sin
innsats som dommer og for sine gode holdninger, både
som dommer, spiller og lagkamerat.
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 2008 på leid kunstgress for å sikre
godt underlag og unngå skader.
Vedlikehold av Ullerud har blitt prioritert, og feltet har hatt
høy bruksfrekvens og en relativt bra kvalitet i 2008.
Planene for utbygging av Seiersten, som skal sikre
opprustning til Adeccoligastandard, må gjennomgås på
nytt grunnet innsigelser fra høringsinstanser og vesentlig
kostnadsøkning. DFI fotball har derfor konsentrert
arbeidet om planleggingen av ny kunstgressbane ved
Frogn videregående skole eller på Høiås. Dette er helt
nødvendig for å øke kapasiteten på banesiden.
At kommunestyret besluttet at bane skal bygges og
bevilget midler på 2009-budsjettet var en svært viktig
milepæl. Parallelt har DFI fotball også prosjektert legging
av kunstgress på Høiås og det er igangsatt arbeid med en
langsiktig bane- og anleggsplan.
Økonomi
Økonomien gjennom 2008 har vært anstrengt. Aktiviteten
i DFI fotball er høy – og stigende, samtidig som bortfall av
automatinntekter i 2007-08 på ca 1,2 mill på årsbasis har
medført tøffere og mer utfordrende rammebetingelser.
DFI fotball har hatt god støtte fra sponsorer, men har ikke
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oppnådd de budsjetterte sponsorinntektene. Det har vært
en streng kostnadskontroll gjennom hele året.
Hyggelige relasjoner med etablerte sponsorer samt
Sparebank 1 og investeringsselskapet Badeball AS har
bidratt godt til økonomien.

Friskis og svettis
Styret:
Leder og økonomiansvarlig:
Kristin Hartberg
Nestleder: Irene Kristiansen
Markedsføring: Linda Malmberg
Trenerkontakt: Hilde Kjølnes
Vertskontakt: Tone Avlesen *
Stavgangkontakt: Trine Tomter
* Fra november 2008 møtte Jannecke Dehli for Tone
Avlesen
Valgkomité:
Anne Svinddal, Anne Fjelldal 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.
Medlemmer:
Vår: 102 betalende medlemmer
Høst: 67 betalende medlemmer.
Treningstilbud
Vårtermin:
Mandag: Ki Quigong
Tirsdag: Basis
Tirsdag: Stavgang
Onsdag: Basis
Torsdag: Puls
Torsdag: Stavgang
Høsttermin:
Mandag: Middels
Tirsdag: Basis
Tirsdag: Stavgang
Onsdag: F&S Dans
Torsdag: Core/Bosu
Torsdag: Stavgang
Fredag: Ambulerende

1.-hjelpskurs for alle trenere, verter og styremedlemmer
v/ Nina Tomter.
Utdanning av ny salleder:
I september ble Wenche Røstgård diplomert etter gjennomført lederutdanning i F&S Norge. Hun har denne
høsten ledet middelstrening på Dyrløkkeåsen skole.
Utdanning av instruktør til F&S-dans
I mai deltok Jane Stenberg på oppdateringskurs som ga
kompetanse til å kjøre F&S-dans, hvilket har blitt gjennomført en t/pr uke høsten 2008. Kurset ble holdt i Gøteborg.
Utdanning av instruktør til Bosu/Core
Hilde Kjølnes drog i mai til Göteborg og deltok på et
oppdateringskurs i Bosu/Core, og har denne høsten kjørt
Bosu-treningen en t/pr uke.
Stavgangkurs hos Ingrid Kristiansen
Kari Anne Kaurstad og Lise Hillås deltok på trenerkurs
hos Ingrid Kristiansen i oktober og hadde stort utbytte av
det. Mye inspirasjon og informasjon.
Tematreninger:
Tema-trening:
19.april ble det arrangert tematrening på Dyrløkkeåsen
skole. ”Kruttønnene fra Fredrikstad” kjørte et variert
program med puls- og Ki Balance. Ca 35 damer deltok på
den 2 timer lange treningen, både fra F&S-Drøbak og en
del ikke-medlemmer.
Blomstermila:
F&S deltok i det årlige Blomstermila-arrangementet.
Gruppens oppgave var å lede oppvarmingen før løpet.
Lørdagstrening:
11.oktober ble det arrangert lørdagstrening på Dyrløkkeåsen, fra kl 11-13. Vi presenterte foreningens tilbud, med
middelsøkt, core og dans. Ca. 45 deltagere deltok på
treningen som ble ledet av foreningens egne instruktører.
Langtur med staver til Hvitsten:
Stavganggruppa i Friskis & Svettis arrangerte langtur til
Hvitsten en søndag i 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.

Arrangementer:
2008 har vært et aktivt år for foreningen, med fokus på
utdanning og oppdatering av ledere, samt div. arrangement og sosiale aktiviteter:

Sosiale sammenkomster:
Lunsj på Kumlegården
Etter tematreningen i april ble det arranger lunsj for alle
som ønsket å bli med, 7 stk møtte. Også etter lørdagstreningen i oktober ble det arrangert lunsj for funksjonærer
på Kumlegården.

Faglig utvikling:
1.-hjelpskurs: 3.mars ble det holdt obligatorisk

Sommeravslutning:
22.august ble det arrangert sommeravslutning hos Trine
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Tomter, med reker, god drikke og hyggelig prat.
Julebord:
Lørdag 22. november ble det arrangert julebord med
nydelig mat og drikke hos Trine Tinglum.
Markedsføring 2008:
”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
stavgang-gruppa.
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.

Håndball
Styrets sammensetting:
Leder: Jørn Halvorsen
Nestleder, sportslig leder
og dommeransvarlig: Sverre Wollbraaten
Økonomiansvarlig: Chris Jelsness
Utdanningsdriver: Børre Aursnes
Info/WEB ansvarlig: Martin Andersen
Hall- og arrangementsansvarlig: Stig Dybwik
Kommiteer/utvalg
Sportslig utvalg:
Sportslig leder:Sverre Wollbraaten
Sportslig koordinator 13 – 18 år: Jørn Halvorsen
Sportslig koordinator 8 - 12 år: Sverre Wollbraaten
Materialforvalter:
Magnus Seip
Valgkomité:
Årsmøtet 2008 valgte følgende valgkomité frem til neste
årsmøte:
●●
Sølvi Halck (leder)
●●
Linda Moe
●●
Pål Christian Sand
Årsberetning for DFI 2008

Aktivitet:
●●
Det har vært avholdt 9 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 og dommeransvarlig har deltatt på
sone møter /infomøter i regi av regionen.
●●
SU har gjennomført ett trener I kurs i samarbeid med
Region Øst der ca 18 personer deltok.
●●
Årets håndballskole samlet i alt 25 jenter og 16 gutter.
Etter at håndballskolen var ferdig har vi etablert fire
”loppetasse” lag. Lagene skal spille i tre loppetasse
turneringer utover vinteren.
●●
Herrelaget beholdt plassen i 4. divisjon for sesongen
2008/09. Laget opprettholdes med støtte fra G-90.
Det blir fortsatt få seire, men kampene fungerer som
en fin spillerutviklings arena for yngre spillere. Kim
Balslev gjør en kjempeinnsats som trener for både
G-90 og herrelaget.
●●
G33 har en stabil stall og de deltok i veteran NM i
Bergen.
●●
I årets sesong har DFI Håndball igjen fått ett damelag,
som spiller i 6 divisjon. Klubben har en ambisjon om
igjen kunne spille seg opp til 3 divisjon – eller høyere.
Ved årsslutt lå laget på opprykksplass – med en knapp
margin.
●●
Det er god rekruttering til jentelagene. Ett J-8 er kommet i tillegg. Dfi har følgende jentelag; J-8, J-9, J-10
(x2), J-11 (x2), J-12, J-13 (x2), J-16 (x2) og J-17. Spesielt har J-13 laget svært gode sportslige prestasjoner,
og har blant annet vunnet 2 cuper i sesongen. J-16
spilte kvalifisering til Posten-cup, men nådde ikke opp.
●●
Rekruttering av gutter er ikke like lett som for jentene,
men vi ser fremgang. Denne sesongen ble det dannet
ett nytt lag; G-9. I løpet av høsten har laget vokst til
ca 18 spillere. DFI Håndball hadde ved sesongstart
følgende guttelag i seriespill; G-9, G-10, G-11, G-12,
G-14 og G-18 (x2). G-14 laget dekker årsklassene 94
og 95. G-18 er et sammenslått lag med Nordby IL, og
dekker årsklassene 93, 92, 91 og 90. Samarbeidet
med Nordby IL går meget godt. Sportslig sett har alle
lagene jevnt over gode resulater.
●●
Vi har hatt flere av våre 13 og 16 års jenter på regionens spillerutviklings samlinger.
●●
I regionsserien har DFI Håndball meldt på i alt 22 lag
for sesongen 2008-2009.
●●
Vi er avhengig av dugnader for å opprettholde vårt
aktivitetsnivå. Dette året har felles aktivitetene vært:
tilsynsvakt, hallvask, håndball lotteriet, kaffeavtalen
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.
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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 også denne sesongen
gått greitt pga flott innsats av dommerkontakten Sverre
Wollbraaten. Kvoten er fylt opp med kvalifiserte dommere. Men vi sliter med å få hjelp av regionen til utdanning og oppfølging av våre dommere. Et av de yngre
dommerparene (Marthe Jørandli og Marie Røkkum) har
fått veldig gode tilbakemeldinger, og de er blitt plukket ut til regionens satsingsgruppe. 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:
Håndballgruppen har en relativt stabil og god økonomi.
Årets regnskap ligger an til å gi et underskudd fordi vi
ikke har nådd målene for sponsorinntekter. Vi har også
hatt større utgifter til utstyr enn budsjettert. Årsmøte
2008 vedtok en økning av treningsavgiften som vil slå
på neste års budsjett, og det er gode utsikter for å
komme i balanse på neste års budsjett. 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
også for neste sesong. Lagene beholder en stor del av
inntektene i lagets egne kasser, og lagene har generelt
god økonomi.
●●
Håndballgruppa registrerer at det er vanskelig å skaffe
større sentrale sponsorer, og vi satser primært på
sponsing av de respektive lagenes drakter.
●●
Egenkapitalen er minkende, men tilfredsstillende.
●●
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Innebandy
Styrets sammensetning:
Leder t.o.m sept 2008: Remy Grønstad
Økonomi (Leder f.o.m sept 2008):
Ove Gjellestad
Materialforvalter: Tom Alexander Hansen
Simen Danielsen
Sekretær:Filip Danielsen
Styret har vært representert på gruppeledermøter og
hallfordelingsmøte i DFI. Samt i arrangementsgruppen for
Blomstermila.
Vi har hatt 3 Styremøter
Remy Grønstad trakk seg midt i perioden av familiære
årsaker.
Trenere
Gruppa sliter med å skaffe trenere. 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 1 lag da Remy Grønstad som også trente A-lag 2007/2008 sesongen trakk
seg i september. Derfor har A-laget trent seg selv denne
sesongen
Lillegutt (treningsgruppe) - Øyvind Wilhems og Filip
Danielsen
Aktivitet
Innebandy har i Sesongen bare 1 lag i seriespill A-lag
senior i 3 div Oslo/Akershus. Vi har ikke klart å stille
aldersbestemte lag i årets serie, Hjemmekamper 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 gir et miljø og letter trener rekruttering.
I Mars April 2008 gjennomførte vi en innbandyskole. Dette
gjør at vi for sesongen 2008/2009 har en treningsgruppe
på ca 15 gutter og jenter i alderen 10-11 år. Disse er
imidlertid ikke på meldt i noen serie.
A-laget er i et generasjonsskifte og sliter i årets serie det
må satses mer på rekruttering av 19-20 åringer til dette
laget.
Økonomi
Gruppa har i år klart å stabilisere økonomien. Dugnader
gjennomført i forrige sesong la grunnlaget for en grei
økonomi.
Den største inntektskilden for innebandygruppa er treningsavgiften. Innkreving av 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, FIR og
Elektroide AS . 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
likviditetsproblemer har vi fått innvilget et ekstra lån fra
hovedstyret på kr 25.000,- Lånet er under nedbetaling
Årsberetning for DFI 2008

Medlemmer
Gruppa er registrert med 34 medlemmer

Det vises til Mårens årsberetning.
Unni Bøhlerengen må nevnes spesielt: Hun ble både norgesmester og verdensmester i veteranmesterskapene i 2008!

Orienteringsgruppa

Kartsituasjon
Seierstenkartet er nyrevidert i 2008.
Ingen planer om revidering av andre kart foreløpig.

Styret
Styret har bestått av:
Leder: Inger Halck
Nestleder: Ingeborg Bakken
Økonomiansvarlig: Pål Boug
Styremedlem med ansvar for rekruttering: Unni Bøhlerengen
Styremedlem: Torbjørn Jørgensen
Styret har hatt 5 møter i 2008.
Medlemmer
Orienteringsgruppa har 55 medlemmer.
Arrangementer
O-gruppa i DFI har sammen med Nesodden IF dannet løperklubben Måren OK.
All arrangementer foregår nå i Mårens regi.
Arrangementer i 2008:
23/5 Skolestafett fra Bergerbanen på Nesodden. Deltagere
er skolene på Nesodden og i Frogn. Drøbak skole vant.
27/8 Follokarusell arrangert på Seierstenkartet. Ca 80
deltagere.
19/9 Skolemesterskap på Seiersten skanse Individuelt løp
med deltagere fra skolene i Nesodden og Frogn.
Ca 300 elever deltok. Sogsti skole ble beste skole.
25/10”Høstspretten” ble arrangert på Seiersten av rekrutter.
Høsten 2008: Etter forespørsel fra Dyrløkkeåsen skole har
Tor Kaurin undervist elever i 7. og 9.klasse i orientering. Teori
på skolen i 12 timer og 3 treningsløp arrangert på Seierstenkartet.
Representanter fra o-gruppa deltok også på kommunens
arrangementer ” Familiedagen ”på Seiersten skanse og på”
Frogn Frognere Frognest” på Drøbak torg.
Dugnad
Familien Boug hadde ansvaret for kakelotteri på Drøbak city
6/9, og fikk inn kr 6425.
Trening
Unni Bøhlerengen, Marius Hillestad og Oda Sunde har
ivaretatt trenerfunksjonen.
Unni har også hatt ansvaret for rekrutteringsarbeidet sammen
med Oda og Marius.
Turorientering
Det er solgt ca 150 tur-o-konvolutter i 2008.
Tor Kaurin er tur-o ansvarlig. Morten Due satte ut poster.
Sportslige resultater
Alle o-løpere i DFI løper for ”paraplyklubben” Måren OK.
23 DFI løpere har deltatt i terminfestede løp i 2008, med 251
starter.
Årsberetning for DFI 2008

Økonomi
Det vises til regnskapet for 2008

Skigruppa
Styrets sammensetning:
Styrets sammensetning:
Leder:
Øyvind Antonsen
Nestleder:
Erik Solberg
Økonomi:
Kirsty Gran
Sekretær:
Trine Sogn Tomasgaard
Styremedlem:
Gudny Okkenhaug
Styremedlem:
Rolf Mæhle
Styremedlem:
Kari Aamodt
Styremedlem:
Alexander Øystå

Valgkomité: Steinar Livgard, Roger Schäffer, Trine Sogn
Tomasgaard.
Styrets aktiviteter
Det har i perioden vært avholdt 13 styremøter. Styret har
prioritert arbeidet med planlegging og søkning om midler
til nytt snøproduksjonsanlegg, tilrettelegging av treningstilbudet for de aktive, gjennomføring av egne arrangementer,
gjennomføring av snøproduksjonsprosjektet ”Rett i løypa”
og diverse inntektsbringende tiltak. I anleggskomiteen har
det i år vært lagt ned et enormt arbeid i forbindelse med
det nye snøproduksjonsanlegget ”Rett i løypa”. Først
planlegging og utarbeidelse av anbud for nytt snøproduksjonsanlegg, deretter kontraktsforhandlinger og innkjøp av
utstyr. I tillegg er fase en og to i det nye snøproduksjonsanlegget gjennomført. I denne dugnaden er mer enn 2
årsverk arbeid blitt utført. Anlegget er prøvekjørt, og det er
satt opp et snøproduksjonslag med en turnusordning
fordelt mellom et fast mannskap på ca. 20 personer.
I tillegg til styret og sentrale personer i de frittstående
komiteene (anlegg, julekalender, økonomi), har mange av
foreldrene til de aktive vært med på høstens omfattende
dugnadsarbeid i forbindelse med ”Rett i løypa”, vært
engasjert i kiosken, samt gjennomføring av arrangementene.
Medlemmer
Rekrutteringen er meget god. I 2008 har vi hatt en tilvekst
på 38 7-åringer, og skigruppas aktive er på ca. 170
medlemmer totalt.
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Økonomi
Økonomien har i 2008 vært preget av store utgifter i
forbindelse med ”Rett i løypa”-utbyggingen, men inntektene har også vært gode, så økonomien er fortsatt
tilfredsstillende.
Sparebank 1 er hovedsponsor av ”Rett i løypa” og stilte i
tillegg til kontante midler, et gunstig lån til rådighet. Andre
midler er i hovedsak kommet inn ved tilslag på diverse
søknader, kronerulling, kioskdrift på diverse egne arrangement, salg av julekalendere, treningsavgift, andre sponsorer, bruktmarked og avgift på egne arrangementer.
Arrangementer
Til tross for mye mildvær og dermed svært vanskelige
snøforhold, ble det arrangert 5 skikarusellrenn i januar og
februar 2008. Deltakerantallet i skikarusellen var igjen på
ca. 400.
Det terminfestede Drøbaksrennet ble arrangert og Ås IL’s
KM i stafett ble arrangert i Drøbak.
I januar-februar 2008, var det igjen planlagt å arrangere
en mini-skiskole, men pga. snømangel fikk vi dessverre
ikke aktivisert denne planen i år heller.
For 3. år på rad, arrangerte vi løpskarusell. Vårens
løpskarusell ble lagt til 4 onsdager i mai. Det var totalt om
lag 60 deltagere.
Sportslige aktiviteter / resultater
Treningen var våren 2008 organisert i følgende aldersgrupper: født 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995,
1994+1993, 1992 og eldre. Høsten 2008 ble det
sammenslåing av de eldste gruppene til en gruppe for
aktive født i 1994 og før, og en for aktive født i
1995+1996, samt at et nytt årskull av barn født i 2001
kom til.
Treningene har i hovedsak foregått utendørs, men de
fleste gruppene har også hatt innendørstrening en gang i
uken. Skigruppa har disponert Frogn Arena og gymsalen
på Heer skole. Spesielt har hallen i Frogn Arena fungert
godt både sportslig og sosialt. Den åpne halløsningen har
en positiv effekt på bekjentskap og samhørigheten på
tvers av aldersgrupper.
Det ble gjennomført snøsamling på Gomobu, helgen
28.-30. november. Vi var 102 personer på samlingen.
Konkurransefrekvensen har vært høy, spesielt i blant
aktive i klassene 13 år og oppover, med 1-2 kretsrenn
(også landsrenn for de eldste) pr. uke i perioden januarmars:
1. Våre eldste løpere er nå i en fase med videre studier,
og delvis flytting fra Drøbak. Johan Noraker Nossen startet
opp studier ved UMB, trener og går for DFI ski, men
trapper ned satsingen i år. Simon Grøterud kombinerer
satsing på langrenn med studier ved NTNU i Trondheim.
Han er fortsatt DFI ski-løper. Malene Saxebøl (junior) går
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på NTG, Geilo, hvor hun satser på skiskyting, og har
oppnådd svært gode resultater.
2. I treningsgruppen 94 og eldre, er det spesielt Magnus
Johnsen, Elias Karlsen, Eirik Auråen, Henrik Strøm og
Hermann Tomasgaard som satser mot krets- og landsrenn. Imidlertid er det i denne treningsgruppen etablert et
godt treningsmiljø hvor mange legger ned betydelig
treingsinnsats og velger ut noen renn som mål for sesongen.
3. Blant våre 13- og 14 åringer (født 95 og 96) er det
spesielt Ole Anders Ek Lundby og Peder Mæhle som har
gått mange renn i og utenfor kretsen. Andrine Tomter, Kim
Dirro Bøhlerengen og Solrun Schäffer har gått noen renn i
kretsen. Vi håper interessen og treningsiveren til disse
unge forsetter 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 oppnås enkelte svært gode
resultater, og det er mange lovende utøvere, også jenter,
som vi regner med vil konkurrere mer i årene fremover.
5. Et lag av seniorer, herrer, tok medalje i KM stafett
(senior), samt deltok i NM senior stafett. Dette gav
mersmak og i år blir det arrangert kvalifiseringsrenn med
resultatbasert uttak til laget.

Sykkel
Drøbak Sykkelklubb (DSK) formål:
Være en attraktiv for unge utøvere
med sportslige ambisjoner og utøver 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.
●●

Styrets arbeid i 2008
Styremedlemmer:
Øyvind Fanebust,
Christian Askildsen,
Joey Wheeler,
Haakon Thomas Sollie, (økonomiansvarlig)
Vidar Petterson
Eirik Arnesen (leder)
Det ble i 2008 gjennomført fem styremøter. Primæroppgaver har vært; sportslig tilbud – terreng og landevei,
organisering, rekruttering, økonomi og samarbeidspartnere, klubb-bekledning, markedsføring og informasjon.
To av styremedlemmene, Joey Wheeler og Øyvind Fanebust, ga tidlig beskjed om at de ikke lenge kunne være
styremedlemmer. Wheeler trakk seg helt ut av klubben.
Årsberetning for DFI 2008

Fanebust var med i hele styreperioden, og fortsetter i DSK
som viktig sportslig ressurs.
Treningsarbeid:
DSK hadde et høyt aktivitetsnivå i 2008 – med tilbud både
til barn, ungdom og voksne. I starten av sesongen ble det
gjennomført to treninger pr uke i terreng. Oppmøte
varierte imidlertid, og tilbudet ble høsten 2008 redusert til
en treningsdag.
For landeveisgruppa ble det gjennom våren gjennomført
tre treninger pr uke. Dette var i første rekke et ledd i forberedelsene til gruppen som syklet Trondheim – Oslo. Etter
sommerferien ble dette treningstilbudet noe justert, men
som regel ble det trent to ganger pr uke.
Ritt og konkurranser:
Trondheim- Oslo var klubbens største satsing i 2008.
25 ryttere startet fra Trondheim m mål om å nå Oslo
på 18 timer. Gruppa kom i mål på drøye 19 t og 30
min, og enda viktigere – laget kom samlet, og 23 ryttere fullførte.
●●
Flere DSK-medlemmer har deltatt i ulike ritt gjennom
2008 sesongen, i all vesentlighet mosjonsritt.
●●

Sportslig aktivitet:
Treningsaktiviteten for barn og ungdom har vært konsentrert rundt Seiersten skanse. Oppslutningen rundt terrengtreningen har vært god hele året. DSK har iverksatt to
viktige tilbud for å bedre rekrutteringen til terrengsykkel for
barn og ungdom.
Aslaks Terrengsykkelskole: Tilbudet ble iverksatt på forsommeren i samarbeid med den profilerte syklisten Aslak
Mørstad. Terrengsykkelskolen ble arrangert over totalt syv
kvelder. Rundt 15 unge syklister deltok. For DSK var dette
et meget positivt arrangement som vil bli videreført.

Terrengsykkelkarusell: Høsten 2008 arrangerte DSK
terrengsykkelkarusell på Seiersten Skanse. Arrangementet samlet totalt i underkant av 50 utøvere, både barn,
ungdom og voksne. Deltagerne syklet i ei rundløype, hvor
antall runder varierte iht til alder. Alle som fullførte to eller
flere ritt fikk en fin premie avslutningsdagen. Tilbakemeldingene var svært positive, og terrengsykkelkarusellen vil
bli arrangert også i 2009.
Øyvind Fanbust var i hele 2008 sportslig ansvarlig for
terrengsykkeldelen. Med begrensede ressurser ble
oppgaven ivaretatt på en svært god måte. Vidar Petterson
var ansvarlig for landeveis- satsingen. DSK sin viktigste
oppgave i 2009 blir styrking av det sportslige tilbudet,
spesielt med sikte på å etablere bedre tilbud til unge
syklister med ambisjoner – både hva angår treningstilbud
og ritt.
Etableringen av et eget DSK-lag til Trondheim Oslo ble en
suksess ikke minst takket være Frank Røstgård og Anita
Torp. De tok ansvar for organisering, trening og sponsorarÅrsberetning for DFI 2008

beid. Røstgård var også lagets kaptein. Deres innsats
gjorde at landeveismiljøet ble sveiset godt sammen, og pt
arbeides det med planer for deltagelse også i 2009.
Høsten / vinter 2008/09 etablerte vi tilbud om hyggelige
vinterturer på sykkel hver søndag. Innledningsvis var
deltagelsen liten, men etter hvert økte antallet vintersyklister. Dette tiltaket var viktig ikke bare for å opprettholde
miljøet, men også for å ivareta miljøet i DSK.
Medlemmer:
DSK har hatt en tilfredstillende medlemsvekst i 2008, og
har ved årets utgang i alt 104 medlemmer. Det er en
overvekt voksne syklister. For DSK er rekruttering en av
flere viktige oppgaver i 2008.
Økonomi og samarbeidspartnere:
DSK har som nystiftet klubb en tilfredstillende økonomi. Vi
gjennomfører 2008-sesongen omtrent i henhold til budsjett, og med en omsetning på rundt kroner 113 000.
Inntektene er imidlertid solide, og også i 2008 genereres
egenkapital. Ved utgangen av 2008 har DSK en egenkapital på kr. 54.833,Klubben hadde i 2008 Kreativ Tømrerservice (hovedsponsor), Sykkelboden (hovedsponsor), Spenst og Sykkelmagasinet som samarbeidspartnere. Spenst har dessverre
signalisert at de ikke ønsker å videreføre dette samarbeidet. I tillegg var sykkelimportøren Trek (Foss Sykler as)
hovedsponsorer for Aslaks Terrengsykkelskole.
Trondheim-Oslo satsningen hadde også tre viktige sponsorer; Finance Cube, Møller Bil og ICA.
Selv om økonomien må sies å være tilfredsstillende, må
DSK være observante med tanke på 2009. Bortfall av
spillemidler rammer også oss inndirkete, og vi kan ikke
vente av sponsormarkedet er like imøtekommende. Ulike
virkemidler blir vurdert fortløpende.
Samarbeid – andre klubber
Mot slutten av 2008 innledet DSK dialog med Son
Sykkelklubb om et samarbeid på tvers av klubb- og
kommunegrenser. Dette er konstruktive tiltak som vil
omfatte både sportslig samarbeid, og kan hende også
samarbeid p på prosjektbasis.
Øvrig aktivitet:
●●
På slutten av 2008 inngikk DSK dialog med Follo største sykkelprofil Gjertrud Bø. Hun meldte overgang fra
Follo Sykkelklubb, og vil bli knyttet til DSK som sportslig ansvarlig og trener. Gjertrud Bø har en imponerende
merittliste som aktiv, og stor erfaring som trener. At
hun har valgt DSK som klubb er svært positivt, og vil
bety enormt for vårt totale sportslige tilbud.
●●
All dialog med medlemmer skjer elektronisk.
I 2008 har vi forsøkt å videreutvikle nettsidene –
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www.drobaksk.no – og statistikken viser god trafikk.
DSK arrangerte en klubbkveld for våre medlemmer i
2008. I oktober kom tidligere proffsyklist Mads Kaggestad på besøk. Han var tidligere hjelperytter for Thor
Hushovd og holdt et engasjerende og lærerik foredrag
om livet som proffsyklist. Arrangementet ble meget
godt besøkt.
DSK har gjennom hele 2008 arbeidet ganske målbevist med lokalmediene. Klubbens aktiviteter og prosjekt har fått god dekning både i aviser og på TV. Dette
vil vi opprettholde i 2009.

Turn
Leder: Randi Thunheim
Nestleder: Nina Granum
Materialforv.: Kjell Einar Andersen
Styremedlem/sekr.: Henriette Kjus
Kristiansen
Styremedlem: Marita Naustdal
Kasserer: Pål-Erik Nilsen
8 styremøter og 2 trenermøter er gjennomført.
Gøy i gymsal har byttet navn til Miniturn med mer fokus på
turnrelatert ”lek”. I tillegg har vi fått opp et eget troppparti, dette gir et bedre og bredere tilbud til de som
ønsker et noe høyere nivå. For å komme med på tropppartiet må turnerne kvalifisere seg, dette sikrer et noe
jevnere nivå på gruppen.
Vi har ikke fokusert på konkurranseparti da vi ønsker å ha
fokus på breddeidrett, samt at vi ser at det er for kostbart
å holde et konkurranseparti.
Alle partier har hatt stor pågang og er fullsatt.
Trenerne har gjennomført sikringskurs og hjelpetrenerkurs.
Det har vært fokus på å rette opp i skakkjørt økonomi i
turnforeningen. Dette er gjort ved å øke turnavgift, kakelotterier og en god sommer og juleavslutning. I tillegg har vi
solgt noe av utstyret som ble minst brukt. Vi føler at vi har
kontroll og er trygge på dagens økonomi.
Solgt utstyr er erstattet med nytt og moderne utstyr.
Det er ansatt mange nye trenere og vi har større trenertetthet nå enn tidligere.
Det er også kjøpt inn en del nytt utstyr
Følgene opptredener er gjennomført i 2008:
●●
Frogn Frognere
●●
Juleavslutning
●●
Treningsleir for Trampett Junior på Moelv
●●
Sommeravslutning
●●
Juleavslutning
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Idrettsmerkeutvalget
Det er avholdt prøver for idrettsmerket ca 10 ganger i
2008 på Seiersten stadion, fordelt på 3 ganger i juni og
6-7 ganger i august - november.
25 personer klarte i 2008 utfordringene (24 i 2007),
fordelt på 11 kvinner og 14 menn i alle aldre.
Alle betaler kr. 10 til dekning av utgifter (penger overlevert
DFI av Johs. Johannesen).
Følgende personer har oppnådd utmerkelser i 2008:
Viggo Johan Ensrud 35x
hederspris
Morten Finsrud
1x
bronsemerke
Paul Bjarne Hansen 1x
bronsemerke
Peter Hoebeke
1x
bronsemerke
Kirsten Midtgarden
40x
40-årsmerke
Elsa Mjøen
20x
krus
Jan Tore Pedersen
20x
krus

Idrettens grunnskole i Frogn, IGF
Styret pr 31.12.08:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Pontus Hahne
Eline Aas
Christian Gran
Janicke Olsen Lunde

Astrid Hvalbye Berle takket for seg som styreleder etter endt
vårtermin. Berle var leder i ett år og gjorde en flott innsats.
IGF valde nye styremedlemmer innen høstterminen startade
og det har fungert meget tilfredstillende ut året. Styret har for
øvrig bestått av Astrid Hvalbye Berle , Henriette Bakke og
Tonje Urbye Myhre under første delen av året.
Deltakere
Ved utløpet av året hadde IGF 34 trenere og assistenter som
drev 7 grupper med til sammen ca 146 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 2008. IGF sliter med
kontinuiteten på trenersiden. Dette er en konsekvens av at vi
er dugnadsdrevet med foreldre i alle roller samt at nær en
treners barn slutter i IGF så slutter oftest også foreldreren
som trener.
Kurs
Det har vært avholdt ett kurs. Aktivitetslederkurs i regi av kretsen ved Harald Skoglund. Idrettslederkurset ble veldig godt
mottatt og det var ca 20 deltakere.
Styremøter og kommunikasjon med trenere og foreldrer
Det har vært avholdt 4 ordinære styremøter. I tillegg har det
vært en del kommunikasjon på telefon og pr. e-post.
Alle trenere og assistenter er registrert med e-post, så
kommunikasjonen mellom styret og trenerstaben har vært
effektivt. Ordningen er meget positivt mottatt.
Årsberetning for DFI 2008

Flertalet av alle foreldrer er også registrert med e-post, vilket
har ført til at kommunikasjonen infør olike aktiviteter, friidrettsdag, juleavslutning osv har vært meget bra og medført til stor
deltagelse ved aktiviteterne.
Deltakeravgift
Deltakeravgiften er fremdeles kr. 300,- pr. termin. 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. Det ble arrangert ca. 90 treningstimer
under vårterminen, høstsesongen bestod av ca. 80 treningstimer. Det ble holdt en friidrettsdag og en julavslutning. I
tillegg til trening i henhold til pensum fra styret, var det stor
deltagelse i Ski gruppens årlige Karusellrenn.
Aktivitetsuke
Aktivitetsuke ble gjennomført også i 2008. Dette er en ukes
tilbud for barn i alderen førskole til 2. Klasse. Aktivitetene
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.

tet 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 drøyt kr
40.000 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 11.000,- 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 2009. Ny hovedkomité er i skrivende
stund ikke etablert, men løpet er lagt inn i Kondis sin terminliste og vil bli arrangert 13. juni 2009.

Blomstermila 2008
Blomstermila ble arrangert for 19. gang den 14. juni 2008.
Blomstermila ble nok en gang prikkfritt gjennomført og antall
deltagere økte noe fra året før. Blomstermila er blitt et fast
innslag i sommer-Drøbak midt i juni. Det er å håpe at antallet
deltakere fortsatt vil øke. En stor takk til alle de som bidrar til
gjennomføringen og det er verdt å merke seg at ildsjelene i
Drøbak Maraton Klubb fortsatt bidrar betydelig i arrangementet. DFI Håndball, Friskis & Svettis, DFI Ski og DFI Innebandy
bidro med fin dugnadsinnsats. DFI-kontoret er også verdt å
nevne i denne sammenhengen - takk til alle for støtten til
arrangementet
Hovedkomiteen besto av følgende:
Leder av Hovedkomiteen: Stein Erik Halck, DFI
Medlemmer: Ove Gjellestad, DFI Innebandy
Chris Jelsness, DFI Håndball
Øyvind Antonsen, DFI Ski
Jon Weydahl, Drøbak Maratonklubb
Johs Johannessen, DFI/Drøbak Maratonklubb
Hovedkomiteen kom i gang med sitt arbeid tidlig i 2008. 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 2009. En ekstra
årsak til dette er at i 2009 vil feirer Blomstermila 20-årsjubileum – en god grunn i seg selv. De gruppene i DFI som bidro i
arrangementet tjente dugnadspenger på dette. ArrangemenÅrsberetning for DFI 2008
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Regnskap – Hovedstyret 2008
Noter
INNTEKTER:
Medlemskontigent
Trimaktivitet
Aktiv på dagtid

5

Tilskudd AIK/FIR/NIF/Andre

Regnskap 2008

Budsjett 2008

Regnskap 2007

332 652
63 100
370 250

460 410
400 000

336 401
366 995

136 573

79 906

Driftstilskudd Frognhallen
Driftstilskudd Anlegg
Spilleautomater/div. inntekter

1 839 499
990 501

1 641 400
1 188 600
168 190

1 365 100
1 001 856
391 626

Reklameinntekter/Sponsorinntekter
Salg/Leieinnt./Innt.bring.tilt.
Administrative tjenester
SUM INNTEKTER:

171 500
105 021
252 700
4 261 796

255 000
90 000
150 000
4 353 600

163 500
82 590
206 225
3 994 199

1 361 164
67 207
229 165
70 715
3 300
118 261
991 434
2 713

1 345 600
35 000
180 000
70 000

1 236 815
32 360
190 362
241 411
3 300
155 308
1 018 881
2 605

KOSTNADER:
Lønn/Feriepenger
Honorarer, selvstendig
Arb.giv.avg.
Administrasjon/Møteutg./Gaver
Avskrivning Ullerud
Vedlikehold Frognhallen
Vedlikehold/Uteanlegg
Festeavgift lysløype
Renhold Frognhallen
Strøm/olje
Telefon/Porto
Tilsynsvakter
Div. utgifter
Revisjon, Rådgivning
Gaver,blomster,premier

3
3
3

3

Kontorrekv. Innkjøp kontorutstyr/service
Annonseutg.
Forsikring/Lisenser/Konting.
Kilometergodtgjørelse
Kurs, konferanser og utdanning
Idrettsmateriell og utstyr
Informasjon/faglitteratur
Stipend,talentutvikling
Egne arrangement
Støtte til gruppene
Tap på fordringer
Finnansinntekter/-utgifter
SUM KOSTNADER
OVERSKUDD(+)/UNDERSKUDD(-)
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3

170 000
1 150 000

282 811
398 347
77 477
84 618
20 875
117 774
2 997

350 000
250 000
90 000
90 000
13 000
115 000
10 000

333 741
444 599
81 494
83 683
20 354
119 025

192 382
43 082
215 919

140 000
15 000
160 000

165 222
11 516
140 479

20 544
9 190
56 532
3 459

20 000
30 000
50 000
2 000

20 334
47 365
94 741

5 000

5 000

63 144

3 000

28 100
51 250

4 000

21 800

-16 194

-67 385

4 425 914

4 293 600

4 477 357

-164 118

60 000

-483 157

Årsberetning for DFI 2008

Fordeling år 2008
1. HALVÅR
NIF-MIDLER
ØREMERKET

NIF-MIDLER

2. HALVÅR

FORDELT PÅ

FORDELT

BET. MEDL.

ETTER SØKN.

FIR

SUM

HS

-

ALPIN

Kr.

14 764

8 000

22 764

BADMINTON

Kr.

11 334

3 000

14 334

BASKET

Kr.

5 722

FOTBALL

Kr.

165 793

FRISKIS & SVETTIS

Kr.

HÅNDBALL

Kr.

61 825

10 000

71 825

INNEBANDY

Kr.

11 762

5 000

16 762

ORIENTERING

Kr.

3 745

10 000

13 745

SKI

Kr.

38 977

15 000

53 977

SYKKEL

Kr.

7 519

5 000

12 519

TURN

Kr.

25 336

25 000

50 336

IGF

Kr.

BORDTENNIS

Kr.

5 722
30 000

195 793
-

3 497

3 497

350 274

111 000

461 274

Balanse Hovedstyret 2008
BALANSE
EIENDELER

Noter

Bygninger
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler

1

Andre fordringer
Kortsiktig lån
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

2

2008

2007

2006

33 100
33 100
33 100

36 400
36 400
36 400

39 700
39 700
39 700

330 106
416 660
746 766
1 385 935
2 132 702
2 165 802

31 854
717 000
748 854
1 118 906
1 867 760
1 904 160

163 170
108 334
271 504
1 820 732
2 092 236
2 131 936

(1 378 566)
164 118
(1 214 448)

(1 861 723)
483 157
(1 378 566)

(1 850 782)
(10 941)
(1 861 723)

(1 214 448)

(1 378 566)

(1 861 723)

-

-

(951 354)
(951 354)

(272 828)
(124 441)
(128 325)
(525 594)
(525 594)

(127 067)
(63 257)
(79 890)
(270 213)
(270 213)

(2 165 802)

(1 904 160)

(2 131 936)

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Sum egenkapital

4

Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig godtgjørelse og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Årsberetning for DFI 2008

(252 351)
(50 912)
(648 091)

21

22

3

3

3
3
3

72 352
235 538
2 959 925
257 067
440 133
102 369
1 477 732
103 336
867 655
118 261
156 825
242 811
426 867
99 095
291 576
111 574
117 774
108 675
40 253
123 018
102 694
322 010
321 386
1 814 458
200 962
752 122
16 729
97 965
167 244
351 892
241 199
6 255
(30 657)
12 717 090
523 351

KOSTNADER:
Varekjøp, kafeteria/kiosk
Treningsleir/treningsutgifter
Lønn/Feriepenger
Honorarer/Godtgjørelser
Arb.giv.avg.
Daglig leder Fotball
Administrasjon/Møteutg./kjøp,tjenester/gaver
Lagsutgifter
Avskrivning
Drift maskiner, lysløype, Festeavg.
Vedlikehold Frognhallen
Vedlikehold Uteanlegg
Renhold
Strøm/olje
Telefon/Porto
Dommerutgift
Tilsynsvakter
Div. utgifter
Revisjon, Rådgivning
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(-)

KONSERN
2008

2 439 858
1 105 225
370 250
748 011
1 839 499
1 132 069
7 230
1 072 408
3 996 500
370 746
153 644
5 002
13 240 441

Noter

INNTEKTER:
Medlemskontigent/Treningsavg.
Trimakt./Egne arrangement
Aktiv på dagtid
Tilskudd fra AIK, FIR, Andre
Driftstilskudd Frognhallen
Driftstilskudd Anlegg
Dugnad
Refusjon lønn/godtgjørelse
Egenandel / Lagsinntekter
Reklameinntekter/Sponsorinntekter
Salg/Leieinnt./Innt.bring.tilt.
Kiosksalg
Administrative tjenester
SUM INNTEKTER:

RESULTATREGNSKAP 2008

154 580
321 521
2 819 059
261 570
384 967
33 850
315 819
669 296
91 832
839 358
155 308
54 919
293 741
464 525
125 436
241 077
425
42 051
122 025
103 373
199 929
45 855
104 468
337 087
343 365
1 548 027
167 053
671 350
2 814
98 250
660 065
385 774
37 658
10 000
37 366
(87 117)
12 056 676
(525 362)

2 327 344
1 260 955
1 260 956
895 941
1 365 100
1 141 856
145 277
1 076 072
416 445
2 199 925
334 250
367 550
600
11 531 314

KONSERN
2007

93 404

252 700
4 261 796

(1 912 248)
-

(14 400)
(15 000)

(8 710)

(84 618)

(40 000)

5 375
76 378

1 925
9 162
565

4 000
(16 194)
(189)
4 425 914 145 456
(164 118) (52 052)

63 144
5 000

20 544
9 190
56 532
3 459

43 082
215 919

7 265

3 300
992 892
118 261
153 825
282 811
398 347
77 477
84 618
20 875
117 774
2 997
38 558

328

71 970

(97 500)
(153 600)
(301 171)
(1 150 000)

9 315

1 361 164
67 207
229 165

22 483
12 850

1 650

(649)
48 992
23 192

800

12 700
4 475
1 590
18 097

649

300

1 800

1 138

2 000

3 300

2 793

72 184

8 505
7 020

125

14 334

22 764

30 590

37 400
4 800

BADMINTON

38 400

ALPIN

171 500
105 021

332 652
63 100
370 250
136 573
1 839 499
990 501

DFI-HS

(28 750)

(16 500)
(2 000)

(26 490)
(6 000)
(251 100)
(1 912 248)

(1 150 000)
(121 618)
(28 750)
(326 291)

(2 000)

ELIMINERINGS
REGNSKAP

35
22 345
8 246

567

686
1 690
13 053

226
1 650

4 438

83
1 380
30 591

13 028

16 100

BASKET

(98)
10 953
(456)

870

5 050

2 900

495

136

1 600

10 497

3 497

7 000

BORDTENNIS

(741)
2 302 995
(245 658)

23 917
69 831
7 200

1 200
59 300
227 768
106 303
167 050

3 109

7 152
83 256

3 000

17 490
40 000
387 194
128 008
56 610
37 500
41 385
833 163
3 300

2 057 337

900
28 750
594 811
30 000
8 200
35 457

183 740

1 080 350
95 130

FOTBALL
JR

(481)
4 720 170
(251 506)

71 765
73 460
228 999

123 018
1 910
78 545
32 500
1 459 203
2 500
109 203

2 873

25 451

1 192
119 504

780 270

50 184
175 055
1 054 045
84 202
154 357
60 000
32 416

4 468 664

800
2 674 000
70 000
55 820

1 151 568

132 779

383 698

FOTBALL
SR

(266)
117 726
(16 676)

900
3 682

7 218
1 899
8 012
2 806
38 637
39 330

1 097
1 696

1 101

1 114

10 500

101 050

1 200

99 850

FRISKIS OG
SVETTIS

1 800
(2 718)
1 556 618
19 528

8 500

63 000

649
2 500
155 800
90 121
20 509
84 847

3 300

49 236

2 751
85 066

17 417
945 740

22 500

5 601

1 576 146

772 373
27 000
42 890
15 318

100 350

71 825

289 250
257 140

HÅNDB.

(146)
18 050
18 463

3 000

3 548

2 500

1 267

493

112
2 100

5 176

1
36 513

5 000

16 762

14 750

INNEBANDY

(745)
68 573
(9 513)

3 464
390
12 531
10 000

6 470

958

300

464

25 232
3 010

4 500

2 000

59 060

7 493

6 426

15 675

4 900
24 566

ORIENTERING

455
(6 325)
648 551
1 064 821

12 031
14 114
7 186
3 520
2 250
86 851
380
22 434
50 617
16 850

57 567

5 796

28 520
1 257

71 504
241 483

17 394

4 000

10 669

998 000
33 910
44 507
1 472
1 713 372

140 000
5 000

77 677

206 500
206 307

SKI

(65)
100 219
17 710

2 250
43 886
12 500

17 675
2 875
4 000

2 088

1 772

928

12 310

550
117 929

54 000
14 870

12 519

35 990

SYKKEL

14 400
15 857

5 000
25 226

2 810
818

8 104

1 941

2 362

7 900

27 000

81 737

1 441

79 866
430

IGF

(383)
(543)
261 121 110 875
130 359 (29 139)

5 271

3 376
2 450
16 965
4 095
3 570
116 618

447

2 177

12 149

85 873
6 400

2 114

391 480

5 500
100 000

11 172

50 336

196 850
27 623

TURN

(1 149)
70 781
10 151

33 919

2 625

29 603

284

5 500

80 932

36 500

44 432

BLOMSTERMILA
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(648 091)
(951 354)

(133 373)

(685 042)

(2 042 908) (1 008 496)

(2 842 908) (1 008 496)
(7 180 977) (4 823 213)

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

(24 650)

-

(24 650)
-

-

(951 354) (24 650)
583 393 (2 165 802) (130 277)

(252 351)
(50 912)

(604 866)
(270 257)

-

(1 181 179)
(176 687)

466 730

130 277

130 277

117 641

(1 214 448) (105 627)

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig godtgjørelse og
feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

116 663

-

-

12 636
12 636

ALPIN

(1 378 566) (157 679)
164 118
52 052
(1 214 448) (105 627)

2 165 802

2 132 702

1 385 935

330 106
416 660
746 766

33 100

33 100
33 100

DFI-HS

(800 000)
(800 000)

-

(583 393)

(116 663)
(466 730)

-

-

ELIMINERINGSREGNSKAP

Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld

(4 338 069) (3 814 718)

4

Sum egenkapital

4 823 213

(3 814 718) (4 340 080)
(523 352)
525 362
(4 338 069) (3 814 718)

7 180 977

SUM EIENDELER

4 231 717

3 840 982

390 735
390 735

591 496

591 496
591 496

2007
KONSERN

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

3 931 976

3 506 423

425 553
425 553

3 249 001

3 249 001
3 249 001

2008
KONSERN

Sum omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Andre fordringer
Kortsiktig lån
Sum fordringer

2

1

EIENDELER
Bygninger, løypemaskin
Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Noter

BALANSE

BALANSE PR. 31.12.2008

-

-

15 026

15 026

13 884

1 142
1 142

BASKET

-

-

-

8 998

8 998

8 998

BORDTENNIS

199 753

166 653

31 833

84 750
50 070
134 820

33 100

33 100
33 100

FOTBALL
JR.

(161)

-

(161)
-

-

-

-

-

594 711

594 711

549 711

45 000
45 000

HÅNDB.

-

-

-

52 919

52 919

52 919

INNEBANDY

-

(36 951)

-

-

-

-

(42 075)

-

(42 075)
-

-

(600)

-

(600)
-

-

737 962 (55 099) (552 636) (52 319)

(92 077) 332 219)
(34 965) (88 628)

-

55 099

55 099

55 099

-

-

-

FRISKIS &
SVETTIS

486 456 (71 774) (533 108) (33 857)
251 506 16 676 (19 528) (18 463)
737 962 (55 099) (552 636) (52 319)

186 565

186 565

139 770

- (466 730)
(484) (127 041) (924 527)

-

(484)
-

-

(72 712)

-

-

46 796
46 796

FOTBALL
SR.

- (42 075)
(600)
(4 375)
(161)
(484) (127 041) (924 527)
(170 991) (15 026) (8 998) (199 753) (186 565) (55 099) (594 711) (52 919)

(4 375)

-

(4 375)
-

-

(166 616) (14 865) (8 514)

(143 424) (6 618) (8 969) (318 370)
(23 192) (8 246)
456 245 658
(166 616) (14 865) (8 514) (72 712)

170 991

170 991

169 291

1 700
1 700

-

-

BADMINTON

Balanse konsern 2008

3 423 928

291 591

280 770

10 821
10 821

3 132 337

3 132 337
3 132 337

SKI

-

-

59 292

59 292

51 252

8 040
8 040

SYKKEL

-

-

264 621

264 621

263 396

1 225
1 225

TURN

-

-

-

114 460

114 460

114 460

IGF

(447 407)

-

(447 407)
-

(800 000)
(800 000)

(4 459)

-

(4 459)
-

-

(89 675)

-

(89 710)
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-

(8 008)

-

(5 790)
(2 218)

-

(1 484) (1 247 407) (4 459) (89 675)
(8 008)
(255 553) (3 423 928) (59 292) (264 621) (114 460)

(1 484)

-

(1 484)
-

-

(254 069) (2 176 520) (54 833) (174 946) (106 452)

(263 583) (1 111 700) (37 123) (44 587) (135 591)
9 513 (1 064 821) (17 710) (130 359)
29 139
(254 069) (2 176 520) (54 833) (174 946) (106 452)

255 553

205 089

205 089

-

50 464

50 464
50 464

ORIENTERING

(66 376)

-

-

-

-

(66 376)

(56 225)
(10 151)
(66 376)

66 376

66 376

66 376

-

-

-

BLOMSTERMILA

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.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som
omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter
utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Note 1 Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.08
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.08
Oppskrevet tidligere
Akkumulerte avskrivninger 31.12.08
Balanseført verdi 31.12.08
Årets avskrivninger

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet
økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi
ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig
gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
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.
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.
Note 2 Bundne midler

DFI-HS
36 400

Konsern
591 496
2 760 840

36 400

3 352 336

-3 300
33 100

-103 336
3 249 000

3 300

103 336

2008

2007

DFI-HS:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

71 200

72 543

Konsern:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

129 221

161 724

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
DFI-HS:
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Sysselsatte årsverk

2008
1 361 164
229 165
183 178
87 751
1 861 258
5

2007
1 236 815
190 362
136 528
116 062
1 679 767
5

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

2008
2 959 925
440 133
183 178
2 023 474
5 606 710
5

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

2008
Daglig leder
DFI-HS
402 582
43 014
65 563

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

2008

2007

75 000
27 250
102 250

122 025
0
122 025

Ytelser til ledende personer

Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder eller styremedlemmer.
Revisor
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik :
- revisjon
- andre tjenester, rådgivning
Sum godtjørelse til revisor
Revisjonshonoraret er belastet DFI-HS og gjelder hele idrettslaget.
Note 4 Egenkapital

2007/08
Styret
DFI-HS
0
0
0

Note 5 Antall medlemmer

Egenkapital 01.01.
Årets resultat

DFI-HS
1 378 566
-164 118

Konsern
3 814 717
523 352

Egenkapital 31.12.

1 214 448

4 338 069

Antall medlemmer i DFI:

2008
2324

2007
2249

Note 6 Pantstillelser og garantier m.v.
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Det er gitt et lån fra Sparebank 1 Drøbak til Skigruppa i DFI på kr.
800.000,- Frogn Kommune har stilt garanti for dette beløpet. Det er ikke
ytet lån med sikkerhet i noen av DFI sine eiendeler.
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Revisjonsberetning
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Rapport kontrollkomité
Kontrollkomiteen har i 2008 fått tilsendt alle referater fra styremøter i DFI Hovedstyret,
samt samtlige månedlige regnskapsrapporter for DFI Hovedstyret og for alle gruppene.
Dette er hovedgrunnlaget for vår rapport til årsmøtet.
Kontrollkomiteen mener aktiviteten i DFI foregår på en god måte og i henhold til de idrettslige regler,
prinsipper og de årsmøtevedtak som foreligger.

Drøbak mars 2009

Kontrollkomiteen
Lennart Beijer		
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Handlingsplan 2009–2010
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 gi det beste og mest varierte idretts- og fritidstilbud i frogn kommune.
Idrettslaget skal i tillegg være den mest attraktive frivillige organisasjon i kommunen.
For at Drøbak-Frogn Idrettslag skal oppnå sin målsetting må det arbeides bevisst, målrettet og strukturert mot realistiske mål.
For perioden 2009 – 2010 er følgende områder prioritert som særlig viktige:

1. Markedsføring
Mål for perioden 2009-2010

Overordnet delmål 2009-2010

Delmål DFI 2009

Øke sponsorinntektene

1. Etablere avtale med minimum 4
hovedsponsorer for DFI
2. Bistå gruppene i arbeidet med å
skaffe egne sponsorer i tillegg til
hovedlaget

1. Skaffe nye sponsorinntekter som sikrer
aktivitetsnivået i DFI
2. Gjennomføre kveldsseminar om markedsføring og sponsorarbeid for alle gruppene
3. Gjennomføre orienteringsmøte med alle
gruppene om behovet og viktigheten med
aktivt markeds/sponsorarbeid.
4. Tilrettelegge for seminar dag med tema
markedsføring/sponsorarbeid.

Aktiv og løpende profilering av
DFI for å styrke idrettslagets
renome

1. Proaktiv profilering mot forbund
og kretser
2. Profilering mot befolkningen i
Frogn med særlig fokus på vårt
arbeid med barn, ungdom 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 kommunikasjons- og mediaplan
for å sikre systematisk arbeid med styrking
av DFI’s renome.

Mål for perioden 2009-2010

Overordnet delmål 2009-2010

Delmål DFI 2009

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 DFI’s Strategi og Handlingsplan
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. Vurdere behov og formål med kontakt mot
ulike offentlige råd og utvalg og eventuelt
følge opp med å ta et initiativ til dialog

2. Offentlig sektor

Årsberetning for DFI 2008
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3. Frogn idrettsråd
Mål for perioden 2009-2010

Overordnet delmål 2009-2010

Etablere god og nær samhandling med Frogn idrettsråd

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

Delmål DFI 2009
1. Ta initiativ til fellesmøte mellom HS og
FIR for å drøfte felles utfordringer.

4. Funksjonshemmede i idretten
Mål for perioden 2009-2010

Overordnet delmål 2009-2010

Delmål DFI 2009

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 samling for alle gruppene med
tema integrering av funksjonshemmede i
idretten.
2. Gjennomføre kartlegging av tilgjengeligheten i
alle idrettsanlegg og utarbeide planer for
nødvendige tilpasninger.

Mål for perioden 2009-2010

Overordnet delmål 2009-2010

Delmål DFI 2009

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 årsplan for fellessamlinger med
gruppene i 2009
2. Etablere gjentagende årshjul for oppgaver
og tema som skal behandles fast gjennom året.

Utvikle DFI som organisasjon
gjennom nye idrettstilbud og
flere medlemmer

1. Jobbe aktivt for å etablere nye
idretter som medlem av DFI.
2. Årlig prosentvise vekst i medlemsmassen skal være større
en i Frogns befolkning

1. Sikre videre vekst i DFI i samarbeid med
gruppene.
2. Kartlegge og vurdere aktuelle nye idretter
som kan tas opp som medlem på årsmøtet i 2010

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. Temamøte med gruppene i løpet av 2009
for å identifisere tiltak.
2. Vurdere samhandling med andre aktuelle
ungdomsorganisasjoner som er opptatt av
temaet
3. Bringe utfordringen frem for Frogn idrettsråd

5. Egen organisasjon
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6. Anlegg – arenaer
Mål for perioden 2009-2010

Overordnet delmål 2009-2010

Delmål DFI 2009

Videreutvikle eksisterende
anlegg og aktiv påvirkning til
etablering av nye idrettsanlegg

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

1. Lage en strategisk plan for utvikling og
etablering av anlegg.
2. Etablere en komité under DFI hovedstyre
med ansvar for strategisk utvikling av
anlegg med representasjon fra hovedstyre
og aktuelle grupper.

Sikre permanent avklaring
angående ansvaret for
kommunale idrettsanlegg
Prinsippspørsmål om å drifte
eller eie på sikt?

1. Utarbeide strategisk vedlikeholds- og investeringsplan for
alle kommunale idrettsanlegg.
2. Avklare eierskap, ansvar og
myndighet over eksisterende
anlegg. Og nedfelle DFI’s
prinsipielle syn på fremtidig
forvaltning av anlegg

1. Etablere tettere samarbeid med FIR
2. Nedfelle DFI’s prinsipielle syn på fremtidig
forvaltning av anlegg

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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●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Å gi utøvere som ønsker det, tilrettelagte muligheter for
videreutvikling og spesialisering gjennom eksterne kurs
Å skape et attraktivt tilbud til ungdom.
Rekruttering og utvikling av trenergruppen.
Økt fokus på sikkerhet.
Øke foreldreengasjementet
Øket renndeltagelse gjennom stimulering.
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:
–– Kurs/trening på bre i Østerrike i oktober
–– Barmarksamling etter skolestart
–– Sesongstart familiesamling på ski i november
–– Bendit Skifestival, Gaustablikk og Ål
–– 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
●●
Gjennomføre øvrige mulige inntektsgivende tiltak
●●
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Tiltak – administrasjon:
●●
Gjennomføre tiltak for å få et tilbud for barmarkstrening med oppstart snarest mulig etter skolestart høst.
●●
Avdekke og gjennomføre tiltak for rekruttering av nye
medlemmer
●●
Utvikle skiskolen til også å fange over barn i Follo
generelt
●●
Søke å styre all informasjon til klubbens medlemmer
via www.dfialpin.no, e-post og SMS
●●
Utvikle samarbeidet med valgt treningsarena slik at
rammene for kjerneaktiviteten stadig kan forbedres
●●
Gjøre seg mest mulig 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
Gi gode utviklingsmuligheter for de mest interesserte
barne- og ungdomsspillerne
Øke andelen treningstid med instruksjon av kvalifiserte
trenere
Engasjere en større andel av foreldrene i gruppas
aktiviteter
Gjennomføre minst 2 sosiale arrangementer for barn/
ungdom
Arrangere klubbmesterskap
Vurdere arrangement av skolemesterskap

●●
●●

DFI Basket skal til enhver tid ha engasjerte tillitsvalgte.
Tiltak:
●●
Sørge for at tillitsvalgte er kjent med hvilke oppgaver
som skal gjennomføres ved å benytte funksjonsbeskrivelsen aktivt.
●●
Ha jevnlige planmøter
●●
DFI Basket skal til enhver tid ha engasjerte trenere.
●●
Tiltak:
●●
Sørge for at det er god kommunikasjon mellom trenere
og andre tillitsvalgte, med jevnlige møter
●●
Trenere må få tilbud om kurs etter deres behov.
DFI Basket ønsker å kunne yte en symbolsk godtgjørelse
til de tillitsvalgte:
●●
Styremedlemmer slipper å betale treningsavgift for 1
person.
●●
Lagledere betaler halv treningsavgift
●●
Spillende trenere og lagledere slipper å betale treningsavgift.

Bordtennis
●●
●●

●●
●●
●●
●●

Basket
DFI Baskets Visjon:
”DFI Basket skal tilrettelegge basket slik at flest mulig
unge kan få spille.”
Målsettingen og handlingsplan for 2009 er basert på
overstående 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 gjeldende
reglement.
●●
Alle ledd i klubben skal ha kjennskap til foreldrevettreglene.
●●
Etablere gode miljøer gjennom sosiale tiltak for spillerne.
●●
Avklare hvilke mål spillerne har for seg og sin sport.
●●
Vi må sørge for å beholde de spillerne vi har i dag.
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Vi må rekruttere flere spillere.
Vi må rekruttere flere trenere.

●●

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 2009 – 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. DFI Fotball er et breddeidrettslag som
skal styrke sin posisjon som den største fotballklubben i
Østfold fotballkrets, gjennom å skape en trygg, sunn og
trivelig arena for alle som ønsker å spille fotball.
DFI Fotball skaper også enere hvor kvalitativt gode treningsog kamparenaer, både på gutt- og jentesiden, utvikler
fotballspillere som hevder seg på nasjonalt nivå. Målet er at
DFI fotball skal etablere seg i Adeccoligaen.
DFI fotball skal være synlig, ambisiøs og inkluderende. 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
Årsberetning for DFI 2008

De kritiske faktorene for bedre kvalitet er forbedret
organisering, styrking av trenerkompetanse, flere og bedre
anlegg, effektivisering av den interne organisasjonen, samarbeid og økonomi.
Målsettinger og tiltak i 2009
1. Bruk og utvikling av DFIs Sportsplan.
Sportsplanen konkretiserer mål og retningslinjer for det
sportslige arbeidet i DFI fotball, og i 2009 vektlegges:
–– At Sportsplanen nyttes aktivt av alle trenere/ledere
og diskuteres/evalueres/forbedres i trenerforum
mv.
–– Utvikling og implementering av ”læreplan” for barnefotballen.
–– Utvikling og implementering av program for spillerutvikling i ungdomsfotballen. Dette skal være et
rammeverk for spillerutviklingen, dvs hospitering
og klubbtiltak (talenttreninger, ny fotballskole for
målgruppen ca 11-14 etter skoleslutt osv).
–– Utarbeidelse av årshjul/aktivitetsplan.
2. Samarbeid og kommunikasjon
–– Forbedre intern og ekstern kommunikasjon gjennom aktivt informasjonsarbeid og oppdaterte
nettsider.
–– Utvikle samarbeidsfora og gjennomføre åpne temamøter.
3. Kompetanse- og organisasjonsutvikling
–– Videreføre klubbutviklingsprosessen som ble påbegynt i 2008 ila 2009 med særlig vekt på forbedring av organisasjon og administrasjon, bygging av
klubbkultur og informasjon/kommunikasjon.
–– Vurdere alternative organisasjonsformer for DFI
fotball, bl a alternativene:
1. Videreføre dagens organisering innen
rammen av DFI
2. Skille ut DFI fotball som allianse
(med eget orgnr) innen rammen av DFI og
3. Skille fotballen helt fra DFI og etablere egen
fotballklubb.
Arbeidet gjennomføres som del av klubbutviklingsprosessen og evt forslag om endret organisering
besluttes gjennom ekstraordinært årsmøte i DFI
fotball og DFI i løpet av høsten 2009 slik at evt ny
organisasjon kan være effektiv fra 2010.
–– Styrke funksjonen som daglig leder
–– Forbedre administrativ struktur, retningslinjer og dokumentasjon , herunder konkretisere og implementere instrukser for ansatte, trenere, lagledere osv.
–– 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, herunder etaÅrsberetning for DFI 2008

blere et utvalg som kan koordinere og organisere
gjennomføring av arrangement (kamper for A-lag og
DFI 2, cuper osv).
4. Aktivitetsutvikling – skape mer og bedre aktivitet
–– Sikre alle lag best mulig trenings- og kampfasiliteter.
–– Gjennomføre felles ”kick-off” for hele DFI fotball på
våren og avslutning på høsten
–– Gjennomføre Tine fotballskole, Bendit cup (tidligere
BadebyCup) og Umbro cup.
–– Gjennomføre ny fotballskole for målgruppen 11-13
år ultimo juni.
–– Gjennomføre fotballskole i høstferien.
5. Jentelag på hvert trinn fra 2002-kullet tom J-16 for å
bygge opp mot framtidig juniorlag
–– Starte egne jentelag på hver skole i 1./2./3./4.
klasse (99-02, femmer)
–– Utvikle lagene i 5. og 6. klasse (sjuer)
–– Utvikle 11’erlagene og etablere et godt samarbeid
i 11’ergruppen.
6. 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
–– Rus-, røyk og snusfritt.
7. Bane- og anleggsutvikling
–– Ta i bruk kunstgressbane på Frogn vgs i 2009.
–– Legge kunstgress på grusbanen på Høiås snarest
mulig.
–– Drifte og utvikle eksisterende baner, spesielt
5/7›er på Ullerud, best mulig.
–– Videreføre arbeidet med å få rustet opp Seiersten
til Adeccoligastandard samt med å sikre Ullerud for
framtidig bruk.
–– Ferdigstille en plan for baner og anlegg som synliggjør behov og behov for tiltak på kort og lang sikt.
Å øke banekapasiteten og –kvalitet raskt har høyeste
prioritet.
8. Økonomisk grunnlag for bærekraftig drift
–– Øke inntektene gjennom bedre profilering/markedsføring og salg av klubben
–– Øke inntektene gjennom dugnadsarbeid, bl a for
A-laget.
–– Øke sponsorinntektene i aldersbestemte lag ved at
lagene kan inngå sponsoravtaler etter koordinering
med DFI, og med en andel på 10 % til DFI.
–– Videreføre samarbeid med Badeball AS
–– Forbedre intern kostnadskontroll og økonomistyring
og etablere en tydelig controllerfunksjon.
–– Vurdere en differensiert struktur på treningsavgifter
og evt endring av lagskasseordningen. Endringer
implementeres for 2010.
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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. Vi ønsker å nå ut til flest mulig av Drøbaks
befolkning, og på den måten øke medlemstallet.
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

●●
●●
●●
●●

Lover og regler i Region Øst Norge
Regler for barneidrett i NIF og NHF
Lover i Drøbak Frogn Idrettslag
Vedtak gjort på årsmøte og hovedstyre i DFI

Målsettinger – DFI Håndball
Visjon: Håndball i DFI – en lek med mål!
Håndball i DFI skal gi medlemmene den beste mulighet til
en morsom, utfordrende og utviklende aktivitet – fysisk og
sosialt
Overordnede mål:
Et godt håndballtilbud til alle i DFI
●●
Alle i vårt nærmiljø som vil spille håndball skal ha et
tilbud i DFI tilpasset deres nivå.
●●
Vårt nærmiljø er Frogn.
●●
Vi skal ha kvalitet i trening og aktiviteter.
●●

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.
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 årslasser
midlertidig
–– Utvikling av håndballen/flyball etc
●●
DFI/H skal etablere eget damelag i seriespill innen
sesongen 2009/10
●●

Håndball
MÅLSETTING & HANDLINGSPLAN (”MÅ – HA”)
2009 - 2012
Innledning
Det har i håndballmiljøet i Drøbak Frogn Idrettslag (DFI)
vært et ønske om klarere mål og planer med det arbeidet
som utføres i regi av håndballgruppa. Som en konsekvens
av dette har håndballgruppa utarbeidet denne ”Målsetting
og Handlingsplan” (”MÅ-HA”). Planen ble godkjent av DFIs
Hovedstyre i desember 2004, og deretter vedtatt på
årsmøtet i DFI håndball 8 februar 2005.
MÅ-HA er tenkt å være en rettesnor og et arbeidsredskap
for alle som utfører et virke i regi av DFI-håndball. Enten
som trener, dommer, tillitsvalgt eller i andre funksjoner.
MÅ-HA skal også bidra til å kommunisere til aktive og
foresatte hvilke mål og planer håndballgruppa har.
MÅ-HA beskriver mål og planer for en femårs periode.
Samtidig er dette tenkt å være et levende dokument, i den
forstand at det SKAL evalueres og revideres hvert år.
Planen tas opp til godkjenning på hvert årsmøte.
Aktiviteten i DFI håndball baserer seg i hovedsak på
frivillig arbeid. Spillernes foresatte er klubbens viktigste
ressurs. Deres deltagelse i støtteapparat og på dugnader
er helt avgjørende for håndballgruppas muligheter til å nå
de målsettingene som beskrives i dette dokumentet.
Dokumentet er bundet til en rekke lover og regler fastsatt
av idrettens øvre organer. Som gruppe i et idrettslag har vi
ikke anledning til å sette mål som går ut over dette.
MÅ-HA forholder seg til følgende lover og regler:
●●
Lov for Norges Idrettsforbund (NIF)
●●
Lov og regler i Norges håndballforbund (NHF)
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Hovedmål utvikling:
DFI skal kjennetegnes av sportslig og faglig utvikling av
sine spillere og trenere
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 videreut-

●●

Årsberetning for DFI 2008

●●

●●

●●

●●

vikling 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

Hovedmål miljø:
Aktiviteter i regi av DFI håndball skal preges av trygghet,
trivsel og glede.
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
–– 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
Hovedmål støtteapparat:
DFI håndball skal ha et engasjert, skolert og motivert
støtteapparat
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

●●

Årsberetning for DFI 2008

●●

●●

●●

●●

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

Verdier:
Det vi gjør skal preges av aktivitet og glede, konkurranse
og fair play. Dette skal skje i et åpent, skapende og trygt
fellesskap.
Vektlegging for sesongen 2009/2010
Beholde, utvikle og rekkruttere dommere.
●●
Beholde flest mulig spillere ved å skape trivsel gjennom godt kvalifiserte trenere og støtteapparat.
●●
Forsterke satsingen på DFIs damelag med fokus på
rekruttering, trivsel og sportslig fremgang.
●●
Økt trivsel i Frognhallen for spillere, dommere og publikum gjennom å øke hallens funksjonalitet og arrangørenes gjennomføringsevne og kunnskap om håndball
arrangementene.
●●
Det skal bli enda tydeligere for spillere, dommere og
publikum at DFI håndball følger målsettingene i ”fair
play” kampanjen.
●●
Rekruttere flere gutter til håndballen.
●●
Oppdatere gjeldende målsettings- og handlingsplan til
å gjelde for perioden 2010 – 2015.
●●

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.

Trenere: Trenersituasjonen i gruppen er ikke tilfredsstillende. Dette er et område som styret må jobbe videre med.
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Det har vært og vil være en hovedmålsetning å utdanne
trenere blant våre egne spillere og foresatte, dette er et
arbeid som må intensiveres neste periode.
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 satses det på innebandyskole i Mars April for aldersgruppe 8-9, år 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 situasjon hvor vi blir bøtelagt hver
sesong fra forbundet for at vi ikke har dommere som
dømmer aktivt. Fra sesongen 2008 er alle Lag i serie
pålagt å stille med minst 1 dommer.
I styret skal det til enhver 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.
5. STØTTEFUNKSJONER/FRIVILLIGE
Innebandy 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 klubben må ha for å
fungere. DFI- Innebandy vil fremover være helt avhengig av
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at et større antall personer engasjerer seg i klubbens
daglige drift. Innbandy gruppen vil ikke kunne fortsette sin
aktivitet for de unge hvis ikke det er flere som stiller i de
ulike støttefunksjonene som trenges i klubben.

Orienteringsgruppa
Rekruttering
Fortsette arbeidet med nybegynnerkurs og arbeidet med å
beholde nybegynnere.
Opprette o-kontakter på skolene i Frogn.
Idrettslig aktivitet
Medlemmene i DFI-orientering deltar i løp og løpsarrangementer som medlemmer i Måren OK (”Paraplyklubb” for
DFI og NIF)
Arrangementer:
Måren OK har ansvaret for terminfestede løp.
Folloløpet med Trimtex cup arrangeres 7. juni.
Follokarusell
(dato ikke fastsatt)
Skolemesterskap
”
Skolestafett
”
Høstsprett arrangeres av rekrutter i oktober.
Turorientering
Fortsette arbeidet med turorientering som tidligere.
Dugnad
Vurdere dugnadstilbud fra DFI.
Vurdere nytt kakelotteri på Drøbak City.

SkigruppA
●●

●●

●●
●●

●●
●●
●●
●●

●●

●●

●●

Skaffe finansiering til drift og videre utbygging av snøproduksjonsanlegg.
Videreføre samarbeidet med Frogn kommune vedrørende løypekjøring og midler til snøproduksjon. Skaffe
langsiktige avtaler, med muligheter for indeksregulering
Lansere Drøbak Skipark som et Regionsanlegg.
Arbeide mot Ås IL mhp styrket samarbeid vedrørende
snøproduksjon, løypekjøring og fellestrening.
Få noen til å påta seg oppgaven som TD for DFI.
Gjennomføre skiskole for barn født i 2002 og 2003.
Gjennomføre teknikk- og smørekurs for voksne.
Gjennomføre kronerulling for å dekke snøproduksjon i
”Rett i løypa”-anlegget, driftskostnader på løypemaskin
med mer.
Arbeide aktivt for å bevare løypenettet i Frogn slik at
det samme lysløypenett som i dag blir opprettholdt
uten at det medfører ekstra belastning for skigruppa.
Gi et treningstilbud slik at de av våre eldste som ”satser” får et supplement til egentrening som gir videre
utvikling. Samtidig tilby et treningstilbud for de som
ønsker skitrening på mosjonsnivå.
Klare å holde på, samt rekruttere flere jenter blant de
aktive.
Årsberetning for DFI 2008

●●
●●

●●

●●
●●

●●
●●
●●

●●

●●

●●

●●

Øke antallet aktive som deltar i konkurranser.
Få til en mer formalisert voksengruppe med fellestrening og felles målsetning (Birkebeinerrennet, Marcialonga, Vasaloppet).
Oppmuntre trenere til å delta på trenerkurs. Mål: Ytterligere 2 trenere deltar på kurs i 2009.
Gjennomføre treningssamling på snø høsten 2009.
Gjennomføre skikarusell, og arbeide for å opprettholde
og helst øke antall deltagere.
Gjennomføre klubbmesterskap.
Gjennomføre et terminfestet Drøbaksrenn, helst et KM.
Øke medlemstallet til 200 gjennom å rekruttere flere
aktive voksen-medlemmer.
Gjennomføre de samme inntektsbringende tiltak som
i 2008. Dvs. Bruktmarked for sportsutstyr, julekalendersalg, kioskdrift på golfbanearenaen og en kronerullingsaksjon for å få dekket gjeld og driftskostnader på
løypemaskinen.
Utvikle gode systemer slik at naboklubber, barnehager,
skoler etc. fra andre kommuner betaler for å benytte
Drøbak Skipark. – Dette for å sikre driften økonomisk.
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/deligere bort hvis de ikke selv kan
stille.
Forbedre vår hjemmeside.

SYKKEL
1.0 Innledning/formål:
Drøbak Sykkelklubb (DSK) ble stiftet høsten 2006. Klubben
har nå gjennomført sin andre hele sesong, og begynner å få
fin appell i lokalmiljøet. DSK er en del av fleridrettslaget DFI,
og skal således arbeide i henhold til de lover og retningslinjer
som gjelder for laget, og idrettens øvrige retningslinjer. DSK
er for øvrig medlemsklubb i Akershus Cyclekrets, og naturligvis medlem av Norges Cycleforbund.
2.0 Formål:
Etablere en klubb som er attraktiv både for unge utøvere med sportslige ambisjoner og andre utøvere 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 2009:
Jobbe målbevist for å etablere et bredere og bedre
treningstilbud for først og fremst barn og ungdom (inn
til 16 år), men også voksne medlemmer
●●
DSK skal i 2009 arbeide for en tydelige medlemsvekst.
●●
DSK skal i 2009 styrke styrearbeidet med den hensikt
å gi bedre sportslig forutsetninger og tilfredstillende
ressurstilgang.
●●
Fremstå som en attraktiv samarbeidspartner – både for
næringslivet og for andre aktører innen sykkelsporten.
●●

Årsberetning for DFI 2008

●●

●●

DSK skal i 2009 fortsette med å skape positiv oppmerksomhet om aktivitetene.
Også i 2009 skal det arbeides for hyggelige ikkesportslig aktiviteter for medlemmer

4.0 Tiltak / virkemidler
4.1 Sportslig satsing
Delmål:
●●
DSK skal utvide sitt sportslige tilbud i 2009
●●
DSK skal arbeide for en sportslig ledelse.
Virkemidler:
●●
Treningsaktiviteten skal være tilpasset ulike grupper og
nivå.
●●
DSK skal utvikle egne trenerressurser.
●●
DSK skal arbeide for at flere av lagets syklister deltar i
ritt gjennom sesongen.
●●
DSK skal stille eget lag til Trondheim – Oslo 2009, og
Lillehammer - Oslo.
●●
Det skal våren igjen gjennomføres ”Aslaks Terrengsykkelskole”.
●●
Antallet dager med treningstilbud skal utvides i 2009.
●●
Også i 2009 skal DSK gjennomføre terrengsykkelkarusell på Skansen.
●●
DSK skal ha minst fem trenere på kurs i 2009.
●●
Det er et mål og arrangere klubbmesterskap i 2009.
4.2 Organisasjon / administrasjon:
Delmål:
●●
Ha en ubyråkratisk organisasjon som generer sportslig
aktivitet.
Virkemidler:
I 2009 må DSK rekruttere 2 – 3 nye styremedlemmer.
Dette pga frafall i styret. Rekruttere styremedlemmer
som med ulik kompetanse bidrar til høy sportslig /
mosjonsaktivitet og dekker øvrige behov.
●●
DSK skal også i løpet av første kvartal sette sammen
ei gruppe trenere / assistenter for 2009-sesongen.
Dette skal av nye og gamle medlemmer oppfattes som
en klar forbedring ift tildigere.
●●
Om det gavner DSK – engasjere seg i sykkelsporten
regionalt (krets) og nasjonalt (forbund)
●●
Videreføre og forsterke det gode samarbeidet med DFI
sentralt.
●●
DSK skal i 2009 innlede samarbeid med Son
Sykkelklubb med sikte på hyggelige felles aktiviteter,
og prosjektsamarbeid.
●●

4.3 Økonomi / sponsorarbeid
Delmål:
●●
DSK skal ha en økonomi som gjør det mulig å iverksette attraktive trenings- og konkurransetilbud for
medlemmene.
●●
Virkemidler
●●
Budsjettet for 2009 er forsiktig i forhold til at med-
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●●

●●

●●

●●

●●

●●

lemsvekst er kostnadskrevende, og at DSK må regne
med økte utgifter til trenerressurser.
Bortfallet av initiale kostnader gjør en enda større
andel av klubbens inntekter kan gå direkte til aktivitetsskapende arbeid.
DSK skal vedlikeholde et gjensidig og langsiktig samarbeid med lokale bedrifter.
DSK skal også i 2009 arbeide for sponsorsamarbeid
knyttet til prosjekter – eks ”Aslaks Terrengsykkelskole”
DSK skal iverksette andre inntekstbringende tiltak etter behov.
Treningsavgiften for 2009 må vurderes i lys av bortfallet av tippemidler indirekte via DFI. Således vil det
være naturlig med en justering av treningsavgift.
DSK skal ved utgangen av 2009 fortsatt ha en solid
egenkapital.

4.4 Rekruttering / medlemsarbeid
Delmål:
●●
DSK har mål om 140 aktive medlemmer i 2009
Virkemidler:
Det sportslige programmet (så vel trening som ritt)
skal være attraktivt for alle aldersgrupper
●●
DSK vil i 2009 arbeide aktivt for å gi et bedre tilbud til
terrengsyklister. Det er i denne gruppen vi finner størst
potensial for nye medlemmer.
●●
Det skal arbeides videre med å utvikle en bred og
attraktiv gruppe landeveissyklister. Målet er at gruppa
skal delta i flere ritt.
●●
Det skal i 2009 arbeides spesielt for å skape et bedre
tilpasset tilbud til syklister i aldersgruppen 14 – 17 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 epost
og nettsidene.
●●
DSK skal i 2009 arbeide videre med prosjekter/ tiltak
som gjøre klubben mer attraktiv for nye medlemmer. Et
eksempel er ”Test” dag for ungdom som vil prøve landeveissykler. Tiltaket i samarbeid med Foss Sykler/ Trek
●●

4.5. Ikke-sportslige aktiviteter
Delmål:
●●
DSK skal ha attraktive tilbud til nye og potensielle medlemmer.
Virkemidler:
Gjennom 2009 skal det gjennomføres minst 2 ikkesportslige aktiviteter som er attraktive for flere målgrupper.
●●
Alle medlemmer oppfordres til å kjøpe og bruke klubbdrakten under sykkeltrening og - aktivitet.
●●
DSK skal så langt som mulig stimulere egne medlemmer til å iverksette ikke-sportslige aktiviteter mtp å
styrke samholdet i gruppa.

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 kosteffektiv – mao via epost og nettsidene.
●●
DSK skal visuelt (eks gjennom annonser) fremstå som
spennende og fargerikt.
●●
Klubbens nettside – www.drobaksk.no– skal oppdateres jevnlig. Det skal være lett å melde seg inn direkte
fra nettsiden.
●●
DSK skal benytte lokalmedia i så stor grad som mulig.
DSK skal også i 2009 arbeide aktivt for at både lokalmedia (avis/TV) dekkes våre utøvere, våre aktiviteter
og vårt generelle tilbud.
●●
DSK skal i 2009 gjøre grep for å bli en mer aktiv medspiller overfor krets og klubb.
●●
Klubben vil i 2009 arbeide mer for å iverksette prosjekt / tiltak som gjør at vi kan fremstå enda mer
attraktivt. Innformasjonsmøte med Mads Kakkestad
høsten 2008 er et eksempel på dette
●●

Turngruppa
●●

●●

●●
●●
●●

Egne aktiviteter
●●
Oppvisning på Frogn Frognere
●●
2 kakelotterier
●●
Sommeravslutning med grilling og aktiviteter
●●
Juleavslutning
●●
Treningsleir/reise for Trampett

IGF
●●

●●

●●
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Videreutvikle dagens treningsopplegg slik at vi følger
anbefalt opplegg fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Fortsette å jobbe med rekruttering ved å være synlig i
nærmiljøet
Videreføring av dagens økonomiske strategi
Fokus på å beholde eksisterende utøvere
Inspirere og utvikle trenere

●●

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

BLOMSTERMILA
Blomstermila arrangeres for 20. gang 13. Juni 2009. Et
fast innslag i Drøbaks gater holdes i hevd. Norges vakreste mosjonsløp og trimopplevelse fortsetter som et rent
DFI-arrangement, dog med hjelp av noen sentrale personer
Årsberetning for DFI 2008

fra Drøbak Maraton Klubb. Blomstermila gir hvert år et fint
bidrag til flere grupper i DFI pga fin dugnadsinnsats.
Arrangementskomiteen håper fortsatt på økende deltagelse – det vil bidra til flere glade mennesker og enda
bedre arrangement.

Årsberetning for DFI 2008
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550 000,00

Egenandel/Lagsinntekter

101 000,00

45 000,00

1 184 000,00

Vedlikehold Uteanlegg

360 200,00

OVERSKUDD(+)/UNDERSKUDD(-)

SUM KOSTNADER

964 384,00

13 830 616,00

25 600,00

464 916,00

Finansinntekter/-utgifter

115 000,00

Investering anlegg, avskrivning

65 000,00

Diverse/Støtte til gruppene

Talentutvikling

287 750,00

85 000,00

Kartproduksjon/Innt.bring.tilt.

Egne arrangement

13 500,00

Informasjon/faglitteratur

522 500,00

460 000,00

Idrettsmateriell/utstyr

Stevneutg./andres arrangem./samling./cup

136 000,00

Kursutgifter/Utdanning/sportslige tiltak

1 634 500,00

Serieavg./forbundsavg./kretskonting.

Kilometergodtgjørelse

167 900,00

Forsikring/Lisenser/Konting.

65 000,00

83 000,00

Med.behandling/Førstehjelp

Annonseutg.

123 000,00

Gaver,blomster,premier

40 400,00

120 000,00

Revisjon

Kontorrekv. Innkjøp kontorutstyr/service

90 000,00

275 000,00

Dommerutg.

247 000,00

103 900,00

Telefon/Porto

Div. utgifter

490 000,00

Strøm/olje

Tilsynsvakter

300 000,00

Renhold

2 500,00

150 000,00

Festeavgift lysløype

1 180 000,00

Drift maskiner, lysløype

Vedlikehold Frognhallen

100 000,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

2 000,00

53 500,00

-32 000,00

4 631 500,00 112 000,00

-3 000,00

3 300,00

40 000,00

5 000,00

40 000,00

3 500,00

30 000,00

10 000,00

20 000,00

135 000,00

10 000,00

40 000,00

5 000,00

120 000,00

10 000,00

90 000,00

80 000,00

400 000,00

300 000,00

2 500,00

1 174 000,00

150 000,00

-

77 000,00

-500,00

1 000,00

16 000,00

10 000,00

2 500,00

10 000,00

10 000,00

1 000,00

5 000,00

1 500,00

-

60 000,00

4 000,00

15 000,00

10 000,00

3 000,00

10 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 500,00

5 500,00

1 500,00

81 000,00

25 000,00

-1 100,00
195 000,00

385 250,00

1 000,00

25 000,00

108 100,00

100 000,00

310 000,00

50 000,00

1 500,00
28 500,00

8 700,00

40 000,00

1 600,00

7 400,00

400,00

2 500,00

4 000,00

2 500,00

997 000,00

60 000,00

146 000,00

95 000,00

3 000,00

800 000,00

100 000,00

2 010 000,00 4 314 750,00

45 000,00

45 000,00

40 000,00

120 000,00

395 000,00

55 000,00

5 000,00

71 000,00

80 000,00

3 000,00

10 000,00

757 500,00

20 000,00

151 875,00

235 000,00

-

815 000,00

32 000,00

8 000,00

63 000,00

70 000,00

30 000,00

200 000,00

180 000,00

3 000,00

3 000,00

4 000,00

85 000,00

40 000,00

50 000,00

6 000,00
41 000,00

815 000,00

40 000,00

17 500,00

107 000,00

15 000,00

40 000,00 1 085 875,00

897 500,00

7 000,00

90 000,00

30 000,00

100 000,00

300 000,00

70 000,00

160 000,00

350 000,00

HÅNDBALL

90 000,00

2 205 000,00 4 700 000,00

30 000,00

107 000,00

FRISKIS/
SVETTIS

150 000,00

1 150 000,00

50 000,00

365 000,00

25 000,00

FOTBALL
SR

75 000,00 2 570 000,00

550 000,00

95 000,00

180 000,00

75 000,00

100 000,00

1 100 000,00

FOTBALL
JR

Lagsutgifter, aktivitetsutgifter

2 500,00

1 000,00

9 000,00

1 000,00

2 000,00

6 000,00

BORDTENNIS

126 000,00

7 500,00

5 000,00

60 000,00

20 000,00

40 000,00

BASKETBALL

200 000,00

75 000,00

14 000,00

4 000,00

77 000,00

8 000,00

10 000,00

14 000,00

5 000,00

40 000,00

BADMINTON

495 500,00

233 200,00

30 000,00

7 500,00

80 000,00

10 000,00

20 000,00

15 000,00

35 000,00

ALPIN

Administrasjon/Møteutg./kjøp, tjenester

385 075,00

1 513 000,00

4 685 000,00

450 000,00

200 000,00

200 000,00

340 000,00

2 890 000,00

25 000,00

80 000,00

500 000,00

DFI-HS

Daglig leder

316 000,00

Arb.giv.avg.

2 843 875,00

Honorar / Trenerutgifter

Lønn/Feriepenger/Godtgjørelser

Varekjøp, kafeteria/brusautomat/kiosk

KOSTNADER:

15 015 000,00

200 000,00

450 000,00

Kafeteriasalg/Brusautomat

Administrative tjenester

SUM INNTEKTER:

411 800,00

Salg/Leieinnt./Innt.bring.tilt.

2 976 000,00

430 500,00

Dugnad

Reklameinntekter/Sponsorinntekter

710 000,00

Div. inntekter

1 765 500,00

440 000,00

220 000,00

Tilskudd fra FIR, AIK og andre

Støtte til løypemaskin

2 890 000,00

135 000,00

Tilskudd fra HS(grasrotmidler)

Driftstilskudd Anlegg

1 070 500,00

Trimakt./Egne arrangement

Driftstilskudd Frognhallen

2 765 700,00

Medlemskontigent/Treningsavg.

INNTEKTER:

Konsern

8 900,00

60 100,00

7 000,00

5 000,00

15 000,00

2 600,00

12 000,00

13 500,00

5 000,00

69 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

10 000,00

34 000,00

INNEBANDY

-7 616,00

61 116,00

12 616,00

10 000,00

15 000,00

6 500,00

1 000,00

5 000,00

11 000,00

53 500,00

7 500,00

5 000,00

16 000,00

-

25 000,00

ORIENTERING

358 450,00

1 248 850,00

29 100,00

449 000,00

15 000,00

48 250,00

70 000,00

22 000,00

85 000,00

2 000,00

5 000,00

8 000,00

15 000,00

12 000,00

64 000,00

1 500,00

90 000,00

280 000,00

32 000,00

6 000,00

15 000,00

1 607 300,00

50 000,00

149 300,00

25 000,00

615 500,00

220 000,00

75 000,00

245 000,00

227 500,00

SKI

-

120 000,00

10 000,00

16 500,00

10 000,00

15 000,00

25 000,00

5 000,00

20 000,00

2 500,00

1 000,00

15 000,00

120 000,00

15 000,00

40 000,00

15 000,00

10 000,00

40 000,00

SYKKEL

5 000,00

15 000,00

80 000,00

IGF

25 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

25 000,00

20 000,00

5 000,00

25 500,00

-25 000,00

208 200,00 125 000,00

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

233 700,00 100 000,00

1 000,00

1 000,00

500,00

20 000,00

30 000,00

181 200,00

TURN

-

93 500,00

17 000,00

25 000,00

3 000,00

30 000,00

2 000,00

16 500,00

93 500,00

45 000,00

48 500,00

BLOMSTERMILA

Budsjett 2009
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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

ÆRESMEDLEMMER
Liv Øinæs Andersen
Turid Bach
Bjørn Diedrichsen
Hans Petter Glenne
Aasta Halck
Magne Magelie

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
Sverre Ombudstvedt
Aage Pettersen
Stein Erik Halck
Leif Sverre Boland
Unni Bøhlerengen
Sølvi Halck

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

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
Geir Simonsen

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
Ski

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

Hovedsponsorer for dfi 2008
Reklameskilt i Frognhallen
Bogerud tekstil
Bookline
Drøbak Rørleggerservice
G–Sport Drøbak
Gulbjørnrud sag og høvleri
Jernia
ElektroIdé
Kreativ Tømrerservice
Espely Blomst og Hage
Drøbak Elektriske
IDÉ house of brands
Akershus Amtstidende
REMA 1000 Drøbak
Sparebank1
Umbro
Årsberetning for DFI 2008

Amfi Drøbak City
IDÉ house of brands
Akershus Amtstidende
Sparebank1

Klubbavtale
G–Sport Drøbak
UMBRO

Stipend fra dfi - hs
2004
2005
2006
2006
2007

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

Badminton
Fotball
Ski
Ski
Alpin
Fotball
Orientering
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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.
2008 Kunstgressbane Frogn vgs vedtatt i formannskap og kommunestyre. Prosjekt «Rett i
løypa» nytt snøproduksjonsanlegg, fase 1 og
2 ferdigstilt.
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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
Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen.
plasseres
på riktigimørkeblå
hvordan duen skulle fremstå. Dette forslaget ble deretter tattLogoen
oppmåpå
et møte
DFI. farge.
For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.
NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye logoen.

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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