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Årsberetning 2012
2012 var et år hvor DFI som organisasjon satt kommunikasjon
internt og eksternt i fokus. Det er en utfordring å få til god og
åpen kommunikasjon i alle ledd i en så stor organisasjon som
DFI. Det er derfor startet ulike prosesser for å forbedre DFI som
organisasjon og profesjonalisere prosedyrer, prosesser og
kommunikasjon i DFI. Spesielt vil lagets bruk av elektroniske
platformer oppgraderes.
DFI utvider stadig sin virksomhet og årsmøtet i mars 2012
vedtok å ta opp 2 nye særidretter: Baseball og Friidrett
1. Visjon for DFI
DFI skal skape idrettsglede for alle.
2. Målsetning og resultater
DFI sine målsettinger og resultater skal knyttes til og måles i
forhold til tre hovedkategorier: Organisasjon, aktivitet og anlegg.
Disse skal bygge opp under DFI som et fleridrettslag som skal gi
Frogns befolkning et så bredt idrettstilbud som mulig, og som
skal aktivisere så mange som mulig. Dette skal skje innenfor
trygge økonomiske rammer med en profesjonell administrasjon.
Mer konkret kan målsetningene innenfor nåværende planperiode
(2011 – 2016) beskrives slik:
●●
Organisasjonsutvikling:
–– Utvikle DFI sin fysiske aktivitetskultur
–– Få barn og unge til å være med i flere idretter lengre og
samtidig
–– Etablere trener/lederakademi (fra 15 år)
–– Bedre informasjon til medlemmene, media og samfunnet
forøvrig
–– DFI-dagen – ”annerledes-konkurransen” for å få bedre
klubbfølelse
–– Utvikle organisasjonshåndbok for DFI
–– Synliggjøring av DFI sitt verdigrunnlag.
–– Styrke og effektivisere DFI sin administrasjon.
●●
Aktivitetsutvikling:
–– Sørge for mest mulig lik jentesatsing og guttesatsing i
DFI
–– Etablere 3 nye grupper
–– Ha tilbud til funksjonshemmede
–– Etablere ledertrim
●●
Anleggsutvikling
–– Oppgradere og utvikle Frognhallen og Seiersten stadion
–– Vurdere mulighetene for realisering av idrettspark i Frogn
–– Påvirke og informere Frogn Idrettsråd om behov for arealsikring og behov i øvrig
–– Styret utdannes om hvordan ”anlegg bygges” (politisk
prosess) i Frogn
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning i 2012
Leder:
Sven Ombudstvedt
Nestleder:
Cathrine Holter Saxebøl
Styremedlem:
Eva McCarthy
Styremedlem:
Bente Dahl
Styremedlem:
Heidi Andresen
Styremedlem:
Øyvind Andreassen
Styremedlem:
Anders G. Johansen
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3.2 Styrets aktiviteter.
DFI Hovedstyret har avholdt 10 styremøter og behandlet 95 saker
i 2012. I tillegg har det vært tett og god kontakt mellom administrasjonen og medlemmene i DFI Hovedstyret.
Alle hovedstyrets medlemmer har et fadderansvar for gruppene i
DFI og de ulike gruppene har vært fulgt opp ved behov. Av saker
som DFI Hovedstyret har behandlet i 2012 nevnes følgende:
●●
Utarbeide anbud for drift og vedlikehold av idrettsbygg og
anlegg
●●
Drift hall og anlegg
●●
Drift kunstgressbane Måna
●●
Generell kontakt med Frogn kommune
●●
Kontakt med Frogn Idrettsråd (FIR)
●●
Økonomistyring og kontroll
●●
Bistand til enkelte grupper ift drift
●●
Kommunikasjonsstrategi
●●
Sondering opptak nye grupper/idretter
●●
Oppfølging av administrasjonen
●●
Sponsorkontakt
3.3 DFIs medlemstall
Antall medlemmer totalt ved utgang 2012 var 3017 (2779 pr
utgangen av 2011). Medlemmene er i alderen 4 til over 90 år.
Fordelingen av medlemmene er som følger:
●●
1192 kvinner og 1825 menn
●●
1665 er i alderen 0 – 19 år
●●
1352 er 20 år og eldre
Antall medlemmer i de ulike gruppene varier fra ca 30 i de
minste til over 800 i den største.
3.4 Leder og trenere
Totalt er det nærmere 500 personer som gjør en frivillig innsats
for DFI.
De ulike gruppene har avholdt en mengde kurs for sine trenere
og ledere forøvrig. Det vises til gruppenes årsberetninger.
Ansatte i DFI har deltatt på kurs vedrørende lønn og regnskap og
diverse kurs i regi av NIF. Videre har DFI vært representert i
møter med Akershus Idrettskrets, Østfold Fotballkrets, Norges
Fotballforbund og Norges Idrettsforbund.
3.5 Dommere
Det vises til gruppenes årsberetninger. Det kan generelt sies at
det i flere idretter mangler dommere fra DFI. DFI HS oppfordrer
gruppene til bedre dommerrekruttering. Manglende dommere
koster DFI penger og kan gå ut over sportslige aktiviteter.
3.6 Frivilligheten
Det gjøres en formidabel jobb av alle de frivillige i DFI. DFI
Hovedstyret takker alle og enhver for den jobben som blir utført.
DFI blir lagt merke til i lokalsamfunnet og vår oppfatning er at DFI
sitt omdømme er godt.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Grasrotandelen har igjen gitt et betydelig bidrag til DFI – totalt kr
349.937. Midlene er fordelt i sin helhet til gruppene etter
medlemstall.
Årsberetning for DFI 2012

Økonomien i DFI har vært noe mer anstrengt enn tidligere år.
Etter tre år med overskudd, presenteres et lite underskudd i
2012. Årsaken til dette skyldes store engangskostnader høsten
2012 i et forsøk på å holde kunstgressbanen på Måna oppe i
vinter i påvente av nytt undervarmeanlegg.

●●
●●
●●
●●
●●
●●

4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
DFI Hovedstyret har i 2012 hatt følgende hovedsamarbeidspartnere:
●●
Sparebank1 Drøbak
●●
Akershus Amtstidende
●●
UMBRO/ScanTrade
●●
G Sport
●●
Peppes Pizza, Drøbak
●●
Drøbak Elektriske AS
●●
Frogn Kommune
I tillegg har mange samarbeidspartnere bidratt direkte i gruppene. DFI vil takke sine hovedsamarbeidspartnere for støtten i
2012.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Administrasjonen i DFI står for mye av kommunikasjonen fra DFI
Hovedstyrets side. I tillegg er medlemmene av hovedstyret med
på styremøter i gruppene. Gruppene benytter DFI-kontoret til
ulike arbeidsoppgaver – først og fremst regnskap, fakturering og
medlemshåndtering.
DFIs hjemmesider oppdateres jevnlig og administrasjonen
oppdaterer også noen av gruppenes egne sider. DFIs hjemmesider kan bli betydelig bedre oppdatert og det er igangsatt arbeid
rundt dette. DFI Hovedstyret har også satt av midler til ekstern
bistand på dette området. Noen grupper er flinke til å benytte
blogger som kommunikasjonsform, mens andre grupper sine
hjemmesider ikke brukes aktivt.
Det er avholdt 2 gruppeledermøter i 2012 og det er sendt ut ett
informasjonsskriv med medlemskontingenten.
DFIs årsberetning er et fint verktøy å benytte i mange sammenhenger. Denne benyttes både overfor samarbeidspartnere,
kommunens administrasjon, politikere, særidrettsforbund,
idrettskretser og Norges Idrettsforbund. Årsberetningen er sendt
til alle samarbeidspartnere, politikere og andre sentrale personer
i Frogn kommune og DFIs æresmedlemmer.
DFI-kontoret er åpent hver dag, vinter fra 08.00 – 16.00 og
sommer fra 08.00 – 15.00. Hver tirsdag, bortsett fra i skoleferier er DFI-kontoret åpent fra kl 08.00 – 21.00. Tirsdagene med
langåpent fungerer godt i forhold til oppgaver som skal utføres av
tillitsvalgte. Disse er vanligvis på jobb i normalarbeidstid – tirsdagen er derfor verdsatt av mange tillitsvalgte.
Utover dette stiller ansatte opp ved gruppenes behov så langt
det er praktisk mulig.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
DFI benytter i dag følgende anlegg i Frogn kommune:
●●
Frognhallen
●●
Dyrløkkeåsen Kultursenter – idrettshallen
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Flere kart over Frogn kommune – DFI Orientering
Frogn Arena
Heer skole
Sogsti skole
Aula Seiersten Ungdomsskole
Gymsal Torget – Drøbak gamle skole
Seiersten stadion
Ullerudfeltet
Høiås
Folkvang
Kunstgressbanen på Måna
Gressbane på gamle hundeskolen
Sal i Dyrløkkeveien 2

Politikerne vedtok i 2012 at det skulle investeres i undervarme
på kunstgressbanen på Måna. Arbeidet kom imidlertid for sent i
gang og pr d.d. er det slik at undervarmeanlegget skal igangkjøres tidlig april 2013. DFI og Frogn Idrettsråd blir holdt godt
orientert om utviklingen i arbeidet og blir invitert til og deltar på
byggemøter i sakens anledning.
2012 var det siste året i anbudsperioden for drift av hall og
anlegg. Nytt anbud ble utlyst av Frogn kommune sommeren
2012. DFI leverte tilbud i august 2012. Det viste seg at DFI var
eneste tilbyder. Frogn kommune trakk derfor anbudet pga.
manglende konkurranse og inngikk forhandlinger med DFI om
videre drift. Partene ble etter en del forhandlingsmøter enige og
DFI drifter anleggene videre i 2 + 2 år
Gjennom store deler av 2012 engasjerte DFI Bjørn Cato Olsen
som banemester på timebasis. Når det ble klart at DFI skulle
drive banene videre, ble Olsen ansatt fast i 100 % stilling som
banemester med oppstart 1/1-2013. DFI Hovedstyret vil
gjennom denne ansettelsen selv høste erfaringer og bygge opp
kompetanse om drift av baner, noe som vil komme brukerne til
gode.
Planene om å bygge en flerbrukshall syd for Frognhallen er blitt
mer og mer aktuelle, og politikerne i Frogn har nå anerkjent dette
og satt av penger i budsjettet for 2013. Det samme gjelder
Seiersten Idrettspark. Begge disse tiltakene er svært gode
nyheter for DFI. Frogn Idrettsråd og DFI er i god og tett dialog
med Frogn kommune om begge disse tiltakene og det er avholdt
flere møter i sakens anledning.
Året 2012 har også vært preget av utfordringer vedrørende bruk
av kommunens lokaler til innetrening. Spesielt gjelder dette aula
på Seiersten Ungdomsskole, men også Dyrløkkeåsen og
gymsalene på de øvrige skolene. Når det gjelder Dyrløkkeåsen er
dette fordi hallen stenger flere uker før jul og sommerferien og
også holder stengt i en til to uker etter skolestart på høsten, noe
som reduserer tilgjengeligheten mye. Gymsalene benyttes noe til
skolens egne arrangementer, men dette går normalt greit.
Den største utfordringen er aulaen på Seiersten Ungdomsskole.
Denne er stengt opptil 16 uker i løpet av skoleåret. Dette
medfører store problemer for mange av våre yngste utøvere.
Situasjonen er uholdbar for DFI. Det er knapphet på antall timer
tilgjengelig innetreningstid i Frogn, på samme måte som det er
på uteanleggene.
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Frogn Arena fungerer godt. Drift av Frogn Arena utføres AFK
Eiendom, fylkets eiendomsselskap. I motsetning til tidligere år er
det nå etablert et godt og konstruktivt samarbeide med AFK
Eiendom. Det avholdes jevnlig møter mellom Frogn kommune,
Frogn vgs., AFK Eiendom og DFI. Møtene er preget av løsningsorientering og samarbeid.
Frogn kommune utrykker tilfredshet med DFI når det gjelder drift
av anleggene. Videre nevnes det at det hvert år gjennomføres
branntilsyn i Frognhallen av Brannvesenet. I 2012 fikk DFI ingen
anmerkninger i forhold til brannsikkerheten i Frognhallen.
Sikkerheten i driften av alle anleggene vektlegges tungt av DFI.
Det er leaset utstyr til en verdi av i underkant 1 million kroner
knyttet til drift av anleggene.
7. Aktiviteten
7.1 Aktivitetstilbudet
Den idrettslige aktiviteten er underlagt de ulike særidrettsgruppene i DFI. DFI
Hovedstyret har direkte ansvar for følgende idrettslige aktiviteter:
●●
Idrettens Grunnskole i Frogn (IGF)
●●
Aktiv på Dagtid
●●
Idrettsmerkeprøvene
●●
Eldretrim Drøbak Gamle skole
Det vises til egne rapporter fra disse.

8. Arbeidsmiljø/sykefravær
DFI Hovedstyret anser arbeidsmiljøet for de ansatte i DFI for å
være godt
9. Ytre miljø
Lagets virksomhet forurenser etter DFI Hovedstyrets mening ikke
det ytre miljø.
10. Fortsatt drift
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn.
DFI har positiv egenkapital. Det samme har alle gruppene
bortsett fra DFI Fotball SR. Hovedstyret har til enhver tid fokus
på både egen og gruppenes økonomi. Hovedstyret følger
kontinuerlig opp lagets økonomi. Hver måned sendes gruppenes
regnskap til Hovedstyret og i denne prosessen fanges det opp
eventuelle avvik eller situasjoner som fortjener ekstra oppmerksomhet. Økonomistyring ivaretas også gjennom at ett styremedlem (Øyvind Andreassen) har et spesielt ansvar for å avrapportere økonomi jevnlig i Hovedstyret.
DFI Hovedstyret legger til grunn at forutsetningen om fortsatt
drift er tilstede.
Drøbak 12. mars 2013
Drøbak-Frogn Idrettslag Hovedstyret

7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
DFI Hovedstyret arrangerer ikke egne idrettslige aktiviteter – dette gjøres av gruppene eller egne oppnevnte komiteer. DFI
Hovedstyret har imidlertid deltatt i 17. mai-komiteen i kommunen og arrangement på Oscarsborg 1. mai (Moses-Stafetten).
Videre har DFI deltatt i møter med Frogn Idrettsråd (FIR) og både
medlemmer av Hovedstyret og administrasjonen har vært
tilstede på møter i Frogn kommune der saker av stor viktighet for
DFI blitt behandlet. Daglig leder har deltatt på samling med
andre idrettsansatte i Follo-regionen og i møter med Akershus
Idrettskrets, Oslo Idrettskrets, Norges Fotballforbund og Norges
Idrettsforbund.
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Sven Ombudstvedt
Leder

Øyvind Andreassen
Styremedlem

Anders G. Johansen
Styremedlem

Bente Dahl
Styremedlem

Cathrine Saxebøl
Nestleder

Eva McCarthy
Styremedlem

Heidi Andresen
Styremedlem

Stein Erik Halck
Daglig leder
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Tillitsvalgte i DFI 2012
HOVEDSTYRET
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Revisor:
Kontrollkomité:
Leder:
Medlemmer:
Valgkomité:
Leder:
Medlemmer:

FRIIDRETT
Sven Ombudstvedt
Cathrine Saxebøl
Øyvind Andreassen
Bente Dahl
Anders G. Johansen
Eva McCarthy
Roger Schäffer
PriceWaterhouseCoopers
Inge Leirvik
Anita Grøndahl
Ove Gjellestad
Simen Storrud
Lars Hille Olsen
Erik Solberg

ALPIN
Leder
Nestleder

Rolf Dølvik
Govert van den Brink
Britt Lauritzen
Kirsti Haakens
Nils Petter Langebeck
Frode Dahl

Lise Wheeler
Rolf Woods
Yngve Paulsen
Joe Wheeler

Leder
Økonomi

Nestleder

Krister Bakken
Aleksander Gripstad
Svinddal
Ståle Navrud
Gudny Okkenhaug
Vibeke Linna

Materialforv.
Trenerkoordinator
barnefotball
Trener A.lag
Sportslig leder sr

Eva Fosby Livgard
Else Krogager Henriksen
Tone G Avlesen
Karianne Kaurstad
Anne Svinddal
Hilde Kjølnes

Leder
Nestleder
Økonomi

Helge Bentzen
Veronica Hove
Jannecke Wold
Peder Halgunset
Ragnar Dahl
Marius Leirfall
Thomas Austli Dahl
Erlend Austli Dahl
Hans Petter Bårdli

Kjersti Glenne
Dag Wikøren
Inger-Lise Toverud Eriksen
Camilla Ekre
Wenche Gustavsen
Magnus Seip
Rudolf Fredriksen

INNEBANDY
Leder
Økonomi

Arild Haugene
Øyvind Antonsen
Jon Weydahl
Geir Simonsen
Christian Gran
Stein Erik Halck

IDRETTSMERKEUTVALGET
Håkon Oen

DFIS representanter i Frogn Idrettsråd
Arild Dregelid
Erik Solberg
Anders G Johansen

HÅNDBALL
Leder
Nestleder
Økonomi

Pontus Hahne
Tove Abrahamsen
Helle Nielsen
Alexander Lundberg
Øystein Schlotterbeck

BLOMSTERMILA
Leder

DFI-kontoret
Daglig leder:
Økonomileder:
Klubbsekretær:
Vaktmester:
Banemester:
Trener fotball:

Stein Erik Halck
Ann Helen Ådahl
Lise Asla Johnsen
Svein Heiskel
Bjørn Cato Olsen
Frode Birkeland

Henning Brun
Lennart Beijer
Kristin Marie Berg
Petter Abrahamsen

ORIENTERING
Leder
Økonomi

Øyvind Andreassen
Merethe Solberg
Magnus Wergeland
Kristoffer Nielsen

Leder
Nestleder
Økonomi

FOTBALL
Leder
Nestleder

Henning Sørensen
Kristin Eikenes
Rune Gaasø

Anbjørn Grindheim
Mona Strand
Inger Halck
Nina Hillestad

SKI

BORDTENNIS
Leder

Leder

GRUPPE 13

BASKET
Leder

Leder

IGF

BASEBALL
Leder

TURN
Anders G Johansen
Roger Schäffer
Øyvind Kvernen
Christian Gran

FRISKIS & SVETTIS

Snorre Øynes
Ketil Reklev
Tom Østli
Morten Aanonsen
Eirik Lande

BADMINTON
Leder
Økonomi

Leder

Helge Måseidvåg
Trond Halvorsen
Kathe Langvik
Thomas Nygård
Andre Lunde
Helge Moen
Per Wollbraaten
Frode Birkeland
Knut Norem
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Erik Solberg
Kjellrun Kyllo
Svein Brage Husdal
Kirsty Gran
Rolf Mæhle
Simen Storrud
Andreas Scheel
Svein Falkendal

SYKKEL
Leder
Økonomiansv.

Egil Holstad
Haakon Thomas Sollie,
gikk ut sept. 2012
Annette Velde
Roger Magnussen
Petter van der Lende
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Årsberetning 2012
– gruppene
ALPIN
1 Visjon for gruppen
Klubbens visjon er: ”Glade barn på ski”.
DFI Alpin skal tilby et godt og trygt aktivitetstilbud til barn og ungdom uansett ambisjoner,
nivå og ferdigheter.
DFI Alpin skal stimulere og motivere de som i egen klubb ønsker
å få utfordringer i deltagelse på renn.
2 Målsetning og resultater
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 bedre ferdigheter
●●
Individuell oppfølging i treningssituasjonen
●●
Variasjon og allsidighet på trening
●●
Å skape et attraktivt tilbud for barn, ungdom og voksne
●●
Rekruttering og utvikling av trenergruppen
●●
Økt fokus på sikkerhet blant utøvere, foreldre og trenere
●●
Øke foreldreengasjementet
●●
God økonomi
2012 var et år med høyt aktivitetsnivå for medlemmene i
klubben. Middagsåsen Skisenter var hovedtreningsarena både
for treningspartiet og Skiskolen.
Klubbens aktive medlemmer har vært opp til aldersklasse 14 år.
Samme trenere har fulgt de aktive i 4 sesonger, hvilket har gitt
de aktive god oppfølging og kontinuitet.
I sesongen foregikk treningen 2 ganger i uken. Medlemmene har
deltatt på renn med god deltagelse og gode resultater i alle
aldersgrupper. I løpet av sesongen ble det vist stor fremgang på
alle alderstrinn.
Det ble lagt et godt grunnlag for vintersesongen 2011 ved
gjennomføring av ukentlig barmarkstrening og alternative
aktiviteter om sommeren.
Det ble avholdt treningssamling på ski på Hallingskarvet i
februar og mars i tillegg til denne sesongens første snøsamling
på Gaustablikk i november. I tillegg til treninger i Middagsåsen,
ble det også gjennomført helgetreninger i Drammen skisenter.
Organisasjon
Styrets sammensetning
Snorre Øynes, styret leder fom februar 2010
Ketil Reklev, økonomi og nestleder fom februar 2010
Eirik Lande, styremedlem fom februar 2012
Tom Østli, styremedlem og hovedtrener fom februar 2009
Morten Aanonsen , styremedlem fom februar 2010

nivå og trening for viderekomne. Rekruttering skjer hovedsakelig
fra klubbens skiskole. I 2012 ble det avholdt 2 kurs, hver på 6
samlinger.
Totalt antall aktive deltagere på skiskole og trening: 64
Antall deltagere på treningsparti:
61
Antall deltagere på skskole		
16 (hvorav de fleste
fortsatte i treningsparti etter avsluttet kurs)
Klubbens aktiviteter led under dårlig snøvinter, og vår treningsbakke var stengt deler av sesongen
Leder og trenere
9 trenere i tillegg til foreldrebidrag
5 deltagere har gjennomført trener 1 kurs.
Dommere
Ingen
Frivilligheten
Deltok i på vårens dugnad i Middagsåsen
3 Økonomi
Økonomi
Viser til vedlagt regnskap.
Sponsorer/samarbeidspartnere
Ingen faste sponsorer, men godt samarbeid med G-sport Drøbak
og Fostervolds Fysikalske.
4 Informasjon og kommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon
Vi benytter følgende media:
●●
Mail
●●
Google Docs (for administrasjon)
●●
Facebook
●●
DFI Hjemmeside
●●
Artikler i lokalavis
●●
Utdeling av brosjyrer på skoler
●●
Vi deltar på gruppeledermøter og har et treningssamarbeid
med turngruppa.
5 Anlegg
Bane/anlegg situasjonen
Middagsåsen skisenter benyttes som hovedarena for trening. I
tillegg benyttes andre skianlegg etter behov.
Utvikling av anlegg
Se “Styrets aktiviteter”.
6 Aktiviteten
Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen

Styrets aktiviteter.
Det er gjennomført 5 styremøter i 2012.
Styret har innledet samtaler med Torstein Roxrud med tanke på
å utvikle et kombinert skileik- og alpinanlegg ved Kykkelsrud i
Drøbak.

Bredde: Se over
Topp: Vi har p.t. ingen satsing som kan beskrives som toppidrett/elite.
Talentutvikling: Skiskole og trening for viderekomne.
Resultater/plasseringer: Vi har deltatt i krets-/landsrenn i Østfold med gode plasseringer.

Gruppens medlemstall
DFI Alpin er en klubb som satser på rekruttering fra nybegynner-

Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Klubbrenn. Se for øvrig tidligere redegjørelse for samlinger m.m.
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Sosiale aktiviteter
Inngår naturlig i forb. med klubbrenn og samlinger
7 Arbeidsmiljø/sykefravær
Ikke relevant
8 Ytre miljø
Vi forurenser ikke det ytre miljø.
9 Fortsatt drift
Ja.

BADMINTON

kompetanse fra Kina. Han er bosatt i Norge, og snakker engelsk.
Han arbeider ved UMB i Ås. Klubben fikk tak i trener via studentenes badmintonklubb ved Ås UMB.Det gir noen utfordringer,
men treningene fungerer godt.
Assistent trenerne har ikke trenerkompetanse i badminton, men
de har vært brukt til å sette i gang nye spillere.På treningene har
vi hatt totalt opptil 4 trenere og det er vi godt fornøyd med.
1.5 Dommere
Vi har ikke egne dommere i badminton
1.6 Frivilligheten
Alle i styret er frivillige og mottar ingen godtgjørelse og trenerne
har en liten godtgjørelse.

Visjon for gruppen
●●

●●

●●

●●

●●

●●

Badminton gruppen skal utvikle badminton gjennom DFI allianse idrettslag.
Badminton gruppen skal tilby treninger for
spillere i alle aldere og tilby de som ønsker det deltagelse i
konkurranser og turneringer.
Gruppa skal søke mest mulig treningstid i haller som er åpen
hele året.
Gruppen skal tilby kvalifiserte trenere på flest mulig av
treningene.
Gruppen skal avholde sosiale arrangement for barn og
ungdomsspillerne.
Gruppen skal søke å tilknytte seg spillere og foreldre til
engasjement i gruppens ledelse og styre.

Målsetning og resultater
Vi har tilbud til spillere i alle aldere. De yngste har trent tirs- og
torsdager fra kl. 1800 - 2000. Nybegynnere har hatt assistent
trenere, mens de litt mer erfarne har hatt trenere med badminton kompetanse. De voksne har treninger fra 2000 til 2230 på
tirs- og torsdager.
Organisasjon
1.1 Styrets sammensetning
Rolf Dølvik, leder
Britt Lauritzen, sekretær
Kirsti Haakens, styremedlem
Govert van den Brink, økonomiansvarlig
Nils Petter Langebeck, styremedlem
Frode Dahl, styremedlem
Minna M. Nielsen (ikke styremedlem, men medhjelper)
Per-Kristian Høgmoen (valgkomite)
1.2 Styrets aktiviteter.
Styret har avhold 4 styremøter og behandlet saker fortløpende.
Saker avgjøres i henhold til drifthåndbok og håndboka en under
stadig revisjon.
1.3 Gruppens medlemstall
Vi er ca 30 voksne medlemmer og ca 30 ungdom/barne
medlemmer.
1.4 Leder og trenere
Badmintongruppa ledes av styret og den daglige aktiviteten
styres av trenere. Vi har lyktes å ha kvalifiserte trenere på
nesten alle treninger for unge spillere og har hatt flere assistent
trenere. Sent i høst lyktes vi å ansette en trener med god
Årsberetning for DFI 2012

Økonomi
1.7 Økonomi
Økonomien i gruppa er god, driften har vært stort sett i henhold
til budsjett. Viser til årsrapporten og årsbalansen. På slutten av
året bestemte styret å satse på trenere med kompetanse innen
badminton. Det har resultert i høyere trener utgifter enn budsjettert
1.8 Sponsorer/samarbeidspartnere
Badminton gruppa har ingen egne sponsorer.
Informasjon og kommunikasjon
1.9 Informasjon og kommunikasjon
Informasjonen i styret går stort sett på e-mail, eller SMS og
medlemmene informeres gjennom e- mail.
Kommunikasjonen med DFI kontoret, foregår med e- mail eller
personlig besøk og det fungerer utmerket.
Anlegg
1.10 Bane/anlegg situasjonen
Hall situasjonen har vært tilfredsstillende. I år som tidligere år er
det ett stadig tilbakevendende problem at Dyrløkke hallen
stenger tidlig på grunn av andre arrangementer og vi mister
derfor mye treningstid.
Vi ønsker oss mer tid til trening, ikke nødvendivis på uke basis,
men i til tider hvor Dyrløkke hallen er ledig, I ferier og helger er
hallen stengt og vi får ikke tilgang til hallen fordi kommunen ikke
har satt opp noen hallvakt.
Aktiviteten
1.11 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Aktiviteten i gruppa er på samme nivå som tidligere. Det har
vært litt færre på treningene til voksne i høst, men indikasjonen
er at flere nå kommer.
Junior bredden er som forventet; en del møter opp på noen
treninger for å så finne ut at de ikke ønsker å fortsette.
Vi har en liten stamme av konkuranse spillere som regelmessig
deltar på turneringer og tidvis gjør det veldig bra.
1.12 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Vi arrangert egen turnering den 11.02.2012 med 100 deltagere
fra Otta i nord til Kragerø i sør. Våre egne fikk gode resultater.
1.13 Sosiale aktiviteter
Det ble avholdt to sosiale arrangementer for de yngste spillerne.

9

Arbeidsmiljø/sykefravær
Arneidsmiljøet er godt blant trenerne og det har ikke vært
registrert noen skader.
Ytre miljø
Aktiviteten i gruppa er stort sett selvgående, og det er lite eller
ingen forstyrrende elementer utenfra. Vi ønsker oss litt mer
dekning i lokalavisa når spillerne deltar på turneringer ute.

7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Bredde
7.1.2 Topp
7.1.3 Talentutvikling
7.1.4 Resultater/plasseringer
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
7.3 Sosiale aktiviteter

Fortsatt drift
Badminton gruppa planlegger fortsatt drift og samtidig å
strukturere driften slik at den blir i størst mulig grad selvgående.

BASKET

BASEBALL

1. Visjon for gruppen
”DFI Basket skal tilrettelegge basket slik at
flest mulig unge kan få spille.”

1. Visjon for gruppen
Videre drift av klubben
2. Målsetning og resultater
Campen 2012 og videre lag ut fra dette.
Campen ble gjennomført og var vellykket. Men å få startet lag og
fortsatt etter campen har vært vanskelig i forhold til at de fleste
som er med på campen spiller håndball, fotball og driver med
andre ting..
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Lise Wheeler, leder, Rolf Woods, nestleder, Yngve Paulsen,
styremedlem, Joe Wheeler, styremedlem
3.2 Styrets aktiviteter.
Vi har hatt mange møter i forhold til campen og 2 styremøter i
høst etter campen
3.3 Gruppens medlemstall
Få medlemmer
3.4 Leder og trenere
1 leder, 1 trener .
Ingen kurs.
3.5 Dommere
3.6 Frivilligheten
Mange flinke frivillige på campen. Vi hadde i gjennomsnitt 8 stk
hver dag i 4 dager og 10 dag 5.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Viser til regnskapet.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Ble sponset av Sparebank 1, Norges Baseballforbund og Rema
1000 (frukt) på campen
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Baseball har brukt Ullerud-banen

10

2. Målsetning og resultater
Hovedmålet har vært at de i Drøbak som har lyst til å spille
basketball, skal få spille basketball. Dette har vi klart til en viss
grad, men det har med jevne mellomrom kommet forespørsler
fra enkeltpersoner som vil spille, men som vi dessverre ikke har
noe tilbud til for øyeblikket.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder:
Krister Bakken
Nestleder:
Aleksander Gripstad Svinddal
Styremedlem:
Ståle Navrud
Styremedlem:
Gudny Okkenhaug
Styremedlem:
Vibeke Linna
3.2 Styrets aktiviteter.
Det er gjennomført 1 styremøte utover årsmøtet. Ved siden av
dette har styremedlemmene hatt kontakt jevnlig.
3.3 Gruppens medlemstall
Vi har hatt ca 20 spillere, i tillegg til en del som har vært på
trening, men ikke offisielt kan betraktes som ”spillere”.
3.4 Leder og trenere
Gutter 96:
Krister Bakken
Gutter 00:
Krister Bakken
Gutter 98:
Krister Bakken
Senior:
Krister Bakken
1 trener deltok i januar på ”Den Store Trenerhelgen 2011” i regi
av NBBF
3.5 Dommere
Vi har ingen dommere i DFI Basket
3.6 Frivilligheten
Vi har hatt kiosksalg ved de fleste av våre hjemmekamper, som
genererer litt inntekter til lagene.
Det har også vært gjennomført kakelotteri ved Drøbak City, som
har brakt inn en del penger i kassa.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Økonomien i DFI Basket går nå bedre enn tidligere år. Pga litt
ujevn fordeling av inntekter/utgifter pga forskjell i sesong/
budsjettår så gir ikke budsjett/regnskap et helt oversiktlig bilde.
Årsberetning for DFI 2012

I praksis er vi godt over på den positive siden.
De største utgiftene vi har er serieavgiftene og betaling av
dommere, mens hovedinntekten vår kommer fra treningsavgiften.
Kakelotteri har også vært en stor hjelp.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon foregår for det meste over
e-post, og ansikt til ansikt.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Vi bruker i dag hallen på Dyrløkkåsen Skole til både trening og
kamper. Gulvet i hallen har lenge vært ganske nedslitt, samt at
det mangler riktig oppmerking for basket.
Treningstiden er fordelt imellom lagene etter spillernes egne
ønsker og muligheter, så godt det lar seg gjøre. Et problem vi har
er at hallen ofte brukes av andre samtidig som oss(ungdomskafe
osv). I utgangspunktet ikke et stort problem, men det gjør oss litt
mindre fleksible når halvparten av treningstiden vår er uten hel
bane, og hvert lag burde ha minst en trening i uka på hel bane.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Bredde
Vi har hatt et tilbud til guttespillere i hovedsak fra 11 år og
oppover. På jentesiden har vi ikke hatt noe lag.
G98-laget har både 98- og 99-spillere
G96-laget har 95- og 96-spillere.
Seniorlaget har spillere fra 16 til 50 år. Disse spiller ikke i serie
per dags dato.
7.1.2 Topp
Vi har ikke noe toppsatsing i DFI Basket.
7.1.3 Resultater/plasseringer
G96-laget endte sesongen 11/12 på en 3.plass i sin serie, av
12 lag. Dette laget spiller ikke 12/13-sesongen.
G98-laget endte med en 10. plass ivårsesongen og en 5. plass i
høst.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Det har vært arrangert mange helger med hjemmekamper på
Dyrløkkeåsen, med kiosksalg.
8. Fortsatt drift
Gruppen har hatt et lite tilbakefall når det gjelder antall spillere/
lag pga litt lekkasje av spillere til andre klubber, men vi fortsetter
videre så godt det lar seg gjøre.

BORDTENNIS
1. Visjon for gruppen
Vi skal gi et tilbud til alle som ønsker å
spille bordtennis

Trening i samarbeid med andre klubber i Akershus/Østfold
Regionstrening
Vi har ikke deltatt i turneringer.
Det har heller ikke vært egne turneringer, og ingen aktuelle
kandidater til regionstrening
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder: Øyvind Andreassen
Nestleder/økonomi: Merethe Solberg
Styremedlem: Magnus Wergeland
Styremedlem: Kristoffer Nielsen
3.2 Styrets aktiviteter.
Det er avholdt ett styremøte i perioden.
3.3 Gruppens medlemstall
Medlemstallet har vært nedadgående og i sommer besluttet vi å
innstille aktivitetene i bordtennisgruppa. Dette på bakgrunn av
interesse blant utøvere og trenere.
3.4 Leder og trenere
Det er en trener som har hatt ansvaret for trening en dag pr. uke
i første halvår.
3.5 Dommere
Ingen
3.6 Frivilligheten
Ingen
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Økonomien er god, ingen uforutsette utgifter i året.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Ingen
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Vi har benyttet Aulaen på Seiersten, og det fungerer bra.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Vi er en liten gruppe med fokus på grunnleggende læring i
bordtennis, gruppen er ikke delt inn flere lag/nivåer. Fra høsten
2012 er aktiviteten avsluttet pga. liten interesse.
Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Ingen arrangementer i 2012.
7.2 Sosiale aktiviteter

2. Målsetning og resultater
Gi utøverne tilbud om trening og turneringer
–– Regionsturneringer i nærområdet
–– Egne turneringer
Årsberetning for DFI 2012
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Fotball
1. Visjon for gruppen
DFI fotball skal skape trivsel og utvikle gode
ferdigheter på alle nivåer i klubben. Et godt
utviklet breddetilbud skal bygge toppfotballen.
2. Målsetning og resultater
Fotballstyret satte følgende målsettinger for 2012:
a. A-laget skal vinne sin 3. divisjons avdeling og sikre opprykk til
Oddsen ligaen (2. div)
b. Økonomisituasjonen i både SR- og breddefotballen skal
bedres
c. Arbeide aktivt for at undervarme på kunstgressbanen på Måna
blir installert så raskt som mulig
d. Iverksette og støtte prosesser som bidrar til etablering av
kunstgressbane nr. 2 i Frogn så raskt som mulig
e. Få utbedret problemene med utilfredsstillende drenering på
Ullerudfeltet
f. Styrke kompetansen blant klubbens trenere.
g. Styrke DFI fotball sitt omdømme internt og eksternt
h. Sikre god standard på alle gress- og grusbaner gjennom
sesongen
i. Tilrettelegge for at enda flere begynner å spille fotball og at
flere fortsetter lenger med fotball i DFI regi.
j. Tilrettelegge for at et fotballakademi kan etableres tidlig i
2013
k. Det skal innen utgangen av 2012 utvikles en 5-års handlingsplan for DFI fotball
Følgende resultater kan rapporteres:
a. A-laget nådde målsettingen om opprykk til Oddsen ligaen (2.
divisjon) med klar margin
b. Økonomien har også i 2012 vært meget utfordrende. Noen
forbedringer er iverksatt. For nærmere omtale se også punkt
4. Økonomi.
c. Det har vært arbeidet mye med å bistå kommunen ift å få
etablert undervarme på Måna. Anleggsarbeidet for undervarme vil bli ferdigstilt i mars 2013.
d. Prosesser for etablering av kunstgressbane nr. 2 er igangsatt i
form av en mulighetsstudie ned anbefaling. Fotballstyret
anbefaler at Seiersten stadion blir klubbens kunstgressbane
nr. 2.
e. Arbeid med drenering av Ullerudfeltet ble iverksatt i november
2012. Vil bli ferdigstilt i løpet av vinteren. Dette vil gi bedre
baneforhold ved nedbør fremover.
f. Målsettingen om å styrke kompetansen hos klubbens trenere
er bare i begrenset grad oppnådd. Dette skyldes i hovedsak
at det har vært iverksatt færre kompetansetiltak enn ønsket.
g. Omdømmet til DFI fotball oppleves å ha blitt bedret både
internt og eksternt gjennom 2012. Eksempelvis har omtaler i
Østlandets Blad og AMTA av DFI fotball i all hovedsak vært
positive i 2012. Det er fortsatt behov for å fortsatt fokusere
på og videreutvikle kommunikasjons- og omdømmearbeidet.
h. Seiersten stadion, Ullerudfeltet og Høiås grusbane har holdt
jevn god kvalitet gjennom sesongen. Det har vært god styring
med driftsprosessene knyttet til anleggsdriften.
i. Antall barn som ønsker å spille fotball i DFI er stabilt totalt
sett, med en økning på jentesiden.
j. Fotballakademiet etableres i februar 2013 hvis tilstrekkelig
interesse er til stede i målgruppen
k. 5. års plan for DFI fotball er utarbeidet
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3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Det ble valgt nytt styre på årsmøtet 7. mars 2012. Følgende ble
valgt (styret har konstituert seg i de anførte roller)
Helge Inge Måseidvåg (styreleder/økonomi)
Trond Halvorsen (nestleder/sportslig)
Kathe Langvik (organisasjon/økonomi)
Thomas Nygård (anlegg)
Andre Lunde (marked)
Valgkomiteen bestod av: Gunnar Hirsti (leder), Knut Norem, Sven
Ombudstvedt og Bente Dahl.
3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har gjennomført 10 styremøter, samt en rekke utvalgsmøter
rettet inn mot funksjonsområder i styrets ansvars- og arbeidsomfang. I tillegg har det på daglig basis vært arbeidet med større og
mindre saker av styremedlemmene relatert til det funksjonsområde
som styret er delt inn i. Av saker med større omfang kan nevnes:
●●
Økonomistyring
●●
Undervarme kunstgressbanen på Måna
●●
Sportslig utvikling (Sportslig utvalg)
●●
Utvikling av prosedyrer og instrukser for banevedlikehold
●●
Engasjering av trenere (Toppfotballen og bredde)
●●
Spilleravtaler
●●
Utarbeidelse av 5-års plan, samt handlingsplan 2013
●●
Tilrettelegge for etablering av kunstgressbane nr. 2
●●
Kommunikasjonsarbeid
●●
Omdømme
●●
Styrke markedsarbeidet, herunder utvikling av en bedre og
mer helhetlig tilnærming til sponsorer
●●
Utgivelse av fotballmagasin
●●
Engasjering av sportslig leder og markedsutvikler
●●
Utviklet og implementert prosedyre for spilleranskaffelser i
toppfotballen
●●
Legge grunnlag for etablering av fotballakademi i februar
2013.
3.3 Gruppens medlemstall
Fotballgruppa består av 733 medlemmer. Fordelingen mellom
kjønnene er 598 gutter/menn og 135 jenter/kvinner. Aldersfordelingen fremkommer slik
Lagene våre:
Kjønn
Jenter/kvinner
Gutter/menn

Totalt
135
598

6-12 år
32
195

13-19 år
94
225

20 +
9
178

3.4 Leder og trenere
Det er ca 135 personer som har leder- og treneroppgaver i tilknytning til de nærmere 80 lag som spiller fotball i DFI regi. Styret har
som målsetting at alle trenere skal ha trener I kompetanse og
hovedtrener i hver årsklasse skal ha trener II kompetanse. Det er
fortsatt et relativt stort gap mellom disse målsettingene og det
gjennomsnittlige kompetansenivå blant klubbens trenere. I all
hovedsak gjelder dette i de yngste årsklassene, som ofte er
foreldredrevet. Det vil fortsatt være en prioritert oppgave å drive
kompetanseutvikling av klubbens trenere og lagledere. Det har i for
liten grad vært tilbudt moduler i grunnleggende trenerutdannelse
(trinn I) i DFI regi i 2012. Dette skyldes i hovedsak at det har vært
utfordrende å få tak i instruktørressurser til å gjennomføre slike
kurs.
Årsberetning for DFI 2012

3.5 Dommere
DFI hadde gjennom 2012 en underdekning av dommere ift de
forventninger kretsen setter. Klubben har hatt kun en dommer som
har dømt seniorfotball. I tillegg har klubben et mindre antall
dommere som dømmer i aldersbestemte klasser. Det har vært gjennomført klubbdommerkurs med 20 deltakere fra 12-15 års alder.
De fleste av disse har dømt 5-er og 7-er kamper på Ullerud, samt
vært dommere i Badebycupen. Det kan nevnes at DFI måtte betale
kretsen 24.000 kroner for den underdekning klubben har på
dommere. Det er satt i gang tiltak som vil bedre dommersituasjonen i 2013.
3.6 Frivilligheten
Det er et stort antall frivillige med betydelig kompetanse og engasjement, som bidrar som ressurser i fotballgruppa. Dette gjelder i
rollene som trenere, lagledere, medarbeidere under arrangementer,
kioskdrift, dugnader etc. Seniorlauget er et konkret eksempel på en
betydelig ressurs ifm gjennomføringen av A-lagets kamper på
Seiersten. Styret vil berømme og takke alle frivillige for den store
innsatsen som er lagt ned i 2012. Vi ber om fortsatt støtte i 2013.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Økonomien i DFI fotball er delt i to budsjetter/regnskaper hhv. for
seniorfotballen og breddefotballen.
Økonomien i Seniorfotballen
Økonomistyringen i SR fotballen har vært meget krevende i 2012.
Det har vært periodevis betydelige likviditetsutfordringer og det er
lagt ned et omfattende arbeid for å hente inn penger for å imøtekomme forpliktelser og søk etter kostander å kutte.
Disse utfordringene skyldes i hovedsak at omfanget av og nivået på
kostander for planlagte og igangsatte aktiviteter med tilhørende
ambisjoner, har vært høyere enn hva som har vært mulig å generere
av inntekter. Styret har siden vi tiltrådte i mars satt i gang flere tiltak
for å dempe kostnadsveksten, få ned utgifter og øke inntektsgrunnlaget. Selv med disse tiltakene har SR fotballen et underskudd på
rundt 360.000 kroner. Dette er et underskudd som SR fotballen tar
med seg inn i 2013.
SR fotballen har en langsiktig gjeld på kroner 707.000 til breddefotballen og 189.000 kroner til hovedstyret. Grunnlaget for disse
gjeldspostene kan i hovedsak tilskrives “gammel moro” fra flere
sesonger siden. Det er nå behov for å snarest ta grep ift disse
gjeldspostene for å skape forutsigbarhet i SR fotballen og en
avklaring for de som har penger til gode.
Økonomistyringen i SR fotballen vil fremover i større grad baseres
på mer nøktern budsjettering, større fokus på markedsarbeid og
større grad av forsiktighet når det gjelder å påta seg nye kostnader.
Økonomien i Breddefotballen
Økonomistyringen i breddefotballen har også tidvis vært krevende i
2012. Det er meget høy aktivitet i breddefotballen og det gjennomføres mye godt dugnadsarbeid for å tilføre lagskassene midler
utover de beløp som overføres gjennom treningskontingenten.
Midlene i lagskassene anvendes på en god måte av lagene for ulike
sportslige og sosiale aktiviteter.
Kostnadsnivået i breddefotballen er økene, samtidig som omfanget
av inntekter har en flatere utviklingsbane. Dette betyr at trenden i
økonomien tilsier at enten må inntektene økes noe eller så må
Årsberetning for DFI 2012

kostnadene reduseres, alternativt en kombinasjon av disse to
tilnærmingene fremover. Dette for både å sikre balanse mellom
kostnader og inntekter samt bidra til tilstrekkelig likviditet gjennom
året. Breddefotballen har gått i balanse i 2012.
Den største utfordringen i breddefotballen har vært og er underdekningen mellom hva lagene skulle hatt innestående i lagskassene og
hva som er faktisk beholdning. Denne underdekningen synes å
ligge i størrelsesorden 340.000 kroner og skyldes tidligere års
låneopptak av SR fotballen som ikke er tilbakebetalt. Denne
underdekningen har ikke tidligere, slik styret ser det, blitt kommunisert ut. Det arbeides med å finne gode løsninger som sikrer at
lagene har tilgjengelig innestående beløp i sine respektive
lagskasser.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
DFI fotball har en rekke sponsorer som velvillig bidrar med økonomisk støtte til DFI fotball:
Akershus Amtstidende, Anleggsgartner S Johannessen, Badeball
AS, Brenden Stilas utleie AS, Constructor Norge, Drøbak Rørleggerservice, ElektroIDE AS, Follo Autoco, Møller Bil Follo, Rema 1000,
Sparebanken1, Stamnia HOT, Unit4Agresso As, UNO X Automat AS
og Vardia Forsikring.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Som en del av klubbens omdømmebygging har det vært jobbet
bevisst med å utvikle og styrke eksternkommunikasjonen. Dette har
bidratt til mye omtale i AMTA og Østlandets Blad, begge aviser har
vært balanserte i sine omtaler og oppleves som positive bidrag i
klubbens omdømmebygging. I internkommunikasjonen er DFI sine
WEB sider benyttet både med generell informasjon, men også med
egne sider tilknyttet banefordeling, treningstider og kampavvikling.
Flere av DFI sine fotballag har etablert egne blogg sider hvor det
legges ut relevant informasjon om og for lagene til spillere og
foresatte. Det er videre gitt ut to fotballmagasiner, det første primo
april og det andre i slutten av oktober. Fotballmagasinene har gitt
generell informasjon om DFI fotballens aktiviteter. I tillegg er e-mail
en mye brukt kommunikasjonsform mellom de respektive DFI styrer,
trenere, administrasjon og enkeltmedlemmer.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Også i 2012 har det vært stor underdekning av banekapasitet i
forberedelsene til vårsesongen. Kunstgressbanen på Måna var i
lengre perioder både i januar og februar frosset og kunne derfor i
meget begrenset grad brukes. På grunn av tidlig vår ble kunstgressbanen åpnet i mars inntil den igjen ble stengt tidlig i desember. I
perioden mars til november har kunstgressbanen vært i daglig bruk
til trening og kamper. Det er fortsatt utfordringer med mangelfull
drenering på deler av kunstgressbanen ved mye nedbør. Dette er en
sak mellom kommunen og entreprenør.
Grusbanen på Høiås holdt god stand gjennom vinteren etter godt
utført brøyting, salting og vedlikehold av Ole Martin Tomter.
Grusbanen på Høiås ble følgelig hyppig benyttet av lagene i
breddefotballen frem til kunstgressbanen og Ullerudfeltet kunne
brukes. På grunn av banesituasjonen måtte A-laget, JR laget og
G-96 leie banekapasitet rundt om i distriktet.
Banemester Bjørn Cato Olsen sørget for at Seiersten stadion og
Ullerudfeltet hadde opparbeidet god standard når disse banene ble
åpnet for trening og kamper i april/mai. Seiersten stadion har holdt
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meget god standard hele sesongen. I Østlandets Blad ble banen
omtalt som distriktets beste gressbane. Også på Ullerudfeltet har
banene holdt god standard gjennom sesongen, selv om det i
perioder med mye nedbør oppstod enkelte utfordringer som gav
behov for kortvarige stengninger. Fotballstyret tok tak i utfordringene
på Ullerud feltet og det ble derfor etter sesongslutt gravd ca. 110
meter med grøfter og lagt ned rør som vil bidra til bedre forhold på
Ullerud i nedbørsperioder fra og med kommende sesong.
Styret har lagt ned mye arbeid sammen med Anders Johansen fra
Hovedstyret i DFI og kommunens ansatte for å tilrettelegge for at
anlegget for undervarme nå blir installert på Måna kunstgressbane.
Følgelig er inneværende vinter den siste før vi har kunstgressbane
med undervarme tilgjengelig.
Fotballstyret har videre jobbet for å legge grunnlaget for å snarest få
etablert kunstgressbane nr 2. Alternativene Seiersten, Høiås og
Folkvang er vurdert. Styrets anbefaling er, etter grundige vurderinger,
at denne bør legges til Seiersten. Flere faktorer taler for Seiersten
som det beste alternativet. Det viktigste er at Seiersten vil gi klart
størst økning i tilgjengelig brukstid. Dette vil komme hele DFI fotball
til nytte. Tidligste mulige anleggsstart kan være senhøsten 2+13.
Underdekning av banekapasitet har også i 2012 lagt begrensninger
når det gjelder omfang av og kvalitet i de treninger som er gjennomført. Det er utført en meget god jobb av Per Wollbraaten for å
planlegge aktiviteter og fordele tilgjengelig banekapasitet.
7. Aktiviteten
7.1 Toppfotballen
A-laget gjorde en svært god sesong og vant sin 3. divisjonsavdeling
med klar margin. Det ble satt klubbrekord i antall poeng og laget
tapte ikke noen av de siste 17 seriekampene. Følgelig er A-laget
klar for Oddsenligaen i 2013. A-laget ble slått ut av NM i 2.
kvalifiseringsrunde etter et knepent tap borte mot Lyn. Både Rino
Falk-Larsen og Samale Wais fikk sine debuter på G-16 landslaget.
Mats Vågan var ikke langt unna landslagsuttak, han var tatt ut i
utfordrergruppa. Hovedtrener Frode Birkeland ble nominert som
kandidat til årets trener i Østfold Fotballkrets. Birkeland valgte tidlig
i desember å si opp sin stilling som hovedtrener. Han ble tilsatt i
trenerteamet til Hønefoss Ballklubb.
Lars Smith ble engasjert for to år som sportslig leder og markedsutvikler i DFI fotball med virkning fra 1. desember 2012.
DFI-2 Rekrutt
DFI-2 hadde en vanskelig sesong i 5. divisjon. Laget hadde ingen
keeper gjennom store deler av sesongen, noe som var utslagsgivende i mange kamper, selv om Frode Birkeland gjorde en hederlig
innsats. Laget hadde i perioder utfordringer med å få rutinerte A
lagsspillere til å spille for laget, så kjernen i laget bestod stort sett
av DFI-3 spillere + noen juniorer. Vi greide til slutt en sikker plass og
spilte noen meget gode kamper. Spesielt de fire uavgjort kampene
mot serievinner Sarpsborg hvor vi var best i begge kamper og toer
Sprint Jeløy. Alle gutta som bidro gjorde en hederlig innsats, men
uten keeper og med flere spillere med tynt treningsgrunnlag, så ble
laget for svakt totalt sett. Med keeper og litt flere etablerte A-spiller
så hadde vi kunne kjempet om opprykket.
DF-3
DFI-3 fikk en veldig vanskelig start på sesongen i 6. divisjon, da alle
de beste spilte rekrutt fotball. Laget lå under midten på tabellen
frem til sommeren. DFI-3 hadde en meget sterk høst sesong hvor vi
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knapt avga poeng. Dette resulterte i at vi rykket høyere og høyere
opp på tabellen og endte til slutt på en 4. plass. Vi er ikke fornøyde
med dette og satser på at rekrutt rykker opp i år slik at DFI 3 kan
gjøre det samme.
DFI-4
DFI-4 spilte i 7. divisjon avdeling 2. Laget spilte 16 seriekamper,
vant 3, spilte 6 uavgjort og tapte 7 kamper. Lagets prestasjoner
varierte gjennom sesongen, dette hang blant annet samen med
tilgangen på spillere.
7.2 Talentutvikling
Det er mange talenter blant DFI sine gutte- og jentespillere. Dette
kom bla klart til uttrykk ved at Rino Falk-Larsen og Samale Wais fikk
sine debuter på G-16 landslaget. Mats Vågan var også aktuell for
landslagsuttak, han var tatt ut i utfordrergruppa. Martine Lien (J-14)
ble tatt ut på Statoil samlingen i juni 2012. DFI har flere spillere på
kretslagene som med fortsatt satsning vil kunne utvikle seg til å bli
spillere i våre øverste divisjoner i herre og kvinnefotballen.
Samtidig er det grunnlag for å påpeke at DFI har et potensial for å
bli enda bedre på talentutvikling og ikke minst talentforvaltning.
Styret har tatt tak i dette og vil etablere og tilby et mer systematisk
trenings- og oppfølgingsopplegg for våre største talent fra kommende vår. Samarbeidet med Frogn VGS, som har et fordypningstilbud i
fotball, er også verdifullt for DFI Fotball. Flere av klubbens spillere
som går på Frogn VGS tar del i dette fordypningstilbudet i fotball
som er ledet av Kjetil Elvebakken. Frode Birkeland var i høst
engasjert som trener (timelærerbasis) i dette tilbudet.
7.3 Breddefotballen
Aktivitetsnivået i breddefotballen har også i 2012 vært meget høyt.
Det har vært mer enn 70 lag i sving med seriespill i breddefotballen. Rekrutteringen til DFI fotball var også i 2012 meget god,
samtidig ser vi at frafallet av spillere i 13-14 års alderen er noe
større enn det vi skulle ønske.
Det er levert en rekke meget gode resultater av våre gutte- og
jentelag. Eksempelvis hadde juniorlaget sin beste sesong på 10 år.
G-16 spilte i Interkretsserien og ble nr. 2 i en større turnering i
Italia. G-99 vant Sandarcupen i konkurranse med 60 andre lag. J-16
og J-14 ble kretsmestere og J-13 ble kretsmestere i 5-er fotball.
Her følger en nærmere beskrivelse av de eldste guttelagene.
DFI Junior
Årskullene 93, 94 og 95 utgjorde juniorstallen i 2012, og etter noen
år med relativt få junior-spillere så bidro en stor 95 årgang til at
juniormiljøet til DFI hadde over 40 registrerte spillere og stilte 2 lag i
seriesystemet til Østfold fotball-krets og da var det faktisk med kun
en 93 gutt.
Trenerteamet i 2012 bestod av Kjetil Elvebakken og Iver Nilsen, i
tillegg til verdifulle bidrag fra Per Wollbraaten og Momo Latyr. Gode
og dyktige trenere, kombinert med et bra opplegg/samarbeid
mellom klubb og skole i forhold til toppfotball-linjen på Frogn VGS,
begynner å vise gode resultat for DFI Jr. Videre samarbeid her vil
være meget viktig i årene som kommer for å sikkerstille at de beste
jr-spillerne blir i DFI.
Året ”startet” med treningsleir til Tyrkia i vinterferien, sammen med
A-laget. Dette ble en stor suksess i forhold til å skape gode
relasjoner mellom de to øverste nivåene i klubben. A-laget hadde en
flott uke sammen med Jr. miljøet og med alle måltider sammen,
trening på samme sted og tilstedeværelse på hverandre treningskamper sørget for at gutta ble godt kjent mellom stallene. Dette
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opplegget anbefales videreført. I tillegg fikk støtteapparat senior og
junior sjansen til å bli kjent, og dette sørget for godt samarbeid
resten av sesongen,
DFI JR deltok i ”vår-cupen” i Østfold fotballkrets. Dette var kvalifisering til NM JR. Og juniorene spilte seg frem til finale (tap mot
Trosvik) og NM plass. NM trekning ga oss Eidsvold Turn i første
runde, som dessverre endte med tap. Utover dette så har junior
denne sesongen deltatt med DFI 1 i KM serien, mens 2.laget ble
oppmeldt på nivå 2.
DFI JR-1, hadde en litt rufsete vårsesong hvor poengtapene ble
mange og de holdt på å bli degradert til KM B for høsten, men når
kretsen bestemte seg for å la de 6 beste i hver avdeling
delta i KM A, i stedet for de 5 beste så gikk laget til KM A på
høsten. Laget fant formen på høsten og gjennomførte en strålende
høstsesong som endte på 2.plass i KM. Kun slått av Østsiden, som
da kvalifiserte seg til Interkrets i 2013. Dette er faktisk det beste
resultat for DFI junior på 10 år!
DFI JR-2, gjennomførte også et strålende år på nivå 2, og hadde vel
til tider litt for svak motstand. De vinner serien sin soleklart og i
ettertid ser vi at laget med fordel kunne hatt noe tøffere motstand. I
tillegg til de to overnevnte arenaer så har flere av gutta bidratt på
DFI Rekrutt i 5. divisjon, og vi har vært en kamp arena for en del av
A-gutta som holder jr alder.
DFI junior har i 2012 ikke deltatt på andre cuper eller utenlandsturer, men gode treningsarenaer og bra miljø i hele gruppen har sørget
for at juniorgruppen har opprettholdt det aller meste av spillergruppen
Gutter 16 år
G-16 (født 1996) har i år bestått av 32 spillere, inkludert 3 stk fra
97-årgangen som også har spilt G-15 fotball. I tillegg har vi hatt 5
stk 96-spillere som er flyttet opp til klubbens G-19 og A-lag, og som
ikke har deltatt i vår treningsgruppe. Hovedtrener for G-16 var Geir
Sneis.
Vi har i år deltatt i seriespill med to lag. DFI-2 i avd 2, Østfold, der vi
har spilt 18 kamper; 9 seire og 9 tap! DFI-2 scoret 42 mål og slapp
inn 33 i løpet av sesongen, dette holdt til en fin 3. plass i avdelingen.
DFI-1 var kvalifisert til spill i Interkretsserien, der vi spilte hele 26
kamper. Dette endte med 7 seire, 1 uavgjort og 18 tap. Målforskjellen var 45-76. 22 poeng holdt dessverre ikke til å beholde plassen,
men det var veldig nært. Dersom vi hadde fått ytterligere 4 poeng
så hadde plassen vært berget, og med litt mer hell, erfaring og
dyktighet ville ikke dette vært ufortjent. Vi endte til slutt på 13.
plass av 14 lag. Da vi fikk tilbud om interkrets gjorde vi en grundig
vurdering av hvorvidt vi ville takke ja til plassen. Året i interkrets har
vært veldig lærerikt og vi har tatt store steg som lag og enkeltspillere. Det kreves mye trening og hardt arbeid for å tilpasse seg
dette nivået, og alle spillerne har nå fått god kjennskap til hvordan
man må prioritere for henge med på dette nivået – spill mot de aller
beste lagene på Østlandet.
Vi var også kvalifisert for NM – G16 der vi møtte Stabæk i 1. runde.
Mot et toppet Stabæk lag som stilte med flere landslagsspillere
kom vi til kort.
Årets høydepunkt var utvilsomt Italy –cup i Rimini. Denne turen ble
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planlagt allerede for 3 år siden og har nok vært en inspirasjonskilde
til fortsatt satsing for mange. Vi reiste nedover med 30 spillere og
stort støtteapparat og foreldregruppe – totalt ca. 80 personer. Vi
stilte med to lag og 1. laget spilte seg helt frem til finalen der vi
tapte 2-1 mot svenske motstandere. Det var litt bittert ettersom vi
hadde slått det samme laget 1-0 i innledende gruppespill. Høydepunktet var utvilsomt semifinalen mot Udinese, som var en
opplevelse av italiensk drama. Etter 1-1 ved fulltid, vinner vi på
straffespark. Det italienske engasjementet var en minnerik
opplevelse og viser oss hvor mye følelser som er involvert i
fotballen, deres lidenskap til fotballkampen kan vi lære noe av.
Som avslutning på sesongen og mange år som egen årgang reiste
vi til Skagen etter sesongslutt for en avsluttende turnering og
sosialt samvær. Også her stilte vi med to lag. Dette var en flott
avrunding for årgangen 1996 som nå rykker opp på juniornivå og
slås sammen med to eldre årganger.
Tusen takk til spillere, foreldre og støtteapparat som har gjort det
mulig å holde en så stor gruppe spillere av samme årgang så
samlet og motivert helt til fylte 16 år og fullført ungdomsskole. Det
har virkelig vært en fin gjeng å jobbe med og mange minner er
skapt for livet for alle!
Gutter 15 år
De unge trenerne Brian Norem (18) og David Hammerstad (19) fikk
ansvaret å utvikle G97 kullet i sesongen 2012. Laget var nære ved
å kvalifisere seg til KM-A sluttspillet. Etter endt sesong endte de på
2.plass i KM-B sluttspillet, kun 1 seier unna topplassering. Laget
deltok på flere turneringer forrige sesong. I Drammens Cup kom de
til B-finalen, i Adidas Cup kom de for første gang videre fra gruppespillet og de vant B-sluttspillet i den svenske turneringen Oddebollen. Samtlige spillere har vist en stor forbedring i ferdigheter og
laget har hevdet seg mot de bedre G15-lagene i Østfold. Laget
ønsker å fortsette den gode utviklingen, og de vil derfor jobbe hardt
med å oppnå gode resultater i 2013.
Gutter 14 år
G98 har stilt med to lag i seriespill og cuper med til sammen 39
spillere. I serien har vi hatt et lag med i KM som kvalifiserte seg til
sluttspill, men nådde ikke topp 3. Det andre laget stilte på nivå 2
og gjorde en brukbar vårsesong, men resultatene på høsten ble
mer variable.
G98 har deltatt på følgende cuper: Adidas Cup, Plussbank Cup, Odd
Elite Cup, KM-innendørs, Aurskog/Høland Cup og Ski Storsenter
Cup. Beste prestasjon ble sølv i KM innendørs etter tap på sudden
death i finalen.
Gutter 13 år
Første året med sammenslåing fra skolelag til en gruppe er alltid
spennende og utfordrende, både for trenere og spillere. Vi var
heldige med at de aller fleste fortsatte fra skolelaget, det gjorde at
vi var nesten 50 spillere i gruppa.
For å håndtere en så stor gruppe er man avhengige av å ha nok folk
i støtteapparatet og god oppfølging fra foreldre. Vi har vært heldige
med begge deler.
G-13 meldte opp tre lag i seriespill. To lag i 11’er serie og et lag i
7’er serie. Alle lag presterte godt og det har vært god stemning i
gruppa. Av cuper deltok vi på Sandar cup med tre lag og vi var med
på VIF bredde cup. I begge cupene hadde vi gode prestasjoner.
Sandar Cup vant vi og vi kom til finalen i VIF breddecup.
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Alt i alt en god sesong hvor vi har hatt mest fokus på samhold i
gruppa og Fair Play. Denne målsetting føler vi at vi har lykkes godt
med
Jenter
Her følger en nærmere beskrivelse av de eldste jentelagene.
Jenter 16 år
J-16 har bestått av 26 spillere denne sesongen der 2 er født i 95,
10 i 96 og 14 i 97. I tillegg har 5 jenter født i 98 og to jenter født i
99 hospitert i noen kamper. Totalt har altså 33 spillere spilt
kamper.
Spillerne har trent eller spilt kamper 4 ganger i uken. Snitt oppmøte
på trening har vært 66 %, noe som vi er fornøyd med. Laget ble
kretsmester i klasse J16 med god margin i både 7’er og 11’er
fotball, mye på grunn av et godt treningsgrunnlag og bra kollektive
ferdigheter. Vi slet mye med skader på slutten av sesongen og
hadde derfor utfordringer med å stille lag til regionsluttspillet. Laget
presterte bra, men tapte begge disse kampene fortjent.
Hele laget reiste til England i høstferien og spilte mot to engelske
topplag. Sett i lys av at vi ikke kunne mønstre et toppet lag, så
presterte laget meget bra med tap 4-2 mot Everton og tap 2-0 mot
kretslaget til North Riding County.
Fem spillere har sluttet etter utløpet av sesongen av årsaker som
ligger utenfor fotballen. Vi hadde gjerne sett at frafallet hadde vært
noe mindre, men de som har sluttet er stort sett også de som har
trent minst. Trenerapparatet har bestått av hovedtrener Eirik Tord
Jensen og 4 hjelpetrenere, herunder lagleder.
Jenter 14 år
J-14 hadde en ny god sesong og laget ble igjen kretsmester. Laget
som ble trent av Karina Svevad viste mye bra spill og viste at laget
også denne sesongen var kretsens beste J-14 lag. Laget deltok i
Briskeby cup og oppnådde gode resultater der. Lagets spillere har
fortsatt utviklingen, men har i løpet av sesongen mistet spillere noe
som gjorde det nødvendig å låne spillere av J-13 laget. Etter
sesongslutt er det såpass få jenter igjen i denne årsklassen at det
er nødvendig å samarbeide med andre årsklasser for å kunne
stille11er lag i J-15 kommende sesong.
Jenter 13 år
J-13 hadde en ny god sesong. Laget bøle trent av Helge Måseidvåg.
Laget fortsatte utviklingen og ble nr. 2 i KM ett poeng bak Askim.
J-13 ble kretsmester i 5-er fotball i Østfoldhallen i høst. Laget har
bestått av 14 spillere. Hele fem av jentene i dette laget har vært
tatt ut i kretslagstroppen til Østfold fotballkrets. Antall spillere i
denne årsklassen er såpass lavt at det er nødvendig å samarbeide
med andre årsklasser for å kunne stille 11er lag neste sesong.
7.4 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Tine fotballskole ble arrangert i august med meget god påmelding
og godt gjennomført opplegg. Det ble også tilbudt fotball skole tre
dager i høstferien, her var påmeldingen relativt liten.
Badeby Cup ble gjennomført 1. september. Arrangements komitéen,
ledet av Mathias Sæther Larsen, gjorde en meget god jobb og fikk
gjennomført et godt arrangement. Dessverre var interessen for
denne cupen liten fra lag utenfor Drøbak.
Umbro-cup ble atter arrangert i Frognhallen første helgen i desember med godt resultat og 21 påmeldte lag. Trond Arne Syversen
som var ansvarlig for planlegging og gjennomføring gjorde en meget
god jobb.
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7.5 Sosiale aktiviteter
DFI sin årlige fotballfest ble arrangert i slutten av november på
hotell Reeenskaug. Godt oppmøte og stor stemning. En fin
avslutning og markering av en god sesong i DFI fotballen.
De fleste lagene i breddefotballen gjennomfører en rekke sosiale
aktiviteter som bidrar til økt samhold mellom spillerne i lagene og i
foreldregruppa.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Det har vært noen mindre konflikter internt i og relatert til DFI fotball
i 2012. Styret og/eller sportslig utvalg har gått inn i disse konfliktene og bidratt til at disse har blitt løst og samarbeidsforholdene
mellom enkeltpersoner har blitt bedre.
9. Ytre miljø
Intet å bemerke
10. Fortsatt drift
Det planlegges også meget stor aktivitet i DFI fotball i 2013.
Opprykket til Oddsen ligaen stiller større krav på en rekke områder
for klubben.
Det må i både toppfotballen og breddefotballen settes ytterligere
fokus på økonomistyringen. Videre er behov for å iverksette tiltak
som bidrar til å øke tilgjengelig banekapasitet gjennom hele året.
Informasjonsarbeidet bør styrkes, blant annet ved å i større grad ta
i bruk teknologi.
DFI fotball står fortsatt foran betydelige utfordringer og omfattende
arbeidsoppgaver i den videre bygging av klubb. Det er derfor behov
for blant annet å styrke og videreutvikle utvalgsstrukturen i DFI
fotball. Det planlegges blant annet med opprettelse av et arrangementsutvalg. Også innenfor anlegg siden er det behov er det behov
for å sette på mer ressurser ift oppfølging av de utviklingstiltak som
igangsettes.
Styret har utviklet en 5-årsplan som skal gi retning for den videre
utvikling av DFI fotballen Planen inneholder også en handlingsplan
som setter på fokus på tiltak som er planlagt iverksatt i 2013.

FrIIDRETT
1. Visjon for gruppen
«DFI Friidrett skal skape friidretts glede for
alle»
Dette bygger oppunder visjonen til DFI;
DFI skal skape idrettsglede for alle
2. Målsetning og resultater
Målet i 2012 var re-etablering av DFI friidrett, opprette treningstilbud, finne ut hvordan interessen for friidrett i Frogn er (trener og
aktiv), hvilke friidretts aktiviteter, jobbe med fremtidige friidretts
anlegg (Seiersten Stadion), skape kontakt og muligheter i
Akershus friidrettskrets.
Resultatene er gode når vi ser på hvor mange som er i DFI
friidrett styre/adm (4 stk), men vi merker tydelig at det er
vanskelig å engasjere voksne til trenerfunksjoner.
Sporadisk trenerhjelp, men ikke noen som har forpliktet seg.
Vi i Styret er enige om at manglende anlegg for friidrett anno
2012 er hovedgrunn.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Anders Gunnar Johansen, leder
Årsberetning for DFI 2012

Øyvind Kvernen
Christian Gran
Roger Schäffer
3.2 Styrets aktiviteter.
4 styremøter og mye aktivitet på styrets egen facebookside.
Møte med kretsen for å få vite mer om hvilke støttemuligheter
som finnes i Akershus Friidrettskrets.
Spre og hente informasjon om DFI Friidrett, undersøke lokal
interesse ved å innhente informasjon om medlems navn og
ønskede friidrettsaktiviteter.
Jobbe og bidra til anleggs utvikling og spesielt Seiersten
Idrettspark som blir realisert i 2014-2015.
Det har vært forsøkt rekruttert trenere blant foreldre, elever ved
Frogn VGS Idrettslinjen og blant studenter ved UMB, uten
foreløpig å lykkes.
3.3 Gruppens medlemstall
Registrert 52 antall aktive på trening. Majoritet i alder 6-12 år.
Antall aktive er meldt inn ifb med aktivtetsregistrering.
3.4 Leder og trenere
Øyvind har vært hovedtrener og har hatt bistand fra øvrige i
styret og noen foreldre. Treningen har foregått ute på Seiersten
Stadion og inne i Seiersten ungdomsskoles aula der de minste
aktive har hatt mulighet til aktiviteter.
Christian har fokusert på innmelding av medlemmer via DFI
friidrett web portal.
Roger er aktiv på informasjonssiden, med mye historisk DFI
friidrett og nyttig informasjon spesielt på felles DFI friidrett
Facebookside. Videre har han stått for mye av søknadsarbeidet
for å sikre økonomisk støtte til gruppen.
Anders har jobbet med anlegg og er sterkt involvert i oppgradering av Seiersten Idrettspark. Anders representerer DFI HS, DFI
Friidrett, FIR (Frogn Idrettsråd) og sitter i referansegruppen fra
FIR for Badeland på Seiersten idrettspark sammen med politikere, rådmann og ADM i Frogn kommune.
3.5 Frivilligheten
Det har vært krevende å få aktivert frivillige, men håper på å få
med flere etter hvert.
Styret er bevisst på at en oppgradering av Seiersten Stadion
med kunstdekke og ordnede forhold vil være avgjørende for
videre vekst og blomstring i friidrettsmiljøet. Det er tydelige
referanser til dette andre steder i landet, bl.a i nabokommuner.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
DFI Friidrett har fått god støtte gjennom sponsorer, gaver og
kulturmidler i kommunen. Det ble søkt om spillemidler til utstyr.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Hovedsponsor er Sparebank 1 i Drøbak, (hovedsponsor til DFI.)
og Dynamic-Precision AS
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Har etablert hjemmeside under DFI, men den mest brukte
kanalen er «DFI Friidrett, alle» på facebook.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Årsberetning for DFI 2012

Friidretten har i 2012 brukt Seiersten stadion i eksisterende
forfatning. Det er sårt påtrengt opprustning av banen. Men å få
banen opp til tidsmessig stand for konkurransebruk krever en
total ombygging.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Det ble invitert til gratis treninger for barn og unge fra juni 2012.
Det ble gjennomført 6 treninger litt inn i juli. Det møtte overraskende mange opp og det var over 40 deltagere på en og samme
trening. Treningen startet opp igjen i slutten av august og holdt
på til høstferien. Det ble avholdt 6 treninger. Typiske aktivteter
på treningene var 60 meter løp, 60 meter hekk, Lengde, Stafett,
Kule, Høyde og Liten ball.
Innetreninger ble startet opp i oktober frem mot desember. Det
ble langt færre på treningene når barmarkstreningene for
vinteridrettene startet opp.
DFI Friidrett har i 2012 stilt lag på Moses-stafetten og Holmenkollstafetten med følgende resultat; Holmenkollstafetten: Klasse
F2 menn Senior, 27 plass, tid 1:03:40
Jentelaget på Moses-stafetten ble beste rene jentelag i konkurransen, tid 11:40
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Ikke relevant
9. Ytre miljø
Ikke relevant
10. Fortsatt drift
Gruppen har høy aktivitet sett i lys av at det er første driftsår og
har en sunn økonomi for videre drift.

Friskis og svettis
1. Visjon for gruppen
Vår visjon for 2012 var: 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.
Vi mener at våre brukere opplever et tilbud som er i tråd med vår
visjon.
2. Målsetting og resultater
Vårt mål for 2012 var: Friskis&Svettis har som mål å videreutvikle treningstilbudet i sal. Vi har fokusert på trenerne som vår
viktigste ressurs. Viktig at de får påfyll av ny energi for å
fortsette å ha noe å gi på treningene. Derfor har vi satset på
trenerne i år med Jympakurs, for trenere og verter i Oslo, lørdag
27.10.12 og Svettisdager i Stockholm for trenerne 10. og 11.
12.
Videre har vi hatt 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.
Vi har et saltilbud til våre mosjonister en time hver dag mandag

17

til torsdag. Vi opplever at treningstilbudet har fått et løft. Det er
god stemning, høy puls og antall mosjonister er økende.
2.1 Styrets sammensetning
Leder – Eva Fosby Livgard
Nestleder –Else Krogager Henriksen
Kasserer – Tone Avlesen
Webansvarlig – Anne Svindal/Hilde Kjølnes
Markedsføring/informasjon - Eva Fosby Livgard
Sekretær og utdanningsansvarlig- Kari Anne Kaurstad
Vertsansvarlig – Else Krogager Henriksen

– alt til musikk – fra mandag til og med torsdag – dvs fire dager
pr uke.
I tillegg stod våre ledere for oppvarmingen og en lett trening før
årets Moses stafett på Oscarsborg 1. mai hvor forsvaret og DFI
var verter. F&S delte ut 100 t-skjorter til mosjonistene, veldig
mange deltok på treningen vår og vi fikk vist oss fram på en
svært god måte.
6.1 Egne arrangementer
Førstehjelpskurs for funksjonærer, 3 timers kveldskurs med Nina
Tomter
Funksjonærmøte i august, med pizza og sushi

2.2 Styrets aktiviteter.
Det har vært avholdt 5 styremøter samt ett allmøte for alle
funksjonærer.
Styret har vært representert på gruppeledermøte i DFI.

6.2 Sosiale aktiviteter
Forsinket årsmiddag for funksjonærene for 2011 ble avviklet i
mars 2012. Årsmiddag for 2012 ble holdt januar 2013.

2.3 Gruppens medlemstall
72 medlemmer pr 31.12.2012

7. Arbeidsmiljø/sykefravær
Arbeidsmiljøet er godt og det er lite sykefravær.

2.4 Leder og trenere
Vi har fire trenere:
Anne Svinddal – Middels
Jane Røstgård – Dans
Hilde Kjølnes – Core
Sølvi Kaalstad- Basis, kom inn som ny trener fra august
Wenche Røstgård – Middels, sluttet i august

8. Ytre miljø
Det ytre miljøet er godt, Samarbeid med DFI kontoret om
utsendelse av fakturaer og lister over de som har betalt er godt.
Likedan beskjeder når skolene er opptatt.

Vi har 6 verter, Kate, Brita, Hanne, Tone, Else og Kari Anne

9. Fortsatt drift
F&S forsetter sin drift som tidligere.

GRUPPE 13

GR
13

2.5 Frivilligheten
All innsats til både styret, trenere og verter er frivillig innsats.

1. Visjon for gruppen
Likeverd og inkludering i idretten for alle i
Frogn kommune.

3. Økonomi
3.1 Økonomi
Resultatet viser at vi for 2012 har et overskudd på Kr 80.00
F&S har en stabil og god økonomi med en egenkapital på Kr
102.000

2. Målsetning og resultater
GR 13 er nå en etablert gruppe i DFI-systemet. Arbeidet med å
integrere gruppen i DFI startet opp høsten 2012 og vi fikk
umiddelbar respons fra flere grupper, herunder fotball-, idretts- og
skigruppen. Dette arbeidet vil bli intensivert i 2013. Vi har fått
en medlemstilvekst, men her har styret fortsatt et betydelig
potensiale som vil søkes utnyttet i 2013.

4. Informasjon og kommunikasjon
4.1 Informasjon og kommunikasjon
I 2012 har vi holdt stand på Rema hvor vi delte ut flyers og
fortalte om vårt tilbud til de handlende i vårhalvåret, samt
annonserte i Amta med informasjon om treningstider og åpne
uker. Vi har også hatt besøk av Amta på en av våre treninger før
8. mars hvor vi ønsket å fokusere på kvinnehelse. I tillegg skrev
Amta en artikkel om oss i romjula og dette tok så lederen i Amta
opp igjen og ga positiv støtte til aktiviteten vår.
Nyhetsbrev er sendt ut på brev og mail. Det er i tillegg hengt opp
plakater på ulike oppslagstavler i kommunen.
Vi har kontaktet Frivillighetssentralen og fikk med et par medlemmer derfra i en periode.
5. Anlegg
5.1 Treningssteder
Vi benytter gymsalen på Seiersten, Heer og Sogsti til våre
treninger og bruker også Møterom 2/Store møterom i Frognhallen når skolene er opptatt/stengt.
6. Aktiviteten
Vårt treningstilbud varierer mellom middels, basis, core og dans
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3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder:
Helge Bentzen
Nestleder:
Veronica Hove
Styremedlem:
Peder Halgunset
Sekretær/styremedlem: Ragnar Dahl
Styremedlem/Økonomi: Jannecke Wold
Styremedlem:
Marius Leirfall
Styremedlem:
Thomas Austli Dahl
Styremedlem:
Erlend Austli Dahl
Styremedlem:
Hans Petter Bårdli

1
2
2
1
1
2
1
1
1

år
år
år
år
år
år
år
år
år

3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har hatt 6 styremøter, som i hovedsak har dreid seg om
oppfølging av handlingsplan. Styret nedsatte en arrangementskomité for deltakelse på Moses-stafetten og hovedaktiviteten
Frogniaden. Denne komiteen har hatt flere møter og har rapportert tilbake til styret. Veronica Hove ivaretar GR 13s interesser
opp mot KIL ifh til de som spiller håndball.
Årsberetning for DFI 2012

3.3 Gruppens medlemstall
Rekrutteringsgrunnlaget til GR 13 er naturlig nok begrenset, på
tross av dette har vi hatt en liten medlemsøkning. Vervegruppen
har hatt stands på Drøbak Torg, hvor hovedhensikten var å spre
informasjon om DFIs idrettstilbud til mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
3.4 Leder og trenere
GR 13 har to til tre trenere (Peder Halgunset og Jannecke Wold
allidrettsgruppen (hver torsdag) og Jannecke og Sara Wold Slåke
håndball (hver 14 dg). I tillegg har vi gjennom høsten introdusert
fotball til allidrettsgruppen, med trenerstøtte fra fotballgruppa.
Peder Halgunset og Jannecke Wold har også deltatt på kurs
”Idrett for funksjonshemmede”.
3.5 Dommere
Ingen
3.6 Frivilligheten
Styret fremhever særlig Peder Halgunset, Jannecke Wold og Siv
Engelien for deres innsats i alle ledd i gruppens virksomhet.
Utover dette Veronica Hove for tilrettelegging for loddsalg og
kontaktperson opp mot KIL. På Mosesstafetten fikk vi ”følgestøtte” av friidrettsgruppen. Styret berømmer alle de gruppene
som deltar i vårt hovedarrangement Frogniaden. Foruten
gruppene fra DFI, finner vi grunn til å nevne Drøbak Musikkorps,
varaordfører Rita Hirsum Lystad (åpning), Knut Herrem (speaker).
I tillegg observerte vi hele 8 kommunestyre-politikere, noe styret
og utøverne vet å sette pris på. Styret vil også fremheve de
ansatte på boligene for medvirkning og støtte.
I tillegg til at boligene stiller med Lionsbilen, deltar flere foreldre i
kjøreordning for å kjøre våre håndballspillere til Kolbotn hver
fredags kveld.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppens økonomi er tilfredsstillende. GR 13 fikk i 2012 en
gave på kr 8000.-, en gave som medgår til vårt hovedarrangement Frogniaden, som er den enkeltaktivitet som krever mest
økonomiske ressurser. Egenkapitalen er på kr 84460.- Utover
ovenstående viser styret til regnskapet, som er en del av
årsmøtepapirene.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
GR 13 har også i 2012 hatt et betydelig antall sponsorer. Disse
bidrag er avgjørende for at vi kan gjennomføre vår hovedaktivitet
Frogniaden og vil søke om tilsvarende støtte for 2013.
Av sponsorer i 2012 nevnes:
Lions Club, Drøbak Røde Kors, DFI Hovedstyre, Drøbak Vaskeri,
G-sport, Wiik regnskap, FagFlis, Drøbak Rørleggerservice, Spenst,
Sykkeboden, Rema 1000 og AMTA.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Styret vil fremheve kommunikasjon med Hovedstyret (HS)
gjennom fadder Eva McCarthy. Der vi har bedt henne følge opp
saker mot HS, er det blitt gjort. Samarbeidet med DFI administrasjon har med unntak av en liten glipp tidlig på året, mht søknad
om økonomisk støtte, har samarbeidet med daglig leder DFI og
administrasjonen vært upåklagelig.
Vi har enda ingen tilfredsstillende løsning på vår mulighet til å
bekjentgjøre våre tilbud på DFIs hjemmesider, dette arbeidet vil
Årsberetning for DFI 2012

fortsette i 2013.
Det skrives referat fra styrets møter som fordeles til styrets
medlemmer, daglig leder DFI og Hovedstyret.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
GR 13 disponerer ingen egne anlegg, men tildeles treningstid, i
samsvar med innmeldt behov.
Gruppens medlemmer har en hverdag som inkluderer et utvidet
og tilrettelagt tilbud fra Frogn kommune. Endringer i treningstider
medfører en betydelig ulempe, da mange mennesker og kommunale instanser/tjenester blir berørt. Styret vil fremheve Hovedstyrets håndtering av den tidsmessige konflikten vi hadde i 2011.
Årets aktivitet har blitt gjennomført innenfor de treningstider vi
har fått, ett opplegg som har fungert tilnærmet optimalt.
Styret forutsetter at gruppen får samme treningstid i Frogn Arena
og Sogsti skole som i i år. Vi ble opprinnelig også tildelt tid på
Heer, slik at vi kunne tilby Mental helse et treningstilbud
tilrettelagt for dem. Vi lykkes ikke med det arbeidet i 2012, men
i 2013 er det nye muligheter og vi vil prøve igjen.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
GR 13 har mange aktivitetstilbud til våre medlemmer, herunder:
Allidrettsgruppe. Allsidig trening tilrettelagt for de enkelte i
gruppen, herunder både funksjonsnivå og interesse. Integrering
til annen type idrett i DFI.
Håndball gjennom et aktivt og levende samarbeid med Kolbotn
Idrettslag (KIL)
Moses stafett og deltakelse på oppdukkende arrangement
Borgertoget 17.mai
Frogniaden
Håndballturneringer, herunder deltakelse i landsturnering
Styrearbeid i GR 13
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Frogniaden er gruppens største enkeltarrangement. Arrangementet tok utgangspunkt i fjorårets opplegg og med små justeringer
har vi funnet form og utgangspunkt for kommende arrangementer. Det var ca 50 deltakere, en liten økning fra 2011. Denne
gangen hadde vi deltakere fra Oslo, Nesodden, Kolbotn, Enebakk, Ski, Ås og Vestby. Styret fremhever den status som
arrangementet får når DFI hovedstyret, politisk ledelse, Drøbak
musikkorps, samt medvirkning fra flere grupper i DFI gir. Ikke bare
for styret, men for hver enkelt deltaker.
Vår andre hovedaktivitet er håndball i samarbeid med likesinnede i
Kolbotn idrettslag. Vår målgruppe tilsier samarbeid med andre, da
rekrutteringsgrunnlage Frogn er lite. Våre håndballentusiaster deltar
på håndballturneringer over hele Østlandsområde og var også med
på landsturneringen som ble gjennomført i Kristiansand høsten
2012.
Vår tredje hovedaktivitet er allidrettsgruppen, som har trening hver
torsdag. Styret gir honnør til de gruppene i DFI, som har tatt imot
invitasjonen om et positivt integreringsarbeid i DFI. Dette har skjedd
gjennom introduksjon av de enkelte grupper, som gjestetrenere (1
mnd pluss) for allidrettsgruppen. Primus motor for dette arbeidet er
Peder med støtte av Jannecke.
Utover dette deltok vi med ett stafettlag på Moses stafetten på
Oscarsborg 1.mai, her fikk vi verdifull støtte fra friidrettsgruppen.
Vi deltok også i årets 17.mai tog med et 30 talls deltakere. I tillegg
fikk vi låne Tøffetoget vederlagsfritt og dette bidro til at ytterligere ca
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20 personer fikk delta (mennesker med nedsatt funksjonsevne,
som ellers ikke kunne deltatt i Borgertoget av forskjellige årsaker,
fikk en opplevelse de sent vil glemme).
GR 13 har gjennomført stands på torget i Drøbak og kakelotteri på
Drøbak City. Gruppen møtes av innbyggerne med en positivitet som
varmer. Det viser at idrett er en viktig del av integreringsarbeidet.
7.3 Sosiale aktiviteter
GR 13 har i 2012 nedlagt betydelig egeninnsats for å sikre
aktiviteten kan gjennomføres slik at all deltakelse i våre aktiviteter skal være gratis, utover medlemskontingenten til DFI.
Enkeltmedlemmer i styret har gjennom året, gitt de som deltar i
våre aktiviteter opplevelser i form av besøk til Peppes Pizza,
Baronen, alle styremøter med mineralvann, frukt og kaffe. I
tillegg har vi en juleavslutning hvor fokuset er rettet mot Frogniaden, styret og medhjelpere. De som er invitert av styret. Kan ta
med følge, men må dekke kostnadene selv.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Under Frogniaden fikk vi en klage på manglende oppvarming.
Klagen ble imøtegått av styret, hovedstyret i DFI og avklart med
klageren som var fornøyd med hvordan klagen ble behandlet.
9. Ytre miljø
Intet.
10. Fortsatt drift
GR 13 har en velordnet økonomi, pågangsmot og medlemmer
som vil, kan og skal. Støtten vi får fra Hovedstyret – representert
v/Eva McCarthy er motiverende Det arbeidet vi startet mht
integrering av våre medlemmer i andre grupper i DFI ser ut til å
bære frukter. 2013 vil vise hvorvidt vår kongstanke om ett
idrettslag for alle, kan høste samme grad av medvirkning og
inkludering, som vi har hatt til nå – styret tror på dette.

Håndball
1. Visjon for gruppen
Idrettsglede for alle - og en håndballgruppe å
være stolt av.
2. Målsetning og resultater
●●
Opprettholde/øke aktivitetsnivå
●●
Utdanne og skaffe gode trenere til klubben
●●
Utdanning av egne dommere i klubben - et voksende dommer
miljø er etablert
●●
Hatt større satsning på guttehåndball
●●
Økt fokus på å beholde unge senior spillere lenger aktive i
DFI håndball.
●●
Aktiv rekruttering av nye lag (fra håndballskolen)
●●
Frogn Arena er nå godkjent som kamparena
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder: Kjersti Glenne
Nestleder: Dag Wikøren
Sportslig leder/Web ansvarlig/dommeransvarlig: Magnus Seip
Økonomiansvarlig: Inger-Lise Eriksen
Styremedlem/Arrangement: Camilla Hillmann Ekre
Styremedlem/Organisasjon: Wenche Gustavsen
Styremedlem/Sponsor: Rudolf Fredriksen
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Vi har gjennomført 11 styremøter, tirsdager fra kl. 1900-2100.
3.2 Ressurser
Matrialforvalter Lars Hille Olsen
Material og utstyr til alle lagene i DFI Håndball blir hovedsakelig
bestilt gjennom materialforvalter.
DFI Idrettslag har avtale med Umbro for kjøp av materialer og
utstyr. G-sport Drøbak distribuerer utstyret som bestilles. DFI
Håndball er tilsluttet denne avtalen. Avtalen sikrer DFI Håndball i
gjennomsnitt 30 % rabatt av veiledende listepris.
3.3 Styrets aktiviteter.
●●
Gjennomført brannvernrunde og opplæring til hallarrangement for alle ressurser
●●
Kjøpt inn 4 minimål til Frogn Arena
●●
Merket opp til minihåndball bane i Frognhallen i tillegg fått
fester til minimål
●●
Parkett gulvet i Frognhallen er lakket om
●●
Har fått støtte til oppstart av prosjekter fra DFI HS
–– Idretts SFO – Aktivitetsskole
–– «Treningspakker»
–– Sportslig utvikling
–– Badeby-cup
–– DFI-dagene/Mosesstafetten
●●
Nye lagsskilt laget. Disse er basert på det gamle systemet
ved at de henges på ribbeveggen.
●●
2 styremedlemmer deltok på den Store kurshelgen
●●
Styreleder har deltatt på 2 dagers kurs med tittelen «Hva
styrer du egentlig med?»
●●
Det er jobbet mye med å få på plass en Beach håndball bane
på Ullerud men det er utfordringer grunnet kort leieavtale til
kommunen
●●
Internavis sendes ut til alle medlemmer hver måned
●●
Sportslig utvalg sammen med leder har gjennomført samtaler
med trenere. Trenerkabalen har vært spesielt krevende og
det mangler fortsatt trenere.
●●
Det ble bestemt at antall styremedlemmer skulle reduseres
fra 11 til 7
3.4 Gruppens medlemstall og ressurser
Vi har pr. idag rundt 270 aktive spillere fordelt på ca. 170 jenter
og 100 gutter.
Det er 14 påmeldte jentelag i regionsserien, J9, J10 (2 lag), J11 (2
lag), J12, J13 (2 lag), J14 (2 lag), J16, J18 og senior damer 4. div.
10 påmeldte guttelag i regionsserien - G10 (2 lag), G11, G12,
G13 og G16 (Follo HK 3 lag), senior herrer 5. div og G33+.
J/G 8 år har deltatt i minihåndballturneringer i regi av Regionen
(RØN), med 3 jentelag og 2 guttelag.
Vi har 14 trenere, 13 assistent trenere, 3 aspiranttrenere og 5
håndballskole instruktører, i tillegg til over 50 ressurspersoner
som lagleder/oppmenn og diverse rundt lagene. Flere trenere/
lagledere og oppmenn har flere funksjoner i gruppa. 3 trenere fra
håndballen trener også Gruppe 13 i håndball.
3.5 Utdanning
Flere er i gang eller har gjennomført trener 1 utdanning.
Vi arrangerte selv trener I kurs i november.
Trenerforum ble holdt 29.11.13 Av Follo HK. Tema var til toppen
med kroppen.
Trenere/Resurser og styremedlemmer var representert under
Årsberetning for DFI 2012

Den Store Kurshelgen i regi av Akershus Idretsskrets (AIK). 3
trenere har tatt kurs i idrett for utviklingshemmede for å trene
Gruppe 13 på sine håndballtreninger.
3.6 Dommere
Vi har 11 kvotedommere fra DFI i Region Øst
Vi dømmer selv 8 – 12 års klassen i Frognhallen.
Det er gjennomført og dømt opp mot 500 kamper totalt.
11 stk. har gjennomført barnekampleder kurs, 9 har fullført Dommer I kurs.
Det er opprettet en rolle som dommerveileder som skal ha
ansvaret for utviklingen av dommere sammen med dommerkontakt. Det har i år blitt lagt mye ressurser i oppfølging og utvikling
av dommere. 3 interne dommersamlinger er gjennomført, samt
deltakelse med veiledning i Oslo cup og Langhus julecup.
3.7 Frivilligheten
Håndballgruppen er preget av stor grad av frivillighet:
●●
Hallvakt
●●
Hallarrangement
●●
Hallvask
●●
Loppetassen (cup for 6-8 åringer)
●●
Enjoy bonusguide
I tillegg utføres det ulike dugnader på lagsnivå.
Enjoy dugnaden
Fellesdugnaden for alle lag i 2012 ble Enjoy-bonusguiden som er
et fordelskort med engangs- bonus i mange butikker i Follo, Oslo
og Akershus.
Se: http://www.enjoyguiden.no/
Hvert medlem solgte 2 stk á kr. 250,- hver og dette ga DFI
håndball en samlet inntekt på ca. kr. 70.000,-. Ca 590 stk solgt
totalt. Noen lag solgte også ut over sin andel for ekstra inntekt
til egen lagskasse.
4. Økonomi
4.1 Kommentarer til regnskapet for 2012
●●
Gruppen hadde et overskudd i 2012, og har dermed styrket
gruppens egenkapital med kr. 424 919,-. Av den totale egenkapitalen på kr. 943 919,- er kr. 330 377,- øremerket lagene.
Det vil bli vurdert i løpet av året om noe av egenkapitalen kan
investeres i håndballutstyr til felles bruk.
●●
I 2012 ble det innkjøpt håndballmål til Frogn Arena til kr.
37 500,●●
Lagene hadde inntekter på kr. 192 095,- mot budsjettert
kostnad på kr. 70 000,-. Dette utgjør et forbedret resultat på
kr. 262 095,-.
●●
Billettinntektene ble 28 000,- høyere enn budsjettert.
●●
Fellesdugnad, Enjoy guiden tilførte håndballen kr. 62 250,●●
Loppetassen turnering, bronse/sølv og gullrunde tilførte kr.
49 250,●●
Treningsavgiften ble kr. 46 000,- høyere enn budsjettert
●●
Kretsavgift er kr. 35 000,- høyere enn budsjettert, dette skyldes blant annet Follo samarbeid
●●
Dommerutgifter er 33 000,- høyere enn budsjettert, dette
skyldes flere single kamper på ukedager, noe som fordyrer
dommernes reisegodtgjørelse.
●●
Det er brukt 120 000,- for innleid konsulent.
–– Vi fikk 50.000,- i støtte av DFI Hovedstyret til dette
–– Dette arbeidet er bl.a. gått ut på å starte prosjekter
rundt disse aktivitetene
–– SFO – aktivitetsskole
Årsberetning for DFI 2012

––
––
––
––
––

«Bade-by» cup
Mosesstafetten
Sportslig utvikling
Beach håndball bane
Treningspakker

4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Håndballgruppa har i løpet av 2012 jobbet med å sette sponsorarbeidet i de enkelte lagene og for DFI Håndball i system. DFI
Håndball vil i 2013 jobbe mye mer aktivt med sponsor og
eksterne samarbeidspartnere, samt med å informere rundt dette
til lagene. Sponsorhefte med standard kontrakt og veiledende
summer for reklame har vært delt ut, og ligger også tilgjengelig
på hjemmesiden vår. Det anbefales å bruke denne kontrakten,
og at denne sendes inn til DFI-kontoret for fakturering og
kontroll.
Vi har pr. i dag ingen andre krav til sponsorer enn at de ikke skal
være konkurrenter til inngåtte avtaler som er bindene for lagene.
Pr. i dag har DFI sponsorkontrakter med Sparebank 1, Umbro og
Akershus Amtstidende. Håndballgruppa har ingen sponsorer som
hindrer lagene ved sponsorinnhenting.
10% av alle sponsoravtaler til lagene går til DFI Håndball.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Vi baserer vår kommunikasjon med medlemmer via e-post og
hjemmeside. (www.dfihandball.com). Alle lagene har egen info
side og mange med link til lagets blogg.
Websidene er oppdaterte, og fått justert layout i løpet av 2012.
Her kommer informasjon fortløpende, og det finnes en kalender
for rask oversikt over hendelser i regi av DFI Håndball. Det blir
også lagt ut artikler om lagene. Instrukser, dokumentasjon og
dokumenter man har behov for finnes også på websiden.
Det er publisert en oversikt over dommere som kan kontaktes
ved kampavvikling, samt terminliste for de kampene DFI har
ansvaret for å dømme.
Det finnes også en Facebook gruppe for DFI Håndball, se link fra
hjemmesiden.
I tillegg sendes det ut en Internpost hver måned til oppmenn/
lagledere, som har ansvaret for å videresende denne til foreldre/
foresatte.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjon
Frognhallen og Frogn VGS (Frogn Arena) er anlegg som håndballen benytter til sine treninger og kamper. Hovedarenaen er
Frognhallen. Frogn VGS er i år blitt godkjent som kamparena.
I tillegg trenes det på Dyrløkkeåsen skole. Utfordringen på
Dyrløkke er til tider utilgjengelig grunnet andre kulturarrangement
samt stengt i skolens ferier.
Fordelingen av treningstimer til gruppene ble i år gjort av
administrasjonen i DFI. Styret fordeler deretter treningstider til
de ulike lagene. De yngste lagene trener på Frogn.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Spillerutvikling
Det er gjennomført to runder med Spillerutvikling internt i
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klubben for barn i alderen 9-11 år.
Våren 2012 var det ca. 25 påmeldte, og høsten 2012 var det ny
runde med omtrent 50 påmeldte spillere. 6 spillere har deltatt
på Spillerutvikling (SPU) i regi av Region Øst (RØN) og 6 målvakter har deltatt på Bækkelagets målvaktsskole sesongen 12/13.
Sportslig utvalg har anbefalt enkelte felles cuper for lag i DFI
Håndball, dette er cuper med en sosial profil for å bygge lag og
klubb. Dette er Vestfossen cup, Langhus julecup og Dronninglund cup.
7.1.2 Håndballskole
Gjennomført Loppetassen håndballskole med start i januar og
september, hvor de har vært med på 3 runder i Loppetassen
samt Bamsecup. Det er 5 instruktører og ca. 35 barn på hver
trening. 30 spillere fra Loppetassen Håndballskolen deltok på
Bamsecup i Vestby i desember.
Det ble avholdt håndballskole i høstferien med rundt 25 spillere.
7.1.3 Juniorgruppen
De fleste av de yngre lagene har foreldretrenere hvor mange har
tatt Trener I kurs.
Målet er at vi skal få et godt samarbeid og skape et godt
trenermiljø som kan føre DFI håndball fremover og bidra med å
utvikle klubben slik vi vil ha den.
Omtrent 50 spillere i alderen 9-11 år er på Spillerutvikling en
gang i uken.
7.1.4 Seniorgruppen
Flere lag har gode sportslige resultater, og flere har hatt deltagelse i Petter Wessel cup (PW), der de har kommet seg til
finalerundene. J99 deltok i Norden Cup i desember. Gutter 99
har gode sportslige resultater og kvalifiserte seg til a-sluttspill.
J98 deltok i kvalik til østlandsserien, og kvalifiserte seg til
a-sluttspill i regionsserien.
Det er startet et samarbeid mellom DFI G96/97, Nesodden HK
og Son HK. Sammen har vi sesongen 12/13 dannet Follo HK
G16, med 3 lag i seriespill. Bakgrunnen for dette, var at vi
ønsket å kunne gi alle et tilbud på ulike nivåer. I serien har det
derfor vært 1 lag i nivå 1 og 2 lag i nivå 2, i tillegg til satsning i
Bring. Follo HK G16 klarte å kvalifisere seg til Bring sluttspill og
A-sluttspill i regionsserien.
Herrelaget har fortsatt få spillere, men har sesongen 12/13
samarbeid med Son HK. Flere G96 spiller har debutert på
herrelaget i år.
Old Boys er et stabilt lag med en sosial profil.
7.2 Egne arrangementer
DFI Håndball har gjennomført hallarrangement ifb. med terminfestede seriekamper i Frognhallen. Disse er gjennomført etter
DFI Håndball sine rutiner som igjen er basert på Norges Håndballforbunds retningslinjer for hallarrangement. Høsten 2012
opplevde DFI Håndball at mange av kampene ble spredd på
lørdager og søndager – og ikke samlet på søndager slik som
tidligere.
7.2.1 Loppetassen
Håndball gjennomførte Loppetassen bronserunde i januar 2012,
sølvrunde i ferbuar 2012 og gullrunde i mars 2012. Det var
svært effektivt å gjennomføre flere runder av Loppetassen når
man hadde bestemt seg for å være arrangør. Ved å legge til rette
ved første runde – var mesteparten av jobben gjort til de
påfølgende rundene. Meget gode tilbakemeldinger for god
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logistikk og gjennomføring for øvrig.
Med tanke på rekruttering lokalt – viste Loppetassen på hjemmebane seg å være en viktig arena. Loppetassen viste seg også å
bli en viktig møteplass mellom de ulike lagene – som knyttet nye
bånd og ble mer kjent under dugnaden.
7.3 Sosiale aktiviteter
Håndballavslutning for alle lag etter endt sesong ble gjennomført
for første gang på en lørdag – 2/6-2012. Tidligere har avslutning
blitt avviklet på en torsdag kveld – noe som har medført en
hektisk avslutning - der det etter hvert som det har blitt mange
deltakere- vært vanskelig å samle alle innenfor en kort tidsperiode. Lørdag 2/6-12 delte man dagen i 2 – en del for de yngste
– en felles del med utdelinger/utmerkelser og en del for de
eldste i klubben. Avslutningen besto av turnering med utkledning
blant de yngste der det ble avviklet kamper lagsvis – mens det
blant de eldste ble dannet miksede lag på tvers av alder – uten
utkledning.
Halloweenturnering i oktober ble desverre avlyst pga. for få
påmeldte.
Julebord på Reenskaug ble avviklet 11/12-12 med nærmere
100 spillere som deltok i alderen 12-17 år. I tillegg deltok rundt
12 ressurspersoner.

Innebandy
1. Visjon for gruppen
«Innebandy er for alle»
2. Målsetning og resultater
Hovedmål har vært breddesatsing for å gi et
tilbud til alle som ønsker å spille innebandy i Frogn. Da det kun
har vært to aldersbestemte grupper høsten 2012, har tilbudet
vært noe begrenset. Det er imidlertid åpnet opp for at også
yngre og eldre spillere kan komme på treningene.
Delmål har vært foreldredrevne lag i aldersbestemte klasser og
et seniorlag på høyt nivå i kretsen. Det første delmålet har vært
innfridd, det andre er ikke oppnådd i og med at gruppen ikke
greide å stille med seniorlag høsten 2012.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Henning Brun - leder
Kristin Berg - nestleder/økonomiansvarlig/sekretær
Lennart Beijer – styremedlem – oppmann A-lag
Petter Abrahamsen – styremedlem – trener G/J 11-13 år
3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har vært representert på gruppeledermøter i DFI, vært
representert på et møte i HS, deltatt i arrangementsgruppen for
Blomstermila, vært på årsmøtet til Innebandyforbundet og stilt
med julenisse på torget ved tenning av julegrana.
Det har vært avholdt 7 Styremøter i perioden.
3.3 Gruppens medlemstall
Gruppen har etter sommerferien måttet legge ned A-laget og en
aldersbestemt gruppe - gutter 16 år. Gruppen har pr. 31.12 – 33
medlemmer fordelt på 2 lag / treningsgrupper.
Disse er i aldersbestemte klasser, gutter/jenter 11-13 år og
gutter 15 år.
Årsberetning for DFI 2012

3.4 Leder og trenere
Gruppen har i løpet av høsten 2012 hatt 2 trenere på G15-laget
og 1 trener på G/J 11-13-laget. 1 av trenerne har trener-1
utdanning, de to andre er gymlærer/har utdanning fra idrettshøyskole. Ingen har deltatt på kurs i perioden.
3.5 Dommere
Gruppen har ingen dommere og har heller ikke sendt noen på
dommerkurs i perioden.
3.6 Frivilligheten
Gruppen har 1 oppmann på G15-laget. I tillegg har det vært en
materialforvalter og en hallvaktansvarlig. Gruppen bidrar med
tilsynsvakter ved Frogn Arena to kvelder i uken. Gruppen har
deltatt på dugnad for «Blomstemila» med rigging og rydding. I
tillegg har det vært gjennomført kakebokssalg ved juletider.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Økonomien har vært stabil med god kontroll på innbetaling av
kontingenter da dette er gruppens hovedinntektskilde. Det har
også vært ført kontroll med lisenser og med oppmelding av lag
til serien slik at en har unngått bøter og unødige avgifter. Det har
vært satset på å få orden på hallvaktene i Frogn Arena da dette
også bidrar godt på inntektssiden. Gruppen har i 2012 mottatt
kulturmidler etter søknad. Videre har dugnad for «Blomstermila»
gitt inntekter, samt salg av kakebokser. Kiosksalget ved hjemmekamper har blitt nedprioritert fordi det krever mye organisering i
forhold til utbytte.
Fordi økonomien har vært stabil, har styret bevilget støtte til
overnatting på cuper for G15-laget. Videre har det vært kjøpt inn
ekstra vant-deler som supplering for ødelagt vant, samt ekstra
vant-deler til svinger for å kunne lage to små baner med tanke
på rekruttering av yngre spillere. Frogn videregående skole har
bidratt økonomisk.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Gulvik kioskdrift har gitt sponsormidler som har dekt kostnader
til nye drakter til G15-laget.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Gruppen har hjemmeside under DFI´s hovedside for generell
informasjon, men denne blir ikke oppdatert. Det brukes mest
e-post eller telefon for kommunikasjon til medlemmene.
Amta har vært brukt til annonser om treningstider og til info om
innebandyskole i høstferien, noe som likevel ikke ble gjennomført. Amta har også dekket noen aktiviteter.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Innebandy trener i Frogn Arena. Etter sommeren fikk gruppen
redusert treningstid, og har hatt hallen Mandag 20:00 – 22:30
og Onsdag 19:00 – 22:30. Da det i praksis ikke er mulig å trene
med barn/ungdommer etter kl. 21:30 om kvelden, gir dette oss
kun 4 timer totalt i uken, noe som er for lite. Gruppen har også
fått tildelt noe tid i Seiersten Aula, men da det ikke er mulig å
frakte utstyr som vant og køller dit hver gang, fungerer ikke dette.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
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7.1.1 Bredde
Alt treningstilbud har vært breddetilbud.
7.1.2 Topp
Det har ikke vært satset på topptilbud lokalt i gruppa.
7.1.3 Talentutvikling
I Kretsen finnes et påmeldingstiltak på 15- og 19- årsnivå, men
Innebandygruppa har for tiden ingen på slike tiltak
7.1.4 Resultater/plasseringer
G15 har spilt på nivå 2 i sin aldersgruppe i sesongen
2011/2012. Laget spiller på samme nivå sesongen
2012/2013, og har vunnet flere kamper høsten 2012 enn
tidligere år. Laget har vært stabilt over lengre tid med godt
samhold. Laget har deltatt på TV-Boden-cup og Planke-cup i
Fredrikstad i 2012.
G/J 11-13 har ikke vært oppmeldt i serien. Laget har vært
ustabilt, og høsten 2012 har det vært forholdsvis stor aldersspredning med noen eldre jenter og yngre gutter.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Det har ikke vært avholdt egne arrangementer i løpet av 2012,
men styret gjorde tiltak for å arrangere innebandyskole over tre
dager i høstferien, bl.a. booket halltid, organisert treneropplegg,
trykt opp løpesedler som ble delt ut på skolene, osv. Det ble ikke
nok påmeldte til at arrangementet ble gjennomført.
7.3 Sosiale aktiviteter
Det har vært arrangert sosiale aktiviteter i forbindelse med
cup-deltaking for G15-laget.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Det er ingen lønnede stillinger i gruppen.
9. Ytre miljø
Da dette er en hallidrett, påvirker ikke aktivitetene det ytre
miljøet.
10. Fortsatt drift
Gruppen vil fortsatt forsøke å rekruttere lenger ned i aldersklassene og vil satse på Innebandyskole for de minste aldersgruppene. Det er imidlertid begrensninger i forhold til hallkapasitet
og problemer med å få trenere til dette tiltaket. Trenere må
rekrutteres blant foreldre. Innebandy er en ny idrett og det er
fortsatt vanskelig å rekruttere trenere med bakgrunn fra Innebandy. Arbeid med å rekruttere dommere må også intensiveres
da gruppen er pålagt å stille med et antall dommere av kretsen.

Orienteringsgruppa
1. Visjon for gruppen
Gi et godt sportslig tilbud til alle som vil løpe
orientering.
2. Målsetning og resultater
Et av målene var å starte utvikling av skolekart (orienteringskart over
nærområdene til barneskolene i Frogn). Det ble startet med kart
over Dyrløkkeåsen skole. Dette kartet vil bli ferdigstilt før sesongen
2013. O-gruppa arrangerte nybegynnerkurs våren 2012 med 10
deltakere under 12 år. På høsten ble det arrangert o-karusell 4 løp
med 29 deltakere i alderen 6-12 år.
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3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Anbjørn Grindheim, leder
Mona Strand, nestleder
Inger Halck, økonomiansvarlig
Nina Hillestad , styremedlem
Medlemmene i DFIs orienteringsgruppe løper for Måren OK som er
en løpeklubb for DFI og Nesodden IF
3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har hatt 3 styremøter i 2012
Styrets leder deltar på Måren OKs styremøter.
3.3 Gruppens medlemstall
Gruppen har 50 medlemmer
3.4 Leder og trenere
Unni Bøhlerengen har hatt treneransvar for yngre.
3.5 Frivilligheten
Både løpsarrangementer og Drøbakdilten (turorientering) er basert
på dugnader.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppen har god økonomi, det vises til regnskapet for 2012
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Info og kommunikasjon til medlemmer og andre foregår via
klubbavis, hjemmesider og epost.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Våre anlegg er orienteringskart. Vi har kart over Ekeberg, Holt,
Seiersten og Slottet.
Det ble påbegynt utvikling av skolekart i 2012 (orienteringskart for
nærområder ved barneskolene i Frogn).
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Gruppens medlemmer løper i Måren OK som består av medlemmer
fra DFI og Nesodden IF
Medlemmene deltar i løp både nasjonalt og internasjonalt.
Vi arrangerer turorientering, Drøbakdilten.
Hvert år arrangeres nybegynnerkurs og rekruttkarusell i DFIs regi.
Vi deltar også i alle løpsarrangementer som foregår i Måren OKs regi.

Skigruppa
1. Visjon for gruppen
En skiklubb for alle i Frogn
2. Målsetning og resultater
I handlingsplanen for 2012 var følgende
mål/delmål beskrevet:
2.1 Hovedmål
Gi et godt tilbud for langrennsaktivitet i Frogn
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2.2 Delmål
1. Videreføre arbeid med å sikre langsiktig finansiering til drift,
snøproduksjonsanlegg og løypenett.
2. Videreføre og ytterligere utvikle samarbeidet med naboklubbene Ås og Skimt vedrørende fellestrening, bruk av anlegget,
snøproduksjon og løypekjøring.
3. Holde på de aktive og oppnå gode resultater også i 15 år og
eldre.
4. Få fram løpere som kan oppnå topp-50 plasseringer i hovedlandsrenn og junior-NC.
5. Klare å holde på, samt rekruttere flere jenter blant de aktive.
6. Øke antallet aktive som deltar i konkurranser.
7. Øke medlemstallet til 300 gjennom å holde på flere unge
også etter 14-15-årsalderen, holde på og rekruttere flere
jenter samt holde på og få flere aktive voksenmedlemmer.
8. Gjennomføre årlig skiskole for barn.
9. Gjennomføre teknikk- og smørekurs for voksne.
10. Gjennomføre skikaruseller, og arbeide for å opprettholde og
helst øke antall deltagere.
Hovedmålet er opprettholdt med et bredt kvalitativt tilbud for
Frogns skiglade befolkning og treningsgruppene er preget av
enormt mye skiglede som et resultat av engasjerte og dyktige
trenere.
Delmål 1 er forsterket gjennom betydelig sponsing og finansiering av nyinnkjøpt løypemaskin og snøproduksjon og løypekjøring
fungerer meget godt.
Vedrørende delmål 2 er samarbeidet nå begrenset til bruk av
anlegg og bidrag til snøproduksjon og løyper.
Det er etablert en satsningsgruppe, ”Team Toyota Follo”, for å
ivareta målsetning i delmål 3+4 og et betydelig arbeid ligger nå
til grunn for strukturerte treningsplaner/modeller med tett
individuell oppfølging. Hovedtrener Atle Andersen sitt eierskap
og engasjement har i denne sammenheng vært og er fantastisk.
En vurdering av resultater må selvsagt sees over tid. Konkurransen er meget tøff regionalt og nasjonalt blant de som satser i
disse årsklassene og det blir spennende å følge ungdommene
gjennom årets sesong.
Jentene i skigruppa fikk gjennom 2012 sesongen et eget utvidet
tilbud som ble meget godt mottatt. Satsningen ønskes videreført
og vi håper dette på sikt vil bidra til flere jenter i gruppa.
DFI Ski stiller med en rekke deltagere på et stort antall renn i og
utenfor Akershus skikrets og også her er det veldig mye skiglede
og hyggelige sosiale arenaer for foreldre og søsken. Men det
kunne fortsatt gjerne vært flere med. DFI Ski dekker påmeldingsavgiften.
Skiskole for barn ble avholdt.
Teknikkursene for voksne har vært en suksess og ble raskt
fulltegnet. Skikarusellene er populære som alltid og med enorm
oppslutning i hver uke.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styreleder
Erik Solberg
Styremedlem
Kirsty Gran (Økonomi)
Styremedlem
Andreas Scheel (Snøproduksjon/Anlegg)
Styremedlem
Rolf Mæhle (Sponsorer/profilering)
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Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Simen Storrud (Sponsorer/profilering/l
øypekjøring)
Svein Brage Husdal (Trenere, trening)
Kjellrun Kyllo (Medlem, IT)
Svein Falkendal (Sekretær)

3.2 Styrets aktiviteter.
Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter og en rekke
”arbeidsmøter”.
Det har igjen vært et aktivt år med stor sportslig aktivitet, stor
arrangementsaktivitet, samt arbeid med videreføring av sponsoravtaler og drift av anlegget. Største bidragsyter denne perioden
er utvilsomt Sparebank 1 Drøbak og vi har økonomisk støtte fra
Frogn kommune samt betydelige bidrag fra øvrig privat næringsliv
i området. Den frivillige parkeringsavgift, gjennom oblat og
parkeringsautomat ved Pro Shop, gir også tiltrengte midler til
løypepreparering og kunstsnøproduksjon.
DFI Ski sin egen klubbkolleksjon av overtrekks- og renndresser,
tilgjengelig i samarbeid med G-sport Drøbak, er godt likt.
Det er lagt ned et godt arbeid med å innhente sponsor og
ramme for den utvidede satsningen for 15 år+.
Voksengruppen øker stadig i antall, og sammen med tilbudet om
teknikk-kurs er skigruppas tilbud blitt svært populært også blant
Frogns voksne.
DFI skis hjemmeside ( www.dfiski.no) er populær. Nyheter og
resultater legges ut løpende. Nettsiden har et høyt antall treff, og
benyttes også av langrennsinteresserte utenfor egen klubb.
I desember fikk skigruppa overlevert en mobil tidtakerbod,
finansiert med egne midler, sponsormidler og bidrag fra Blomstermila. Tidtakerboden vil gi vesentlig bedre arbeidsforhold for
tidtakere og speaker.
Klubben har sikret seg Sparebank1-Drøbaksrennet 13/1 som
seedingrenn til KM.
3.3 Gruppens medlemstall
Rekrutteringen er god. I 2012 er skigruppas aktive på 255
medlemmer totalt. Treningen var vinteren 2012 organisert i
følgende aldersgrupper: født 2004, 2203, 2002, 2001, 1999 og
2000, 1998 og eldre, samt voksengruppa. Et nytt årskull av
barn født i 2005 kom til høsten 2012.
Leder og trenere
7 hovedtrenere, 12 hjelpetrenere.
3.4 Frivilligheten
Snøproduksjonen blir utført av snøproduksjonslag med en
turnusordning med døgnkontinuerlig drift fordelt mellom et fast
mannskap på 120 personer. Vi var heldige med stabilt kaldt vær
i månedsskiftet november-desember og satte ny rekord med full
produksjon av hele anlegget i løpet av 6,25 dager. Dugnadsarbeidet og turnusordningen er svært godt organisert med meget
dyktige og engasjerte nøkkelressurser og det involverer for øvrig
mange av de skiinteresserte i Drøbak.
I tillegg til styret og sentrale personer i de frittstående komiteene
(anlegg og julekalender), har mange av foreldrene til de aktive
vært med på diverse dugnadsarbeid, snøproduksjonen, kiosktjeneste, samt gjennomføring av diverse arrangementer, men det
er for stor arbeidsbelastning på noen få personer.

Årsberetning for DFI 2012

4. Økonomi
4.1 Økonomi
Grunnet et svært aktivt arbeid mot private sponsorer og kommunen, har økonomien for 2012 vært tilfredsstillende. I tillegg til
SpareBank 1 som fortsatt er hovedsponsor for DFI Ski, er
Elektroidé, Toyota Follo, G-sport Drøbak og Follo Bygg og Eiendom store sponsorer. Skigruppa har dessuten en rekke mindre
sponsorer som gir verdifulle bidrag, blant annet via ”Ukens løypesponsor”. Også i år gjennomføres en lokal ”kronerullingsstafett”
blant det lokale, private næringsliv, for å finansiere løypemaskin.
Kioskdrift på alle våre arrangement, salg av julekalendere,
treningsavgift, bruktmarked og diverse renn gir også betydelige
inntekter. For detaljer, se regnskapet.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Økonomisk støtte fra Frogn kommune.
Hovedsponsor er SpareBank 1.
Sponsor satsningsgruppen er Toyota Follo.
Andre sponsorer: Follo Bygg og Eiendom, Elektroidé, G-sport
Drøbak.
Flere ukesponsorer (løypepreparering) i det lokale næringslivet:Rema 1000 Dyrløkke, Privatmegler Bjerke og partnere, Jernia
City Farger, Akershus Amtstidene og Oskarsborg hotell og spa.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
DFI Ski hjemmesiden ( www.dfiski.no) er en suksess. Nettsiden
erstatter nå nesten helt beskjeder om trening m.m. til våre
aktive. Vær- og føremelding, basert på egen værstasjon, samt
tilhørende smøringstips, gis på nettsiden. Nettsiden har et høyt
antall treff, og benyttes også av langrennsinteresserte utenfor
egen klubb.
Det har i alle år vært en ”uenighet” med hundeeiere til fots og
langrennsløpere om bruk av kunstsnøtraseen i lysløypa og
nærliggende områder. I 2012 preparerte DFI ski en egen trasé
for hundeeiere til fots. Dette var en løsning begge parter ble
svært godt fornøyd med.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
I anleggskomiteen har det igjen vært lagt ned et betydelig arbeid
i forbindelse med optimalisering og innarbeiding av gode, sikre
arbeidsrutiner i snøproduksjonsanlegget. Snøproduksjonen blir
utført av 3-manns snøproduksjonslag med en turnusordning med
døgnkontinuerlig drift fordelt mellom et fast mannskap på over
120 personer.
Mål om 4-mannslag neste sesong.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Bredde
Treningene har i hovedsak foregått utendørs, men flere av
gruppene har også hatt innendørstrening en gang i uken.
Skigruppa har disponert Frogn Arena, gymsalen på Heer skole,
samt styrkerommet i Frognhallen. Den eldste gruppen har også
gjennomført samling i skitunellen i Torsby.
7.1.2 Topp
Konkurransefrekvensen blant noen av våre aktive har også i
2012 vært høy. I de yngre årsklassene (<13 år) er det relativt
mange som deltar i eksterne renn på kretsnivå.

25

I aldersgruppen 13-17 er det en mindre, men svært aktiv gruppe
som går svært mange krets- og cuprenn samt hovedlandsrenn
(15-16) og junior Norges-cup (17-18).

DSK og klubbens medlemmer skal oppleves som en ressurs av
DFI, krets og av Norges Cycleforbund..

Harald Ihlebæk og Jenny Pedersen (hhv.16 og 13 års klassen i
2012) var de som utmerket seg klarest i en rekke renn i 2012.
Videre er det en rekke treningsglade og hardt satsende unge
som kan vise til stadig forbedring og gode resultater. Bl.a. har
vår eldste utøver Ole Anders Ek Lundeby løftet seg betydelig,
Julie Rustad oppnådde mange gode plasseringer og senest i
Aasenrennet i romjulen, sølv i stafett KM for -98 trioen Simen
Andersen, Petter Ihlebæk og Mikael Falkendal, Jørgen Solberg i
toppen i Konnerudrennet før jul, Iris Mæhle vant i Hallingdal i
romjulen og Thomas Pedersen med flere gode plasseringer i
11-årsklassen.
I 2012 gav DFI ski igjen en hederspris, en bestemannspris til en
aktiv som utmerket seg spesielt. Blant de foreslåtte kandidatene
var de mange dyktige utøvere. Imidlertid gikk ”Årets utøver”-pris
til Harald Ihlebæk for sine prestasjoner, mens Julie Rustad fikk
en spesialpris for sin dedikerte satsing og gode prestasjoner.

2. Målsetning og resultater
Sportslig arbeid:
Mål: DSK skal utvide sitt sportslige tilbud i 2012
Resultat: DSK har i 2012 blant annet opprettet egen gruppe for
voksne terrengsyklister. Dette ble raskt et populært tiltak. Klubben har for øvrig hatt tilfredsstillende vekst i antallet utøvere,
både på landevei og terreng

7.1.3 Talentutvikling
Vi har ”jentesatsing”. Jentene i klubben, på tvers av aldersgrupper, har fellestreninger med inviterte trenere. Denne satsing
håper vi vil gjøre langrenn attraktiv for flere jenter i Drøbak.
Det satses for øvrig målrettet i den eldste gruppe 98+ hvor alle
som ønsker å satse på langrenn som sin hovedidrett og gjerne
vil utvikle seg optimalt innenfor sitt potensial er velkommen.
Satsingsgruppen Team Toyota Follo er omtalt andre steder i
årsberetningen.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Det ble arrangert 6 skikarusellrenn i januar og februar 2012. Antall
påmeldte var tett oppunder 800, og i det første rennet deltok 604
løpere, ny rekord. DFI Ski SpareBank1 skikarusellen er en av
landets største karusellrenn arrangert av en og samme klubb.
Videre ble det arrangert kurs for voksne både i klassisk- og
friteknikk. Voksenkursene som går over 3 kvelder er blitt svært
populære. Kursene var fulle.
Da skisesongen var over ble det igjen arrangert løpskarusell, 4
tirsdager i mai. Det var omlag 150 deltagere .
Terrengløpet ” Øvredammen rundt” ble i høst dessverre avlyst.
Interessen var for lav.
Den planlagte snøsamlingen for alle grupper med familie på
Långberget ble dessverre avlyst grunnet manglende snø/
skimuligheter. Vi håper på bedre lykke neste år.

Sykkel
1. Visjon for gruppen
Være en attraktiv klubb for unge utøvere
med sportslige ambisjoner og utøvere med
mosjonsambisjoner
Vår trening og konkurranser skjer iht til
retningslinjene til Norges Cycleforbund (NCF) og Norges Idrettsforbund (NIF)
Etablere tilbud både for terreng og – landeveissyklister
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Mål: Klubben skal arbeide for bedre koordinering i trenerarbeidet.
Resultat: Vår hovedtrener for terreng junior valgte etter sesongen 2012 å avslutte sitt samarbeid med DSK. Det har ennå ikke
lykkes klubben å skaffe ny trener.
Organisasjon / administrasjon:
Mål: Ha et effektivt styre og AU som genererer sportslig aktivitet
Resultat: Styrearbeidet har også i 2012 vært preget av noe
prøving og feiling, men vi har allikevel arbeidet effektivt.
Økonomi:
Mål: DSK har en økonomi som gjør det mulig å iverksette attraktive trenings- og konkurransetilbud for medlemmene.
Resultat: 2012 har delvis vært preget av en stram økonomistyring. Klubben leverer et solid resultat for 2012, med betydelige
muligheter for å iverksette attraktive tilbud også i 2013.
Rekruttering / medlemsarbeid
Mål: DSK skal ha over 200 aktive medlemmer i 2012
Resultat: DSK har ca 230 medlemmer ved årsskiftet.

Mål: DSK skal iverksette et rekrutteringstiltak i 2012
Resultat: DSK arrangerte i september 2012 Terrengsykkelkarusell i området rundt Skansen – et tiltak nettopp med sikte på
rekruttering.
Ikke-sportslig aktiviteter
Mål: DSK skal være attraktivt for medlemmer med tiltak også
utenfor sykkeltraseen
Resultat: Det ble i 2012 arrangert flere klubbkvelder med ”faglig” innhold i samarbeid med Sykkelboden.
Markeds- og informasjonsarbeid:
Mål: Medlemmene skal til en hver tid være oppdatert om DSK
sitt tilbud – både av sportslig og sosial karakter.
Resultat: Klubben introduserte hjemmeside på ”ny” plattform..
Dette i kombinasjon med sosiale medier og generelt mediearbeid gjør at klubben har en god informasjonsflyt til medlemmer
og andre viktige målgrupper.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Roger Magnussen (landevei)
Annette Velde (terreng)
Petter van der Lende (terreng)
Haakon Thomas Sollie (økonomiansvarlig, gikk ut av styret i
september 2012)
Egil Holstad (leder)
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3.2 Styrets aktiviteter.
Arbeidet i sykkelgruppa skjer i stor grad ad hoc. Behovet for
styremøter er mindre enn tidligere. Det har vært gjennomført fire
styremøter i 2012, og behandlet totalt 26 saker.
NCF utdanner hvert år egne klubbveiledere, og høsten 2012 fikk
DSK tilbud om å motta støtte i form av personell under utdanning. Klubben har fått tilbud om slik veiledning gjennom et helt
semester. Vi inviterte medlemmer av klubben til oppstartsmøte i
desember, og vi vil fortsette dette samarbeidet i 2013.
3.3 Gruppens medlemstall
DSK har om lag 230 ved utgangen av 2012. Det er en klar
overvekt av landeveissyklister - ca 170, mens det er om lag 60
som driver terrengaktivitet. Mange sykler imidlertid begge grener.
3.4 Leder og trenere
DSK har følgende trenere:
Annette Velde / trener terreng, eldre junior
Petter Lende / trener terreng, yngre junior
Arild Skarø / tilrettelegger terreng voksne
Christian Askildsen / tilrettelegging / trener – landevei
Frank Røstgaard / tilrettelegging / trener – landevei
Knut Espen Bryn / Web ansvarlig
Det er gjennomført treneropplæring i 2012
Ludvik Aspelund Holstad /trener I/Aktivitetsleder sykkel
Tomas Velde / trener I/Aktivitetsleder sykkel
Egil Holstad/ Trener I/Aktivitetsleder sykkel
3.5 Dommere
DSK har ikke egen dommere
3.6 Frivilligheten
Det er ikke gjennomført dugnader i 2012
DSK har en ivrig gruppe foreldre på terrengsiden, som aktivt tar
del i våre terrengaktiviteter for de yngste. Dette er svært positivt,
og bør utvikles videre.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
DSK sin omsetning i 2012 er på drøye kr 164 000, og et
resultat kr 59 000 kroner. Klubben har fortsatt svært god
egenkapital. For øvrig viser vi til regnskap for 2012.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
DSK Klubben hadde i 2012 Kreativ Tømrerservice (hovedsponsor), Sykkelboden (hovedsponsor), ABC Startsiden som sponsorer. Dagens Næringsliv valgte å trekke seg som sponsor. I løpet
av 2012 har vi klart å få inn to nye langsiktige sponsorer, 3 Step
IT som blir vår nye hovedsponsor og VIVITEX. Disse to har tegnet
treårsavtale med klubben.

5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
DSK har utviklet effektive verktøy for kommunikasjon med
medlemmene. Dette skjer i første rekke via ofte oppdatering av
hjemmesiden, hver ny artikkel som legges ut oppdaterer
samtidig Facebook, og medlemmene får mail vedr artiklene.
Hensikten er bl a å generere trafikk til klubbens nettsider og
egen sider på Facebook. Disse verktøyene er samtidig effektive
mtp gode budskap ut i lokalmedia.
Årsberetning for DFI 2012

Kommunikasjonen med administrasjonen i DFI fungerer hensiktsmessig.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
DSK benytter vei og skog som anlegg.
Høsten 2011og vinteren 2012 har vi i brukt aulaen på Seiersten
for innetrening.
Vår nye sponsor 3 Step IT har anskaffet en biltilhenger til
klubben, slik at vi kan ta med telt, verktøy og diverse til ritt og
samlinger utenfor Drøbak. Vi mener dette også vil ha en svært
positiv markedsføringseffekt for klubben.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.2 Bredde
DSK er i første rekke en breddeklubb. Ambisjonen er å ha tilbud
til alle som ønsker å bruke sykkel i trening og/eller konkurranser.
Rent konkret skjer dette ved at det er gjort gruppeinndelinger for
landeveissyklister – fra ekspress til nybegynner.
Også på terrengsiden er det et klart hovedfokus på arbeid for å
skape breddeaktivitet.
Våren 2012 ble det startet opp tilbud til terrengsyklister som
ønsket å forbedre egne prestasjoner på ritt som Birken, Grenserittet og lignende. Tilbudet ble raskt en suksess og til våren
2013, gir vi tilbud til de som ikke nødvendigvis skal sykle like
fort. Vi håper gruppe to terreng voksen blir en like stor suksess.
7.3 Landevei
For andre året på rad, tjuvstartet landeveisgruppa sesongen med en
uke på Kypros i slutten av mars. 15 syklister, noen med familien
med, fikk en uke med sykling langs fine sommerveier, og masse
sosial hygge, mens isen fortsatt dekket veiene hjemme. Landeveisgruppa gjennomførte i fra 1.april til 1.oktober tre fellestreninger i
uka, med opp mot 50 deltakere på det meste.
Gruppa hadde også i 2012 de forskjellige distansene i Styrkeprøven som hovedmål, og stilte med deltakere på alle distanser. Totalt
50 syklister la i vei fra enten Trondheim, Lillehammer, Gjøvik eller
Eidsvoll.
I forbindelse med Styrkeprøven var klubben også i 2012 med i
samarbeidslaget Team Follo, som samler syklister fra hele distriktet,
med mål om sykle fort i Trondheim-Oslo. Hele 15 av 30 syklister i
laget var fra DSK, og tross dårlige værforhold, og et tidsmål som
glapp, kom laget inn til 9.plass.
I tillegg til Styrkeprøven, har klubben vært representert ved de fleste
turrittene på Østlandet.
Landeveisgruppa har tidligere registrert stort frafall på trening etter
Styrkeprøven, og prøvde å bøte på dette med å oppfordre til felles
deltakelse i ritt sent på sesongen, og dette hjalp noe.
I NC og aktive ritt har klubben vært landeveisgruppa vært lite
representert, men Maj Mork Johansen har levert flere gode
resultater i tempo, og Sondre Wiik Nilsen har debutert i NC.
Klubbmesterskap ble avholdt i september, med Maj Mork Johansen
og Petter Gustavsen som vinnere over-all. Landeveisgruppa er
fortsatt stort sett bestående av voksne syklister. Noen juniorer har
vært til stede, men klubben trenger hjelp av flere foreldre, for å tilby
et eget treningsopplegg til denne gruppa.
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7.4 Topp
DSK har et medlem som kjemper i Norgestoppen i utforsykling,
Niclas Stensrud Andersen og vi har både terreng og landeveissyklister som sykler Norgescup og NM. Klubben har i 2012
bidratt med økonomisk støtte til de syklistene som har deltatt
NC og NM. På sikt vil klubben ha en videre utvikling i denne
retning, og det skal arbeides mer målrettet mot å få flere til å
stille i disse rittene.
7.5 Talentutvikling
DSK har mange talenter – spesielt på terrengsiden. Det arbeides
kontinuerlig med å gi disse et så godt tilbud som mulig.
7.6 Resultater/plasseringer
DSK-ryttere har i 2012 hevdet seg godt i en rekke ritt og cuper.
Vi har deltatt med 12 ryttere på i alt ni United Bakeries Cup
(yngre ryttere), og to ryttere som har deltatt i 8 av 9 NC ritt. DSK
har spesielt lovende ryttere i klasse 13 år. Linn Mei Waaler ble
nr 5 sammenlagt i sin klasse. I UB cup fikk, Simon Aspelund
Holstad delt 1 plass i klassen M 12, Ludvik Aspelund Holstad M
13-14 fikk 5 plass og Tomas Velde 9 plass i M 15-16. I NC ble
det flere gode plasseringer til de samme guttene.
7.7 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Påskesamling, Hillerød i Danmark
Treningssamling i Varberg i Sverige. 12 stykker
Treningssamling Kypros
Styrkeprøven 2012
Klubbmesterskap
Terrengsykkelkarusell – september 2012
7.8 Sosiale aktiviteter
Premieutdeling Terrengkarusell ble gjennomført etter siste ritt, og
alle deltagere fikk fine premier. I tillegg vant en av deltagerne en
helt ny Nakamura terrengsykkel – som DSK ble tildelt fra Norges
Cycleforbund pga godt arbeid for de yngste.

Styret har i inneværende år bestått av kun 3 medlemmer. Dette
er for lite. Har ført til store mengder oppgaver på de få.
Medlemsmassen er økende.
Hall-tid forsvant. Gruppen er nede på et minimum av hva som er
mulig for å drifte en så stor gruppe utøvere.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder: Henning Sørensen
Nestleder: Kristin Eikenes
Økonomiansvarlig: Rune Gaasø
3.2 Styrets aktiviteter.
Daglig drift, trenersammensetning, utøverplassering, juleshow,
kretsstevner. m.m.
Trenerkoordinator ble indisponibel i lengre periode.
3.3 Gruppens medlemstall
Ca 190 utøvere.
3.4 Leder og trenere
15 stk
Trenere meldt på kurs i januar 2013.
3.5 Dommere
3.6 Frivilligheten
Juleshow: Kakebaking loddsalg, billettsalg, rydding, premier.
Trenerstøtte. Foreldre med turnbakgrunn som har hjulpet.
Foreldrekontakter.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Positiv utvikling på inntekt 2012. Det ble besluttet på årsmøte
2012 at treningsavgiften ikke skulle øke dvs. at den positive
utvikling på inntekt er økning på antall medlemmer og positiv
inntektsøkning på juleoppvisning.

8. Arbeidsmiljø/sykefravær
9. Ytre miljø
DSK forurenser ikke det ytre miljø, snarere tvert i mot
10. Fortsatt drift
Se DSK sin handlingsplan for 2013.

Turn

På utgiftssiden har lønnskostnader inkl. feriepenger og sosiale
utgifter økt. Dette bør følges opp. Resultatet for året er dårligere
enn 2011, men gir allikevel et overskudd på kr 41 944,07,- på året.
For å opprettholde god aktivitet og dyktige trenere, samt deltagelse i konkurranse er det viktig at det sees på om treningsavgiften
bør økes sett i forhold til økning på lønn trener, eller om det bør
vurderes arrangement som øker inntekten.

1. Visjon for gruppen
DFI turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom
gode aktivitetstilbud skal DFI turn vise at
gymnastikk og turn er en idrett for alle og
som legger grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet,
motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner.
DFI turn skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant
utøvere, trenere, frivillige og foresatte.

For øvrig vises det til regnskapet for DFI Turn.

2. Målsetning og resultater
Opprettholde og videreutvikle: Vi føler at vi har klart å opprettholde nivået på turngruppen. Videreutvikling har blitt vanskelig
grunnet redusert hall-tid.

6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Sogsti skole: Miniturngruppene
Frognhallen: Turn og trampett.
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4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Vi har i 2012 ikke klart å skaffe egne sponsorer.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Kontakt med foresatte via mail. Hjelp fra administrasjonen på
DFI-kontoret i mange situasjoner.
Info lagt ut på DFI.no, samt egen Facebook-side.
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7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Bredde:
Grunnleggende trening basert anbefalt opplegg fra Norges
gymnastikk- og turnforbund, tilpasset lokale forhold.
7.1.2 Topp:
Konkurranseparti innen turn med deltakelse i stevner.
7.1.3 Talentutvikling:
Utøvere med god framgang, talent og lyst, får i dialog med
foresatte tilbud om å flytte oppover i gruppene våre.
7.1.4 Resultater/plasseringer:
Utøvere fra konkurransepartiet har hatt fin utvikling og fått bedre
resultater fra stevne til stevne. Ønsker å satse videre.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
●●
Juleshow.
●●
Klubbmesterskap kommer i mai/juni.
●●
I dialog med Oslo/Akershus turnkrets om å arrangere kretsstevner.
7.3 Sosiale aktiviteter
●●
Daglig trening
●●
kretsstevner som tar hele dagen.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
●●
Våre trenere må til hver eneste trening rigge ut og inn tungt
utstyr.
●●
Dette går utover våre partiers treningstid.

Aktiv på Dagtid 2012
Aktiv på Dagtid er tilrettelagt fysisk aktivitet
på dagtid for personer mellom 18 og 67 år
som mottar trygd eller sosial stønad fra
NAV. Aktiv på Dagtid i Frogn er et samarbeid mellom DFI, Akershus Idrettskrets og Frogn kommune.
Aktiv på Dagtid administreres og koordineres av administrasjonen i DFI. I fjor var det følgende ulike aktiviteter i Aktiv på Dagtid:
●●
Pilates 3 ganger pr uke
●●
Svømming 2 ganger per uke
●●
Golf 3 ganger pr uke
●●
Trampoline 1 gang pr uke.
Aktivitetene startet i 2012 opp i uke 2 og aktivitetene følger
stort sett skoleruta. Pilates er unntaket – her er det kun 1 mnd
stopp midt på sommeren. Deltagerne kan for deltageravgiften
delta på så mange av aktivitetene de ønsker. Totalt har Aktiv på
Dagtid hatt aktivitet i 44 av årets 52 uker
Aktiv på Dagtid krever kvalifiserte og dyktige instruktører. Pr i dag
er DFI heldige som har dyktige instruktører på alle aktivitetene.
Det krever både spesialkompetanse og god medmenneskelig
forståelse å være trener i Aktiv på Dagtid. Vi er glad for å kunne
si at dagens instruktører tilfredsstiller disse kravene på en god
måte.
Årsberetning for DFI 2012

Målgruppen for Aktiv på Dagtid er stor og det er mange flere som
kunne nytte seg av dette tilbudet. Situasjonen er fortsatt slik at
vi ikke når frem til alle med tilbudet. Det jobbes imidlertid
iherdig, både fra DFI og Akershus Idrettskrets med å gjøre Aktiv
på Dagtid kjent.
For at Aktiv på Dagtid skal kunne eksistere er det helt nødvendig
å ha med Frogn kommune på laget. Ved budsjettbehandlingen i
Frogn kommune høsten 2012 foreslo Rådmannen kutt i bevilgningene til Aktiv på Dagtid. Det er hyggelig å konstatere at
politikerne i Frogn vedtok å opprettholde støtten til Aktiv på
Dagtid.
Vi mottar mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne om at
Aktiv på Dagtid er svært viktig. Det har også i 2012 vært noen
tilfeller der tilbudet har vært en medvirkende årsak til at man er
kommet tilbake i en normal arbeidssituasjon. Dette er gledelig
og gjør arbeidet med denne delen av DFI svært meningsfull.
Her er oversikt over antall brukertimer i 2012 fordelt på aktivitetene. Tallene viser en økning i forhold til 2011. Økningen i antall
deltakertimer fra 2011 til 2012 totalt er økt med nesten 20 %
- dette er vi godt fornøyd med. Her er oversikten over deltakertimer 2012:
Aktivitet

Deltagertimer

Pilates og trampoline:

1514

Svømming begge dager:

2391

Golf: totalt antall deltagertimer

1283

Totalt antall deltagertimer i 2012

5188

Blomstermila 2012
Blomstermila ble arrangert for 23 gang den 16.juni 2012.
Arrangementet ble gjennomført av DFI Ski etter planen.
Arrangementskomiteen bestod av følgende:
Leder: Arild Haugene, Jon Weidahl, Stein Halck, Geir Simonsen,
Kirsty Gran og Øyvind Antonsen.
Det var 266 som deltok i 2012 og 312 påmeldte. Været i forkant
av Blomstermila må ta skylden for at ikke langt flere deltok.
Tradisjonelt har vi mange etteranmeldte til arrangementet, noe som
ikke skjedde i år.
Det ble forsøkt tiltak for å få flere deltagere, noen av tiltakene vil bli
intensivert til neste år. Det ble også opprettet en egen klasse for lag
i DFI. Det ble utdelt premie til det laget som hadde flest deltagere
med i konkurransen. Gutter 99 håndball vant denne klassen da
oppslutningen var nærmest 100 %. Deres premie ble brukt til
deltagelse i en turnering i håndball.
Alle deltagere i alle klasser ble premiert pluss at det er uttrekkspremier
Vinnerne av 10 km (Blomstermila) ble Maria Skarø fra Drøbak og
Eirik Gramstad fra SK Vidar.
Sponsorene må også takkes og en spesiell takk til Kolbjørn
Røstelien og SpareBank1 for sin deltagelse i promotering av løpet og
som økonomisk sponsor til arrangementet. Sponsorenes bidrag til
uttrekkspremier på startnummer er alltid et hyggelig bidrag.
Det er DFI Ski som er hovedansvarlig for arrangementet, men som
ved tidligere år har håndball og Innebandy bidratt til gjennomføringen
av arrangementet. Blomstermilas Jon Weidahl bidrar med sin
erfaring i forkant og under arrangementet, noe som er viktig for
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fremtiden til byløpet. DFI administrasjonen bidrar på samme måte
ved Stein Halck.

Idrettens grunnskole i Frogn, IGF
1. Visjon for gruppen
Alle barn i Frogn skal få mulighet til en god innføring i idrettslige
aktiviteter.
2. Målsetning og resultater
Målsetningen var at gi et inkluderende tilbud til alle barn i Frogn i
alderen førskole til 1.klasse. Gruppen mener at det har vært et
positivt år med høy deltagelse fra de fleste områdene i Frogn.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Pontus Hahne – Styreformann
Tove Abrahamsen – Styremedlem
Helle Nielsen – Styremedlem
Alexander Lundberg – Styremedlem
Øystein Schlotterbeck – Styremedlem
3.2 Styrets aktiviteter.
Påmelding – stor pågang av barn (ca 180) – august 2012
Friidrettsdag – stort fremmøte på Seiersten – september 2012
Julavslutning – Frognhallen ble fylt av nisser – desember 2012
Styremøtene har i stor grad vært i forbindelse med de aktiviteter
som har krevd ekstra planlegging og administrasjon (som de over
nevnte aktivitene).
3.3 Gruppens medlemstall
187 medlemmer fordelt på fem ulike områder, Heer, Drøbak,
Dyrløkke, Montessori og Sogsti.
3.4 Leder og trenere
40 trenere og 38 reservetrenere, totalt 78 personer involvert.
3.5 Dommere
Ikke aktuellt
3.6 Frivilligheten
Trenerne har vært veldig pliktoppfyllende ved arrangementer og det
har kommet mye ros fra foreldre til deltakende barn.

6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Følgende anlegg har blitt brukt av IGF: Dyrløkkeåsen skole gymsal,
Seiersten aula, Heer skole gymsal, Sogsti skole gymsal.
Fordelingen av treningstimer har vært bra. Det er viktig for IGF å ha
de treningstimer som er tidlig på ettermiddagen med tanke på
alderen til deltakerne. Treningstimer må være i perioden fra
kl.17-19.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Det ble arrangert 14 treninger (inkludert karusellrenn) i løpet av
våren. Høstterminen bestod av 12 treninger. I tillegg ble det holdt en
friidrettsdag og en juleavslutning.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Sommeravslutning
7.3 Sosiale aktiviteter
Ingen aktiviteter
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Ingen sykefravær
9. Ytre miljø
Gruppens aktiviteter har ikke hatt noen negativ virkning på det ytre
miljø.
10. Fortsatt drift
Med en sunn økonomi vil driften av Gruppens aktiviteter fortsette
som planlagt.

Idrettsmerkeutvalget
Det er avholdt prøver for idrettsmerket ca 6 ganger i 2012 på
Seiersten stadion, for det meste i september/oktober.
10 personer klarte i 2011 utfordringene (19 i 2011), fordelt på 4
kvinner og 6 menn i alle aldre.
Alle betaler min kr. 30 (+/-) til dekning av utgifter (Penger blir
overlevert DFI.)
Følgende personer har oppnådd utmerkelser i 2012:
Anette C. Salvesen - Bronsemerke

4. Økonomi
4.1 Økonomi
Svakt positivt resultat, vilket anses være ok.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Ikke aktuellt
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Påmelding av oppstart annonseres i lokal media og via personlig
besøk hos flertallet av skoler og barnehager i Frogn. Kommunikasjonen mellom deltakeres foreldre og IGF skjer kun via e-post. Dette har
fungert uten problemer. Ved arrangementer har ulike medier blitt
informert og invitert till arrangementet. Kontakt med administrasjonen har i hovedsak foregått pr e-post men også pr tlf i visse tider.
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Regnskapsprinsipper 2012
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 01.01.12
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.12
Oppskrevet tidligere
Akkumulerte avskrivninger 31.12.12
Balanseført verdi 31.12.12
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
23 200

Konsern
2 864 390
193 115

23 200

3 057 505

-3 300
19 900

-283 006
2 774 499

3 300

283 006

2012

2011

DFI-HS:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

188 492

138 005

Konsern:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

307 541

172 027

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

2 186 518
4,5

2011
1 570 191
228 888
44 993
103 970
1 948 042
3,5

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

2012
3 207 692
405 702
47 476
1 459 081
5 119 951
5,5

2011
2 568 928
315 731
44 993
1 174 277
4 103 929
4,5

2012
Daglig leder
DFI-HS
488 517
16 100
51 837

2011
Daglig leder
DFI-HS
471 694
16 256
45 709

2012

2011

108 603

137 500

108 603

137 500

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
Egenkapital 01.01.
Årets resultat
Overf. Baseball
Egenkapital 31.12.

Årsberetning for DFI 2012

2012
1 865 739
273 303
47 476

2011/12
Styret
DFI-HS
0
0
0

Note 5 Antall medlemmer
DFI-HS
2 051 597
-165 156
-7 928
1 878 513

Konsern
7 176 566
344 291

Antall medlemmer i DFI:

2012
3017

2011
2779

2010
2680

Note 6 Pantstillelser og garantier m.v.
7 520 857

Det er gitt et lån fra Sparebank 1 Drøbak til Skigruppa i DFI på kr.
800.000,- i 2008. Frogn Kommune har stilt garanti for dette beløpet.
Det er ikke ytet lån med sikkerhet i noen av DFI sine eiendeler. Den bokførte verdien av dette lånet pr. 31.12.2012 er kr. 87.611,-
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Regnskap – Hovedstyret 2012
Noter
INNTEKTER:
Medlemskontigent
Seniortrim
Aktiv på dagtid
Tilskudd AIK/FIR/NIF/Andre
Driftstilskudd Hall/Anlegg
Momskompensasjon
Sykepenger
Reklameinntekter/Sponsorinntekter
Lotteri-inntekter
Kioskautomater
Salg/Leieinnt./Innt.bring.tilt.
Administrative tjenester
SUM INNTEKTER:
KOSTNADER:
Lønn/Feriepenger
Honorarer, selvstendig
Arb.giv.avg.
Administrasjon/Møte-/Årsmøteutg./Aviser
Avskrivning Ullerud
Vedlikehold Frognhallen
Vedlikehold/Uteanlegg/KG
Aktiv på dagtid
Renhold Frognhallen
Strøm/olje
Telefon/Porto
Tilsynsvakter
Div. utgifter
Revisjon, Rådgivning
Gaver,blomster, premier
Kontorrekv. Innkjøp/service/vedlikehold
Annonseutg.
Forsikring
Kilometergodtgjørelse
Kurs og utdanning
Idrettsmateriell og utstyr
Sosiale utg.
Inntektsbringende tiltak
Stipend,talentutvikling
Egne arrangement
Støtte til gruppene
Tap på fordringer
Bank gebyrer
Finnansinntekter/-utgifter
SUM KOSTNADER
OVERSKUDD/UNDERSKUDD(+/-)
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Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

537 350
73 190
374 290
19 584
3 412 123
332 520
65 402
145 000
91 499

570 000
65 000
350 000
3 470 000
350 000

553 850
63 575
371 580
14 388
3 446 346
346 847

70 000
150 000
2 000
100 000
458 000
5 585 000

38 500
151 426
1 874
123 423
450 000
5 561 809

1 700 000
90 000
245 000
53 000
3 000
300 000
1 545 000
150 000
355 000
380 000
125 000
180 000
20 000
120 000
10 000
140 000
6 000
10 000
25 000
20 000
50 000
12 000

1 570 191
46 496
228 888
52 097
3 300
263 653
1 383 586
184 223
355 000
373 284
124 415
162 495
21 921
137 500
11 117
147 561
6 260
73 519
38 480
7 350
47 889
13 096
1 036
6 000

252 402
464 810
5 768 171

3
3
3

3

3

3
3

1 865 739
57 665
273 303
85 847
3 300
242 158
1 466 215
182 190
356 600
413 481
83 904
187 650
108 603
12 380
225 760
3 078
78 699
23 404
2 800
201 756
8 399
7 172
5 000
2 990
66 733

5 000
110 000
30 000

100 000

20 040
-51 539
5 933 327

5 684 000

-43 937
5 315 419

-165 156

-99 000

246 390
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Balanse Hovedstyret 2012
BALANSE
EIENDELER

Noter

Bygninger
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler

1

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

2012

2011

2010

19 900
19 900
19 900

23 200
23 200
23 200

26 500
26 500
26 500

439 956
239 000
678 956
1 864 052
2 543 008
2 562 908

390 843
129 000
519 843
2 083 065
2 602 908
2 626 108

364 297
255 040
619 337
1 610 815
2 230 152
2 256 652

(2 051 597)
7 928
165 156
(1 878 513)

(1 805 207)

(1 619 660)

(246 390)
(2 051 597)

(185 547)
(1 805 207)

(1 878 513)

(2 051 597)

(1 805 207)

(153 358)
(357 090)
(173 947)

(161 139)
(251 782)
(161 590)

(114 058)
(183 707)
(153 680)

(684 395)
(684 395)

(574 511)
(574 511)

(451 446)
(451 446)

(2 562 908)

(2 626 108)

(2 256 652)

2

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Egenkapital overf.Baseball
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

Fordeling år 2012
GRASROTMIDLER
HS

LAM-MIDLER

FIR

SUM

Kr.

-

ALPIN

Kr.

12816

6281

BADMINTON

Kr.

10155

7236

BASEBALL

Kr.

BASKET

Kr.

BORDTENNIS

Kr.

295

2302

FOTBALL

Kr.

145693

130990

12500

289183

8229

20000

28229

3727

15000

34097
17391

8230

8230

8919

12646
2597

FRIIDRETT

Kr.

FRISKIS&SVETTIS

Kr.

10066

329

GRUPPE 13

Kr.

3184

8230

8000

19414

HÅNDBALL

Kr.

54421

42073

12500

108994

10395

INNEBANDY

Kr.

8202

11599

12000

31801

ORIENTERING

Kr.

10313

3894

10000

24207

35000

118807

SKI

Kr.

51915

31892

SYKKEL

Kr.

42948

10137

TURN

Kr.

27662

23332

30000

80994

IGF

Kr.
381397

303673

155000

840070
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Konsernregnskap 2012
RESULTATREGNSKAP 2012
Noter

KONSERN
2012

KONSERN
2011

ELIMINERINGS
REGNSKAP

DFI-HS

ALPIN

BADMINTON

BASE
BALL

BORDTENNIS

BASKET

INNTEKTER:
Medlemskontigent/Treningsavg.

3 014 709

3 008 922

537 350

Seniortrim/Egne arrangement

1 124 574

1 131 587

73 190

Aktiv på dagtid

374 290

371 580

Tilskudd fra AIK, FIR, Andre

927 401

843 402

Grasrotmidler

349 937

308 308

3 484 923

3 658 713

(1 197 633)
(208 650)

Driftstilskudd hall og anlegg/banefond
Dugnad

127 922

11 523

Momskompensasjon

332 520

346 847

Egenandel / Lagsinntekter

2 235 865

1 670 010

Reklameinntekter/Sponsorinntekter

1 259 142

1 119 580

Salg/Leieinnt./Innt.bring.tilt.

998 887

371 692

Kiosksalg

203 042

205 721

Administrative tjenester

6 810

SUM INNTEKTER:

14 440 022

13 047 884

51 250

37 200

11 000

7 500

19 200
8 230

374 290
(65 000)

18 767

25 281

7 236

817

12 610

9 837

8 919

2 302

4 977

905

3 412 123
13 959
332 520

(39 000)

11 370

2 425

4 376

6 320

145 000
(18 180)

409 304

(458 000)

464 810

(1 986 463)

5 768 171

15 000
4 345
104 887

74 863

9 836
42 430

48 691

3 207

KOSTNADER:
Varekjøp, kafeteria/kiosk
Treningsleir/treningsutgifter

81 802

86 372

294 729

170 085

2 023

Lønn/Feriepenger

3

3 207 692

2 568 928

1 865 739

Honorarer/Godtgjørelser

3

305 251

235 703

57 665

Arb.giv.avg.

3

405 702

315 731

126 866

74 894

(458 000)

85 847

2 538 879

1 824 655

(880)

182 190

Avskrivning

283 006

233 668

Drift maskiner, lysløype, Festeavg.

650 890

476 345

Vedlikehold Frognhallen

242 158

263 653

Vedlikehold Uteanlegg

873 421

1 007 466

(1 197 633)

1 466 215

Renhold

324 600

315 000

(40 000)

356 600

Strøm/olje

528 214

425 824

413 481

Telefon/Porto

119 954

160 887

83 904

Dommerutgift

431 186

327 063

Administrasjon/Møteutg./kjøp,tjenester/Info.
Lagsutgifter/Aktiv på dagtid

Tilsynsvakter

-

Div. utgifter

(187 650)

152 867

12 380

272 522

169 693

225 760

Med.behandling

39 691

17 247

Annonseutg.

39 697

53 588

3 078

3

202 021

193 978

78 699

369 745

355 873

3

1 078 483

864 480

Kursutgifter/Utdanning

113 534

Idrettsmateriell og utstyr

845 798

Avg.krets, forbund, serieavgift
Kilometergodtgjørelse

328

1 665

2 800

3 100

201 756

85 187

7 249

8 399

Inntektsbring.tiltak

125 553

34 968

Stevneutg./andres arrangem./samlinger

133 287

78 693

(17 300)

Egne arrangement

115 660

180 667

(20 000)

2 990

67 188

54 181

1 733

31 000

(65 000)

66 733

Finansinntekter/-utgifter
SUM KOSTNADER
OVERSKUDD(+)/UNDERSKUDD(-)

34

43 085

29 493

(55 843)

(31 043)

14 095 730

11 980 632

344 291

1 067 252

2 284
13 100

986 595

Tap fordringer

64

1 513

158 486

Støtte til gruppene

3 000

2 050

18 922

Talentutvikling - Stipend - Spillerkjøp

4 000

108 603

23 404

Sosiale utg.

3 000

187 650

137 500

Forsikring/Lisenser/Konting.

12 080

6 350

89 006

Kontorrekv. Innkjøp/serv’ice/vedlikehold

6 166

1 500

242 158

108 603

3

35 775

3 300

28 845

Premier/Blomster/Gaver

21 050

273 303

6 433

Revisjon, Rådgivning

(498)
27 090

7 172

20 039
2 454

27 740

1 000

7 824
6 857

6 645

125
3 441

70
10 035

3 480

277

5 000
295

200

(31 499)

(2 421)

(2 925)

(10)

(40)

(20)

(1 986 463)

5 933 327

61 789

101 957

36 936

43 466

5 480

-

(165 156)

43 098

(27 094)

5 494

5 225

(2 273)
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FOTBALL
JR

FOTBALL
SR

FRIIDRETT

1 023 050

81 650

56 605

281 203

143 490

30 290

94 675

40 575

59 400

1 197 633

91 233

18 000

1 275 301

46 740

7 900

791 745

FRISKIS OG
SVETTIS GRUPPE 13 HÅNDBALL INNEBANDY ORIENTERING
63 200

376 050

63 229

54 323

2 781 705

2 627 800

13 280

32 583

63 370

195 879

106 631

SYKKEL

TURN

BLOMSTERMILA

IGF

323 559

75 200

297 150

3 035

283 365

600

40 477

513

51 730

106 698

23 588

23 894

384 765

40 137

53 332

8 253

1 936

47 861

8 617

9 829

46 288

38 113

24 644

94 400
55 251

13 400
7 610

139 150

56 620

917 909
27 000

63 229

71 966

9 277

155 801

5 000

4 487

9 321

4 582

92 763

2 069 757

151 334

(668)

3 468

4 514
390

10 000
600

12 820

85 641
30 050

43 650

304 147

SKI

23 615

1 600

18 920

166 400

43 500

40 500

327 010
81 401

60 973

1 637 788

216 470

415 603

22 626

2 911

1 786

97 311

97 537

4 274

200

8 000

935 026

7 500

53 916

5 155

2 000

120 000

5 500

2 500

279 186
13 800

132 399
154 030

85 664

3 000

14 254

4 925

45 528

1 560 349

797 220

3 300

1 718

8 000

8 430

38 673

20 000

25 169

58 100

5 000

2 202

3 054

2 488

120

4 103

29 323

5 620

6 950

274 688
650 890

604 839
8 000
114 733
10 308

3 011

185 998

100 980

61

2

16 715

18 316

1 368

594

1 755

72

4 905
1 042

5 914

1 082

137

123 132

14 725

4 237

60

2

780

7 835

1 392

22 129

2 408

749

7 985

3 991

2 380

2 998

30

37 029

2 662

2 179

2 577

4 995

68 955

1 698

1 500

117 000

22 000

3 768

147 342

258 584

613 351

1 000

3 000
276 343

17 888

15 628

21 940
15 000

1 500

2 631

46 319
10 050

6 710

3 850

4 000

3 000

96 379

4 572

47 262

14 035
8 185

7 536

500

10 440

24 074

1 000

59 435

16 426

35 707

48 887

65 240

9 597

115 763

6 816

5 597

280

3 500

8 747

9 261

375

901

2 949

918

5 510

10 147

74 280

9 860

15 600

8 075

12 623
23 892

4 592

2 950

23 625

1 650
2 850

21 548
4 190

30 576

4 950

56 962

12 870

4 125

17 300

18 559

7 436

7 484

317

20 504

57 238
40 050

2 240

300

(649)

(188)

(36)

(171)

(99)

(9 069)

(111)

(4 634)

(734)

(293)

(260)

(1 458)

(1 226)

2 795 162

3 001 060

19 186

71 875

69 271

1 644 838

130 004

31 855

1 482 007

113 784

373 659

102 820

63 721

(13 456)

(373 259)

44 043

91

23 492

424 919

21 330

29 118

155 781

102 687

41 944

(5 509)

33 817
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Balanse Konsern 2012
BALANSE PR. 31.12.2012
BALANSE
EIENDELER
Bygninger, løypemaskin, håndballmål
Sum varige driftsmidler

Noter
1

Sum anleggsmidler

Kundefordringer
Kortsiktig lån
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Egenkapital overf. Baseball
Årets resultat
Egenkapital 31.12

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
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KONSERN
2011

ELIMINERINGS
REGNSKAP

2 774 499

2 864 390

-

2 774 499

2 864 390

-

2 774 499

2 864 390

-

537 421

514 159

-

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

Sum egenkapital

KONSERN
2012

DFI-HS

ALPIN

19 900

-

BADMINTON

BASEBALL

BASKET

BORDTENNIS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(119 492)

439 956

500

(946 000)

239 000

-

-

-

-

-

537 421

514 159

678 956

-

500

-

-

-

6 072 854

4 856 940

1 864 052

208 636

154 515

13 422

36 412

12 697

6 610 275

5 371 099

2 543 008

208 636

155 015

13 422

36 412

12 697

9 384 774

8 235 489

2 562 908

208 636

155 015

13 422

36 412

12 697

(7 176 566)

(6 109 314)

(2 051 597)

(165 354)

(174 792)

(7 928)

(31 123)

(14 970)

(1 065 492)

7 928

4

(344 291)

(1 067 252)

165 156

(43 098)

27 094

(5 494)

(5 225)

2 273

(7 520 856)

(7 176 566)

(1 878 513)

(208 452)

(147 698)

(13 422)

(36 348)

(12 697)

(7 520 856)

(7 176 566)

(1 878 513)

(208 452)

(147 698)

(13 422)

(36 348)

(12 697)

(87 611)

(170 039)

-

-

-

-

-

(87 611)

(170 039)

-

-

-

-

-

-

(619 843)

(405 737)

(153 358)

(184)

(5 697)

(511 902)

(284 277)

(357 090)

-

-

(242 112)

(198 871)

(173 947)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(684 395)

(184)

(7 317)

-

(64)

-

(402 450)

119 492

946 000

(1 776 306)

(888 885)

(1 863 917)

(1 058 924)

(9 384 774)

(8 235 489)

1 065 492

(64)

(1 620)

(684 395)

(184)

(7 317)

-

(64)

-

(2 562 908)

(208 636)

(155 015)

(13 422)

(36 412)

(12 697)
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FOTBALL
JR

FRIIDRETT

FOTBALL
SR

FRISKIS OG
SVETTIS

GRUPPE
13

HÅNDBALL

INNEBANDY ORIENTERING

SKI

SYKKEL

TURN

19 900

-

-

-

35 910

-

-

-

-

19 900

-

-

-

-

35 910

-

-

2 698 789

-

-

-

-

19 900

-

-

-

-

35 910

-

-

2 698 789

-

-

-

-

20 580

500

-

-

100 049

28 153

2 175

65 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

707 000

2 698 789

BLOMSTERMILA

IGF

-

727 580

500

-

-

-

100 049

28 153

2 175

65 000

-

-

-

-

207 352

102 862

44 043

105 995

84 460

828 204

74 955

263 295

1 378 691

206 400

234 617

101 874

150 372

934 932

103 362

44 043

105 995

84 460

928 253

103 108

265 470

1 443 691

206 400

234 617

101 874

150 372

954 832

103 362

44 043

105 995

84 460

964 163

103 108

265 470

4 142 480

206 400

234 617

101 874

150 372

(891 032)

811 236

-

(102 677)

(52 820)

(519 000)

(44 436)

(236 327)

(3 221 098)

(103 713)

(155 124)

(107 183)

(116 555)

13 456

373 259

(44 043)

(91)

(23 492)

(424 919)

(21 330)

(29 119)

(155 781)

(102 687)

(41 944)

5 509

(33 817)

(877 575)

1 184 496

(44 043)

(102 768)

(76 312)

(943 919)

(65 766)

(265 446)

(3 376 879)

(206 400)

(197 068)

(101 674)

(150 372)

(877 575)

1 184 496

(44 043)

(102 768)

(76 312)

(943 919)

(65 766)

(265 446)

(3 376 879)

(206 400)

(197 068)

(101 674)

(150 372)

-

-

-

-

-

-

-

(87 611)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(87 611)

-

-

-

-

(77 257)

(157 521)

(777)

(8 149)

(19 918)

(37 342)

(24)

(277 990)

(855)

(200)

(140 344)

-

-

(325)

-

-

-

(12 523)

-

-

-

(43 994)

-

(946 000)

(77 257)

(1 287 858)

(77 257)

(1 287 858)

-

(3 227)

(8 149)

(20 243)

(37 342)

(24)

(765 601)

-

(37 549)

(200)

-

(954 832)

(103 362)

(44 043)

(105 995)

(84 460)

(964 163)

(103 108)

(265 470)

(4 142 480)

(206 400)

(234 617)

(101 874)

(150 372)

-
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-

-

-

-

-

(24 171)

-

-

(2 450)

-

-

-

-

(400 000)

-

-

-

-

(3 227)

(8 149)

(20 243)

(37 342)

(24)

(677 990)

-

(37 549)

(200)

-
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DFI – kontrollkomité - 2012
Formål og oppgaver
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med DFI’s økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at DFI’s midler er anvendt i henhold til lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med DFI’s lov og beslutninger fattet
av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at DFI’s interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at DFI’s regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for
DFI’s drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere DFI’s finansielle stilling, forvaltning
og drift.
Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med
avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den
finner det hensiktsmessig.
Utførte aktiviteter
Kontrollkomiteen har på månedlig basis mottatt regnskapsrapporter for samtlige grupper i DFI og gjenomgått disse i forhold til tidligere års resultater, gruppens størrelse og ulike risikoer. Videre har kontrollkomiteen fått tilsendt etterspurte styrereferater fra fotballgruppen og hovedstyret og gjennomgått samtlige av disse.
Det er i tillegg rettet spørsmål til daglig leder og styrets leder om det har skjedd forhold i DFI som ikke fremgår av referater eller
årsregnskaper som kontrollkomiteen burde vært orientert om uten at det har fremkommet noen saker av slik karakter.
Konklusjon
Baserte på forelagt materiale og forespørsler er det kontrollkomiteens oppfatning at:
●●
DFI har en god intern kontroll for økonomisk forvaltning
●●
DFI har forvaltet midler i henhold til gjeldene lovverk og vedtak
●●
Årsregnskapet til DFI gir et forsvarlig uttrykk for forvaltningen, resultatet og driften for 2012 og den finansielle stillingen per
31.12.2012.
Uten at det har betydning for konklusjonen over anbefaler kontrollkomiteen at referater fra styremøter og årsmøter blir standardisert
for alle gruppene. I tillegg er det behov for å forbedre beskrivelser av faktum og konklusjoner samt oppfølgning av vedtak slik at det
er mulig for andre som ikke har vært til stede å kunne lese dokumenter på frittstående grunnlag.

Drøbak, 18. mars 2013
Inge Leirvik
Anita Grøndahl

Årsberetning for DFI 2012

Ove Gjellestad
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Handlingsplan 2013
Hovedstyret
”Handlingsplan for Drøbak Frogn Idrettslag” har blitt revidert
gjennom 2012. Dette er versjon 3 av handlingsplanen for
perioden 2011-2016.
Handlingsplanen skal gi grunnlaget for idrettslagets virksomhet
de kommende år. Handlingsplanene fastslår DFI sin visjon, sin
virksomhetside og vårt verdigrunnlag. I tillegg settes det i planen
opp hovedmål og delmål for virksomheten i perioden.
Grunnlaget for all aktivitet i DFI finnes i vår felles visjon, vår
virksomhetside, og idrettslagets verdigrunnlag.

DFI sin virksomhetsidé er: ”DFI – starten på livslang fysisk
aktivitet. Tiltrekkende og spennende for alle!”
Virksomhetsideen er en kort beskrivelse av hva vi driver med, for
hvem og hvor.
DFIs kjerneverdier er: Dyktig – Fair – Ivrig (DFI)
Kjerneverdiene skal klargjøre vår identitet, og skal være ledestjerner for hvordan det enkelte medlem forventes å opptre, og
hvorledes vi ønsker å bli oppfattet. Verdiene skal gi oss rettledning til hvordan vi skal opptre med og mot hverandre, men også
gi medlemmene retning mot resultater.

DFI sin visjon er: ”Idrettsglede for alle!”
Visjonen er fremtidsdrømmen for DFI – det vi skal strekke oss
etter.
DFIs verdimatrise ser slik ut:
DFIs verdimatrise

Utøvere

Trenere og ledere

Foreldre

Dyktig

God
Interessert
Gir alt
Støtte trenere/ledere
Gjøre sitt beste

Godt forberedt
Øye for alle
Hjelpe alle
Faglig god - ansvar
Gi av seg selv
Kunnskapsrik
Støttende

Interessert
Motiverende
Støtte trenere/ledere
Inkluderende/trygg

Fair

Respekt
Real
Forbilde

Respekt
Lojal med klubb, utøvere og
regler
”rødmalt”

Respekt
Lojal
Forbilde

Respektere funksjonærer

Respektere funksjonærer

Respektere funksjonærer

Deltar alltid
Er på hver trening
Nysgjerrig/ vitebegjærlig
Glad/spre glede

Engasjert
Motiverende
Sosial
Søker ny/mer kompetanse

Stiller opp på
●●
Dugnad
●●
Kjøring
●●
Konkurranser/kamper
●●
Heier på alle
●●
Glad/sprer glede

Ivrig

Hovedmål:
I 2016 skal DFI være den viktigste frivillige organisasjonen i
Frogn!
Delmål for hovedlaget:
1) Organisasjonsutvikling: DFI skal ha tydeligere og mer profesjonell organisasjon, herunder:
●●
Utvikle DFIs fysiske aktivitetskultur
●●
Få barn og ungdom til å være med i flere idretter samtidig og
lengre
●●
Øke utdanningstilbudet til DFIs trenere og ledere og derigjennom øke deres kompetanse
●●
Øke og tilpasse kompetansen blant de ansatte i DFI.
●●
Bedre kommunikasjonen mellom DFI sin administrasjon
og øvrige DFI og eksternt gjennom forbedring av rutiner og
prosedyrer samt en oppgradering av DFIs kommunikasjon på
elektroniske plattformer.
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2) Aktivitetsutvikling: DFI skal ha det beste og mest varierte
aktivitetstilbudet i Frogn, herunder:
●●
Vokse mer enn befolkningsveksten hvert år (%)
●●
Etablere i snitt en ny gruppe pr år
●●
Tilbud til funksjonshemmede
●●
Tilbud om ledertrim
●●
Tilrettelegge for bedre kjønnsbalanse i løpet av perioden
3) Anleggsutvikling: DFI skal ha tilstrekkelig anleggskapasitet i
forhold til anerkjente normer, herunder:
●●
Støtte realisering av Seiersten Idrettspark
●●
Påvirke og informere Frogn Idrettsråd om behov for arealsikring og idrettens (DFIs) behov i øvrig.
●●
Etablere fora for samarbeid med Frogn kommune
●●
Påvirke Frogn kommune til å ansette en idrettskonsulent
Årsberetning for DFI 2012

Alpin

Badminton

1 Visjon
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.

1. Visjon
●●
Badminton gruppen skal utvikle badminton gjennom DFI
●●
Badminton gruppen skal tilby treninger for spillere i alle
aldere og tilby de som ønsker det deltagelse i konkurranser
og turneringer.
●●
Gruppa skal søke tilstrekkelig treningstid i haller som er
åpen hele året.
●●
Gruppen skal tilby kvalifiserte trenere på flest mulig av treningene.
●●
Gruppen skal avholde sosiale arrangement for barn og ungdomsspillerne.
●●
Gruppen skal søke å tilknytte seg spillere og foreldre til engasjement i gruppens ledelse og styre.

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 ferdigheter.
DFI Alpin skal stimulere og motivere de som i egen klubb ønsker
å få utfordringer i deltagelse på renn.
2 Målsetning
1 Hovedmål
Spre skiglede
2 Delmål
Utvikle alpine skiferdigheter hos barn og ungdom.
3 Fokusområder
Klubben skal tilrettelegge og stimulere til at vi oppnår:
●●
Breddeidrett
●●
Fokus på bedre ferdigheter
●●
Individuell oppfølging i treningssituasjonen
●●
Variasjon og allsidighet på trening
●●
Å skape et attraktivt tilbud for barn, ungdom og voksne
●●
Rekruttering og utvikling av trenergruppen
●●
Økt fokus på sikkerhet blant utøvere, foreldre og trenere
●●
Øke foreldreengasjementet
●●
God økonomi
Aktivitets-/tilbudsutvikling
●●
Tiltak – aktivitet (treninger, renn samlinger):
●●
Ha et tilbud til medlemmene med utgangspunkt i ambisjoner
og ferdigheter
●●
Arrangere 1-2 skikurs for nybegynnere
●●
Gjennomføre 2-3 skitreninger ukentlig gjennom sesongen
●●
Arrangere klubbmesterskap
●●
Gjennomføre barmarkstrening
●●
Gjennomføre 1-2 alternative aktiviteter utenom sesongen
●●
Prioritere deltagelse på følgende renn:
●●
Renn arrangert i Middagsåsen og Kjerringåsen
●●
Inntil ett renn i annen nærliggende bakke
●●
Høydepunkter gjennom sesongen:
●●
Barmarkstrening etter skolestart
●●
Sesongstart familiesamling på ski i november – desember
●●
1-2 familiesamlinger i løpet av sesongen
●●
Ved behov, utvikle og utdanne våre trenere
●●
Rekruttere nye trenere ved behov
4 Anleggsutvikling
Videreføre påbegynt prosess med tanke på å utvikle et anlegg i
nærområdet. Se Årsmelding - “Styrets aktiviteter”.
5 Planer og tiltak for året som kommer
Gjennomføre sesongplan som skissert på vår hjemmeside.
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2. Målsetning for 2013.
Hovedmål:
●●
Øke kvaliteten på barne og ungdoms treninger.
●●
Bedre kommunikasjonen med gruppas medlemmer
●●
Gruppen skal søke å tilknytte seg spillere og foreldre til engasjement i gruppens ledelse og styre
Delmål:
●●
Utvikle hoved trener med assistent trenere
●●
Utvikle SMS tjeneste
●●
Forbedre Badmintons internett side
3. Fokusområder
●●
Barne og ungdoms rekruttering
●●
Kvalitets trening for spillere som ønsker å delta i konkuranser.
●●
Opprettholde økonomien
●●
Klubbutvikling.
●●
Opprettholde / øke medlemsmassen
●●
Trenerutvikling: Tilby utdanning for trenere/assistent trenere.
●●
Tilby tilstrekkelig hall tid/ treningstid.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
●●
Gjennom økt kvalitet på treninger regner vi med at flere
spillere ønsker å delta i
konkuranser samtidig som
vi forventer en økt rekrutering blandt nye spillere.
●●
Vi ønsker å avholde minst ett sosialt arrangement for yngre
spillere.
●●
Vi vurderer å arrangere et badminton arrangement 2014.
5. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

Trenere

Kurs for trenere

Vinter 2013

Supplere assistent trenere

Vinter 2013

Sosialt arr

Sosialt arrangement for yngre
spillere

Juni

Badminton stevne

Vurdere eget
arrangement for
2014

Våren 2013
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BasEBALL

Fotball

1. Visjon

5 ÅRSPLAN DFI FOTBALL

2. Målsetning
2.1 Klubbens eksistens
2.2 Fortsette Campen

Innledning
“DFI fotball skal skape trivsel og utvikle gode ferdigheter på alle
nivåer i klubben. Et godt og trygt utviklet breddetilbud skal
bygges”

3. Fokusområder
Vi fokuserer nå på om vi klarer og fortsette klubben og eventuelt
kun fortsette med campen hvert år.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Campen
5. Anleggsutvikling
6. Planer og tiltak for året som kommer

Dette innebærer:
At alle som er del av fotballfamilien skal oppleve trygghet,
sunnhet og trivsel i møtet med fotballen som idrett – både som
utøver, leder, foresatt og publikum.
For å sikre at vår visjon blir etterfulgt skal alle som er involvert i
fotballfamilien DFI yte RESPEKT, være INKLUDERENDE og dyrke
KLUBBFØLELSEN overfor alle interne og eksterne aktører,
Overordnede mål perioden 2013-2017:

Basket
1. Visjon
”DFI Basket skal tilrettelegge basket slik at flest mulig unge kan
få spille.”
2. Målsetning
Målsettingen og handlingsplan er basert på overstående visjon:
DFI Basket skal så langt gruppen har kapasitet kunne tilby et
tilbud til basket interesserte, hovedsakelig i Drøbak/Frogn. Vi
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 basket interesserte og følge de
regler som til enhver tid gjelder.
3. Fokusområder
●●
Frivilligheten
●●
Økonomi
●●
Opprettholdelse av medlemsmassen
●●
Leder- og trenerutvikling
●●
Talentutvikling
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
●●
Vi skal ved oppstart av serien til høsten ha påmeldt flere
unge lag enn det er i dag.
●●
Vi skal ha et tilbud til så mange som mulig.
●●
DFI Basket skal se hvordan mulighetene er for et tettere
samarbeid med andre klubber i nærheten, spesielt med
tanke på de beste spillerne våre.
●●
Vi skal prøve å utvikle flere trenere, ved å sende de på kurs.
Hovedsakelig da noen av dagens spillere.
●●
Vi skal prøve å ha flest mulig spillere på kretslag, da dette er
veldig god spillerutvikling.
5. Anleggsutvikling
DFI Basket bruker kommunale anlegg, og håper disse blir
utbedret, gjerne i samarbeid med oss.

1. Toppfotball
a. A-lag minimum topp 3 i 2 divisjon
b. Kvalifisere seg til 2. runde i NM minst hvert andre år
c. Minimum 80 % av A-stallen spillere med lokal forankring
d. 60 % av første elleveren spillere med lokal forankring
e. De beste juniorer, skal ha en utviklingsarena som bidrar til
kvalifisering for opptak i A-lagsstallen
f. Rekruttlag i 3 divisjon
g. Juniorlag etablert som interkrets lag
h. Sportslig leder i 100 % stilling (i kombinasjon med andre
ansvar)
i. Etablert damelag
j. Styrket samarbeidet med Frogn VGS - fotballfordypnings tilbud
2. Breddefotball
a. Opprettholdes som den største klubben i Østfold fotballkrets,
både på gutte- og jentesiden
b. Den klubben i kretsen som har flest spillere på krets og
regionslag
c. Utvikle minimum 1 spiller årlig som aspirerer til landslagsspill
d. Trenerkoordinator i 50 % stilling
e. Etablere Fotball SFO
f. Egne jentelag i alle klasser, herunder etablert J-19 lag.
g. Styrke trenerkompetansen. Alle trenere for 11-lag skal ha trener
I kompetanse – Kull leder årsklasse skal ha trener II kompetanse
h. Etablere strategiske samarbeidsavtaler med naboklubber for å
forsterke utviklingsmulighetene for spillere og trenere i klubben
3. Anlegg
a. 2 kunstgressbaner med undervarme og god lyssetting
b. 1 kunstgressbane med overbygd hall
c. Oppgradere tribune Seiersten
d. Etablere klubbhus (garderober/samlingssted) i Frognhallen
e. Oppgradering av brakka på Ullerud
f. Etablere garderobe fasiliteter på Måna
4. Økonomi
a. Omsetning 8 MNOK. Årlig overskudd 100.000 (bruksområde
anleggsfond)
b. Markedsutvikler i 40 % stilling
c. Etablere en systematisk tilnærming til dugnadsjobber som
sikrer klubben inntekter
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5. Kultur bygging
a. Økt klubbfølelse internt i klubben og sterkere bånd mellom
klubben og lokalt næringsliv
b. Utvikle Seiersten til «møtested» fotball sammen med andre
idretter
6. Arrangementer
a. A-lagets hjemmekamper skal ha høy kvalitet publikumsmessig
– Det skal skapes gode opplevelser for publikum
b. Arrangere årlig en større cup for gutter «Drøbak Frogn cupen»
c. Arrangere en større årlig cup for jenter «Drøbak Frogn cupen»
7. Dommere
DFI skal minst imøtekomme de forventninger fotballkretsen har til
antall kvalifiserte dommere for en klubb av DFIs størrelse
HANDLINGSPLAN 2013:
Fotballstyret har utarbeidet følgende målsettinger for 2013.
Målsettingene er presentert for årsmøtet. Styret har videre
utarbeidet planer, tiltak og budsjettert ressurser som understøtter
og bidrar til å realisere de målsettinger som er satt i målbildet,
som her er inndelt i områdene; toppfotball, breddefotball, økonomi, anlegg, arrangementer, kultur bygging og dommere.
Toppfotballen:
a. A-lag beholder plassen i Oddsenligaen (2. divisjon)
b. Rekruttlag vinner 5 divisjon
c. Juniorlag blir kretsmestere og kvalifiserer seg til Interkrets
d. Økt antall spillere med lokal tilhørighet i A-stallen (sammenlignet med 2012)
e. Utviklet en DFI fotballfilosofi som er klar for implementering
senest mot 2014
sesongen
f. Styrket samhandlingen mellom toppfotballen og breddefotballen
Breddefotballen:
a. Utvikle og igangsette system for oppfølging av trenere lag fra
start til Junior
b. Etablert fotball Akademi/SFO
c. Samarbeidsavtale etablert med naboklubb
d. Iverksatt opplegg for talentutvikling og talentforvaltnn
e. Antall kretslagsspillere: Minst 7 gutter og 7 jenter
f. Etablert jentelag i alle årsklasser (etablering av J-19 lag)
g. Utdannet 12 C-lisens trenere, 2 B-lisens trenere og 1 A-lisens
trener
Anlegg:
a. Bidra til at yndervarme etablert på Måna kunstgress
b. Ferdigstilt utbedringer av Ullerud
c. Bidratt til at Kunstgressbane2 har ferdigstilt innstilling til
politisk behandling
d. Anskaffet nye mål Seiersten
e. Oppgradert Ullerudbrakka
f. Støttet HS i gjennomføringen av anleggsdriften

e. Økt brutto inntekter hjemmekamper til min 25.000 pr kamp i
gjennomsnitt
f. Reklame opp på kunstgressbane og Ullerudfeltet
Arrangement:
a. Etablert et arrangementsutvalg
b. Planlagt og gjennomføre større cup arrangement for jenter
sommer 2013
c. Skapt nye og publikumsvennlige aktiviteter hjemmebane ifm
A-lagskampene
d. 250 tilskuere i snitt sesongen på A-lagets seriekamper
Kultur bygging:
a. Utgi to fotballmagasiner hhv. vår og høst
b. Utviklet og iverksatt program for kultur bygging for alle alderstrinn
c. Hatt møte med alle ledere aldersbestemte lag rundt kultur
bygging
d. Styrke DFI Fotball sitt omdømme
e. Styrke samarbeidet med øvrige grupper i DFI
Dommere
a. DFI skal ha tilfredsstille de krav til dommerdekning som ØFK
stiller til en klubb med DFI sin størrelse.

FriIDRETT
1. Visjon
DFI Friidrett skal skape friidretts glede for alle!
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Etablere et bærekraftig friidrettsmiljø innen rammen av DFI som
kan skape økt idrettsglede for barn og ungdom.
2.2 Delmål
a. Sikre etablering av bedre anlegg og anskaffe egnet utstyr for
friidrettsaktiviteter
b. Øke aktivitetstilbudet for å få med flere i alle aldergrupper
c. Bygge organisasjonen i Friidrettsgruppa med flere tillitsvalgte
og trenere
3. Fokusområder
Friidrettsgruppa er fortsatt i en oppstartsperiode og trenger å øke
aktiviteten og bygge organisasjonen. Dette vil bli underbygget av
●●

●●

●●

●●

●●

Økonomi:
a. Total omsetning i fotballen på kr 6,7 MNOK (Topp 3,9 MNOK og
Bredde 2,8 MNOK)
b. Kr 90.000 overført til banefondet
c. Etablert sponsorlaug
d. Innarbeidet 3 nye inntektsgivende aktiviteter som hver aktiverer
min. kr 75.000 i inntekter
Årsberetning for DFI 2012

●●

Høy synlighet med aktiv bruk av lokalpresse, hjemmeside og
sosiale media i informasjon og kommunikasjonsarbeidet
Aktivt rekrutteringsarbeid mot barn og unge, men også satsning på aktivitet for voksne
Bygge oppunder eksisterende arrangementer som Skigruppas terrengkarusell, Moses-stafetten og Blomstermila
Aktiv på å hente finansiell støtte fra fond, spillemidler, kommunen og sponsorer
Satse på leder- og trenerutvikling i gruppa
Samarbeide aktivt med andre grupper for å styrke unges
mulighet for å drive flere idretter

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Treningstilbud
●●
Treninger inne i perioden oktober til mars fortsetter en gang i
uken for barn 6-10 år.
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●●

●●
●●
●●

Utetreninger på bane i perioden april til september fortsetter
for barn fra 6 – 13 år
Etablere løpstrening for ungdom 14 – 18 år
Få til voksen løpegruppe på våren opp mot Blomster-mila
Støtte opp under et maraton-/langløp-miljø for voksne

Konkurranser
●●
Bidra i løpskarusellen til Skigruppa
●●
Arrangere idrettsmerkekvelder
●●
Gjøre forsøk på å arrangere banekarusell i 2013

●●
●●

Delta med utøvere på lokale konkurranser i Follo
Mobilisere til sterke DFI lag i Holmenkollen

5. Anleggsutvikling
Seiersten Stadion
●●
Forbedre mulighetene for friidrett innen rammen av dagens
anlegg
●●
Rydde opp i utstyrs-bod og etablere et godt system for å
ivareta nytt utstyr.
●●
Jobbe for at Friidretten blir ivaretatt ved fremtidige utviklingen

6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

Lengde-grop

Etablere ny lengde-grop

April 2013

Idrettsmateriell

Anskaffe nytt idrettsmateriell for løp, lengde og høyde

Mars 2013

Anlegg

Sikre at friidretten blir ivaretatt ved etablering av Seiersten
idrettspark med tidsmessige løpebaner og arealer for
tekniske øvelser som lengde, kule og høyde (+ evt
stavsprang).

Gjennom 2013

Trenerutvikling

Utvikle trenere i gruppen ved å tilby kurs og opplæring for
interesserte

Fortløpende i 2013

Styreutvikling

Utvide styret opptil 8-10 medlemmer

Vår 2013

Rekruttere trenere

Søke etter trener i ulike miljøer

Gjennom 2013

Bygge arrangementskompetanse

Få med flere foreldre og hospitere i naboklubber på
arrangementer

Våren 2013

Klubbutvikling

Melde seg på klubbutviklingprosjekt i regi av NFF

Høst 2013

Friskis OG Svettis
1. 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.
2. Målsetting
Friskis&Svettis har som mål å videreutvikle treningstilbudet i sal,
og opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Videre har vi som mål at
flere finner gleden ved å trene i Friskis&Svettis. Vi ønsker å nå ut
til flest mulig av Frogns befolkning, og på den måten øke
medlemstallet og dermed styrke folkehelsen.

2.2 Delmål
●●
Fokusere på den enkeltes interesser gjennom introduksjon til
andre grupper i DFI
●●
Gjennom informasjon og aktivitet, øke medlemstilslutningen
●●
Arbeide aktivt for at politisk nivå støtter opp under idrettsaktiviteter, herunder anlegg for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

1. Visjon
Likeverd og inkludering i idretten for alle i Frogn kommune.

3. Fokusområder
●●
Kommunikasjon og informasjon gjennom aktiv bruk av AMTA
og Østlandets Blad
●●
Klubb-/ og lagfølelse utvikles gjennom introduksjon til andre
grupper
●●
Økonomi er en forutsetning for å videreutvikle tilbudet til
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi anmoder administrasjonen på selvstendig grunnlag om å søke om økonomiske
midler innenfor de målgrupper vi representerer. Om det betyr
at vi må øke aktiviteten eller prioritere annerledes er dette en
faktor styret er inneforstått med.
●●
GR 13 vil intensivere arbeidet med å få økt medlemsoppslutning.
●●
Samarbeidspartnere internt og eksternt må videreutvikles.
Internt i et integrerings-perspektiv, med lagånd, mestring og
fellesskap som hovedmål. Eksternt må vi sikre at sponsorene får tilstrekkelig oppmerksomhet for de bidrag de gir. Dette
arbeidet vil bli intensivert i 2013.

2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Videreutvikle GR 13 som et foretrukket alternativ til å sitte hjemme.

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
●●
GR 13 har som hovedmål i 2013 å introdusere medlemmene
til de andre gruppene i DFI.

3. Tiltak
- Rekruttere og utdanne flere treningsledere og verter ved behov
- Opprettholde et høyt faglig nivå på salledere og verter gjennom
videreutdanning
- Videreutvikle treningstilbudet i sal
- Gjennomføre ulike former for markedsføring av vårt treningstilbud for å nå ulike målgrupper

GRUPPE 13
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●●

●●

●●

I 2013 ønsker vi, foruten allidrett og håndball, å tilby medlemmene å delta i andre DFI-gruppers aktiviteter. Gjennom
dette arbeidet imøtekommer vi den enkeltes behov, samtidig
som vi øker de tilbudene DFI i fellesskap kan tilby for våre
grupper.
For GR 13 er medlemmene individer, som alle er på topp når
de trives og yter. For våre grupper måles ikke suksess i resultater, men i deltakelse, livsglede og fellesskapet.
Frogniaden er og blir vårt viktigste satsningsområde. Gjennom denne aktiviteten skapes interesse for idrett, samhold
og mestring med utgangspunkt i den enkeltes egne prestasjoner. Frogniaden vil hvert år bli tilført en ny dimensjon,
enten i form av flere deltakere, andre grupper og utfordringer
eller utfordringer av funksjonsfriske i de funksjonshemmedes
hverdag.

5. Anleggsutvikling
GR 13 ønsker et svømmeanlegg, med tilhørende anlegg for
mennesker med spesielle behov. Utover dette fremmer gruppen
sine behov for anlegg gjennom Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.

2.2 Delmål
Organisasjon: En gruppe-Et idrettslag!
Aktivitet: Tilpasset aktivitet for alle aldersgrupper
Anlegg: Støtte hovedlagets anleggsutvikling samt fokusere mot å
få laget en beachhåndballbane i planperioden (2013-2014)
3. Fokusområder
Kommunikasjon og informasjon
●●
Aktiv bruk av hjemmesider
●●
Halvårlige møter med ressurspersoner i gruppen
Frivilligheten
●●
Støtte de frivillige i laget med utdanning, rettledning og enkle
kjøreregler
●●
Gjennomføre minst en fellesdugnad med gruppen
Klubb-/ og lagfølelse
●●
Arbeide aktivt med å styrke gruppefølelsen ved å dra på
felles cuper, gjennomføre julebord og avslutninger der alle er
med, skape et samlings sted.
●●
Styret og sportslig utvalg arbeider aktivt med bevisstgjøring
rundt dette

6. Planer og tiltak for året som kommer
Tid

Medlemsmassen
●●
Opprettholde eksisterende medlemsmasse og jobbe for
videre rekruttering for ytterligere å øke denne

Tiltak

Beskrivelse

Kakelotteri

Bestilt på Drøbak City. Her
deltar ca 5-10 pårørende/
medlemmer. Inntekten går
til Frogniaden.

Moses stafetten

GR 13 stiller med minst ett
lag. Det er et mål å få med
1. mai
flest mulig av medlemmene til Oscarsborg
Festning.

Stands Torget

Info-stand på Torget. Et
samarbeid med rådet for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Juni

Frogniaden

Hovedaktivitet 2013, hele
anlegget på Seiersten.

26. august

Andre tilbud
●●
Kurs for dommere, ledere og trenere
●●
Møter for ressurs personer i gruppa for å øke kompetansenivå
●●
Støtte Blomstermila
●●
Støtte Moses stafetten
●●
Arrangere eksterne cuper/turneringer (eks. Loppetassen).

Landsturneringen
i Håndball –
Tromsø

Våre håndballmedlemmer
deltar i landsturneringen.

6-8.
september

Hvilke ambisjoner har gruppen for utvikling av aktiviteter
●●
Beach håndball når anlegg er klart

Kakelotteri

Drøbak City. Inntekt for økt
aktivitet på våre sykehjem.

Oktober

Eldretrim

Prøveprosjekt mht aktivitetstilbud på ett av våre
sykehjem.

November

8. mars

Håndball

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Egne arrangement
●●
Avslutningsarrangement
●●
Julebord
●●
Halloween
●●
Serie og cup kamper på egen arenaer

Hvilke tiltak gjør gruppen for å ivareta bredde
●●
Aktiv rekruttering av nye spillere i aldersbestemte lag
●●
Sportslig plan som gir retningslinjer for hvilket nivå man skal
oppnå med fokus på bredde
Hvilke tiltak gjør gruppen for å ivareta topp
●●
Samarbeid med partnerklubber

1. Visjon
Idrettsglede for alle - og en håndballgruppe å være stolt av

Hvilke aktiviteter/tilbud vil gruppen kunne tilby
●●
Bedre samarbeidet på tvers av de ulike gruppene i DFI for å
dra nytte av ulike typer trening

2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Videreutvikle organisasjonen, aktiviteter og anlegg for å nå vår
visjon og være en positiv bidragsyter til nærmiljøet.

5. Anleggsutvikling
Støtte hovedlagets anstrengelser for utvikling av anlegg i kommunen, arbeide aktivt med å få laget en beachhåndball bane på
Ullerud i løpet av perioden

Årsberetning for DFI 2012
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Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

Sportslig håndbok

Sportslig utvalg med trenere skal utarbeide en sportslig
håndbok som skal definere
• Sportslig plan
• Rutiner for hospitering
• Rutiner for sammenslåing av lag
• Rutiner for samarbeid med andre klubber
• Rutiner for oppfølging av lagene
• Utvikling av trenere og dommere

Vår 2013

Tillitsvalgte ut til
lagene

For å styrke gruppefølelsen
• Utarbeide felles info fra styret ut til lagene
• Hvert lag har en fast kontaktperson inn i styret

2013

Beach håndball

Planlegge plassering og mulighet for
Beach håndball bane i nærområdet

Vår 2013

Prosjektarbeid

•
•
•
•
•

2013

Arrangement

Videreutvikle arrangementene slik at vi blir enda bedre
• Oppgradering av kiosk
• Tydelige rutiner

2013

Sponsor

• Hjelpe og tilrettelegge for lagene med mulige sponsorer
og dugnader for inntekter til lagskassene.
• Sørge for økte inntekter til DFI håndball.

2013

Idretts SFO
Håndball skoler
Badeby cup
Sportslig ledelse
Årshjul

Innebandy

–– Opprettholde ordningen med egen materialforvalter og
egen hallvaktansvarlig.
–– Rekruttere en ansvarlig for innebandyen sin nettside.

1.Visjon
«Innebandy er for alle»
●●

2.Målsetning
2.1 Hovedmål
Breddesatsing for å gi et tilbud til alle som ønsker å spille
innebandy i Frogn.
2.2 Delmål
Foreldredrevne lag i aldersbestemte grupper
Etablere ett ekstra lag i 2013 for ny rekruttering av yngre spillere
3. Fokusområder
Styrets hovedoppgave er å tilrettelegge for den daglige driften i
klubben slik at trenere og lagledere kan utføre sine oppgaver
med utvikling av spillergruppen. Styret skal arbeide for at
klubbens økonomi er slik at man kan gjennomføre et tilfredsstillende aktivitetsnivå for de aktive.
●●

●●

Kommunikasjon og informasjon
–– Forbedret og oppdatert info på DFI sin hjemmeside for
innebandy. Dette krever at en person har dette som eget
ansvarsområde.
Frivilligheten
–– Holde fast på dugnader som bidrar med gode inntekter
til gruppa; slik som hallvakter og rigging for ”Blomstermila”.
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●●

●●

●●

Klubb-/ og lagfølelse
–– Bygge videre på det stabile miljøet som er utviklet blant
G15-spillerne
–– Skape et mer stabilt miljø blant G11/12-spillerne
–– Prøve å få med noen av de eldre spillerne til å bidra på
innebandyskole for yngre spillere
–– Fortsatt åpne for old-boys lag
Økonomi
–– Videreføre en sunn økonomi gjennom kontroll av inntekter/utgifter.
Opprettholdelse av medlemsmassen
–– Unngå frafall av medlemmer, jobbe systematisk for
rekruttering av flere yngre spillere. Heer er et naturlig
satsingsområde da mange av dagens spillere er derfra.
Leder- og trenerutvikling
–– Tilby trenerkurs lokalt for foreldre og de eldste spillerne.
Gjøre dette til en ”happening” med sosialt innslag.

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Det er en hovedmålsetning å opprettholde det sportlige tilbudet i
klubben slik at alle spillere og lag kan utvikle ferdighetene sine
videre.

Årsberetning for DFI 2012

For å øke rekrutteringen til innebandygruppen skal det i løpet av
året satses på gjennomføringen av innebandyskole for aldersgruppen 8-10 år.

SkigruppA

5. Anleggsutvikling
Høsten 2012 fikk innebandyen delt treningstid mellom Frogn
Arena og Seiersten Aula. Dette har ikke fungert fordi aulaen ikke
egner seg for gruppens aktiviteter (ikke tilgjengelig vant).
Gruppen vil jobbe for at vi igjen får samlet vår aktivitet i Frogn
Arena da det kun er her at det finnes vant i kommunen, og fordi
dette er den eneste hallen med sportsgulv som er egnet dekke
for innebandy.

2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Gi et godt tilbud for langrennsaktivitet i Frogn

Begge lagene som nå eksisterer, bør ha tilgang til hall minimum
2 ganger pr. uke á 1,5 time. Dette utgjør til sammen 6t – lagene
må ha trening etter hverandre på samme dag da eldre spillere
dermed kan bidra med hjelp og utvikling til yngre spillere.
6. Planer og tiltak for året som kommer
Dette er tiltak utover innebandygruppens ordinære aktiviteter
Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

Innebandyskole

Arrangere innebandy skole i
Frogn Arena for 8-10
åringer

2013

Trenerutvikling

Arrangere treneropplæring
kombinert med en sosial
”happening” lokalt

2013

Orienteringsgruppa
1. Visjon
Godt tilbud til alle som vil løpe orientering

2.2 Delmål
1. Videreføre arbeid med å sikre langsiktig driftsfinansiering av
snøproduksjonsanlegg og vedlikehold av løypenett, herunder
vurdere om det er ønskelig og realistisk å lage et parallelløp
til tverrslaget for å gjøre konkurranseløypa mer krevende.
2. Videreutvikle satsingsgruppen med tanke på å gi aktive fra 15
år og oppover et godt og profesjonelt treningsopplegg.
Løpende vurdere et tettere samarbeid med våre naboklubber i
denne forbindelse, samt fortsette å videreutvikle samarbeidet
med Frogn videregående skole.
3. Få fram løpere som kan oppnå topp-50 plasseringer i hovedlandsrenn og junior-NC.
4. Klare å holde på, samt rekruttere flere jenter blant de aktive.
5. Øke antallet aktive som deltar i konkurranser.
6. Øke medlemstallet til 300 gjennom å holde på flere unge
også etter 14-15-årsalderen, samt holde på og få flere aktive
voksenmedlemmer.
7. Gjennomføre årlig skiskole for barn.
8. Gjennomføre teknikk- og smørekurs for voksne.
9. Gjennomføre skikaruseller, og arbeide for å opprettholde og
helst øke antall deltagere.
10. Arrangere og videreutvikle Drøbaksrennet som et viktig og
vellykket renn i Akershus skikrets. Søke renn med KM eller
Cup status.
3. Fokusområder
Kommunikasjon og informasjon

2. Målsetning
Videreføre arbeidet med rekruttering.
Fortsette samarbeid med andre o-grupper i Follo

3.1 Videreutvikle våre hjemmesider og i større grad ta i bruk
sosiale medier for å informere og profilere
3.2 Vurdere å etablere et bruktmarked på nett

3. Fokusområder
Skolekart
Rekruttering
Turorientering
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Gjennomføre enkelt o-arrangement for gruppe 13 i DFI.
O-gruppens medlemmers hovedaktiviteter foregår i Måren OKs regi.
5. Anleggsutvikling
Fortsette arbeidet med utvikling av skolekart (orienteringskart
over nærområdene til barneskolene i Frogn). Revidere kart over
Seierstensmarka.
6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

Skolekart

Kart til bruk til opplæring i
barneskolene

2013-2014

Kart

Revidere Seiersten 1:10000

2013-2014

Årsberetning for DFI 2012

1. Visjon
En skiklubb for alle i Frogn

Frivilligheten
3.3 Gjennomføre de samme inntektsbringende tiltak som i 2012
(bruktmarked for sportsutstyr, julekalendersalg og kioskdrift på
golfbanearenaen).
3.4 Opprettholde og videreutvikle ordningen med parkeringsoblat
og frivillig avgift betalt via automat for biler til de som bruker
løyper og snø laget av DFI ski.
3.5 Engasjere 90 % av foreldregruppen bak de aktive i våre
aktiviteter gjennom å etablere arbeidsgrupper, samt fordele
arbeidsoppgaver til de enkelte som de selv har ansvar for å
bytte/delegere bort hvis de ikke selv kan stille.
Klubb-/ og lagfølelse
3.6 Øke lagfølelse ytterligere gjennom aktivt å bruke vimpler for
markering av samlingspunkt og hjelpe hverandre under konkurranser.
3.7 Tydeliggjøre hvilke renn som prioriteres slik at vi i større grad
kan reise samlet til renn.
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3.8 Opprettholde og arbeide videre med kvaliteten og utformingen av klubbantrekket. Andre leverandører enn SWIX bør også
vurderes.

3.27 Fortsette det gode samarbeidet med Drøbak golfklubb.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
4.1 Gjennomføre årlig skiskole.

3.9 Vurdere innkjøp av mobil smørebod.
4.2 Gjennomføre teknikk- og smørekurs for voksne.
Økonomi
3.10 Videreføre arbeid med å sikre langsiktig finansiering av drift
av snøproduksjonsanlegg og vedlikehold av løypenett.
3.11 Videreføre, samt ytterligere utvikle samarbeidet med våre
sponsorer.
3.12 Videreføre samarbeidet med Frogn kommune vedrørende
løypekjøring og midler til snøproduksjon. Videreføre våre
langsiktige avtaler, med muligheter for indeksregulering.
3.13 Vurdere finansiering og anskaffelse av nytt tidtakersystem/utstyr, eventuelt samarbeide med andre DFI-lag om dette. Dette
som et ledd i forberedelsene til å kunne ta enda større arrangement enn SpareBank1 Drøbaksrennet.

4.3 Gjennomføre skikarusell, gjerne flere som for eksempel
Telenorkarusell, og arbeide for å opprettholde og helst øke antall
deltagere.
4.4 Gjennomføre klubbmesterskap.
4.5 Gjennomføre Drøbaksrennet.
4.6 Stimulere bruk av ”cross training” (balanse/styrke/smidighet) i grunntreningen i alle treningsgrupper.
4.7 Arrangere fellestur eller sosiale arrangementer utenom
skisesong
4.8 Gjennomføre terrengløp som karusell

3.14 Forbedre systemene slik at naboklubber, barnehager, skoler
etc. fra andre kommuner betaler for å benytte kunstsnø og
løyper. – Dette for å sikre driften økonomisk.
Opprettholdelse av medlemsmassen
3.15 Klare å holde på, samt rekruttere flere jenter blant de
aktive.
3.16 Øke antallet aktive som deltar i konkurranser.
3.17 Få fram løpere som kan oppnå topp-50 plasseringer i
hovedlandsrenn og NC junior.
3.18 Øke medlemstallet til 300 gjennom å holde på flere unge
også etter 14-15-årsalderen, samt holde på og få flere aktive
voksenmedlemmer.
3.19 Gjennomføre årlig skiskole.
3.20 Gjennomføre teknikk- og smørekurs for voksne.
3.21 Gjennomføre skikaruseller, og arbeide for å opprettholde og
helst øke antall deltagere.
Leder- og trenerutvikling
3.22 Oppmuntre trenere til å delta på trener I-kurs. Mål: Flere
trenere deltar på kurs i 2013, gjerne flere fra DFI ski samtidig.

4.9 I samarbeid med DFI Sykkelgruppe prosjektere ett trippelarrangement i 2013.
4.10 Arrangere blomstermila i samarbeid med DFI HS og andre
grupper.
4.11 Vurdere snøsamling i november/desember. Kanskje på
rulleski ? (Konnerud , Långberget nord om Torsby ?...)
5. Anleggsutvikling
5.1 Videreføre arbeid med å sikre langsiktig finansiering av drift
av snøproduksjonsanlegg og vedlikehold av løypenett.
5.2 Utbedre traseen i sommerhalvåret slik at kunstsnøtraseen
kan utvides noe.
5.3 Videreføre samarbeidet med Frogn kommune vedrørende
løypekjøring og midler til snøproduksjon. Videreføre våre
langsiktige avtaler, med muligheter for indeksregulering.
5.4 Vurdere finansiering og anskaffelse nytt tidtakersystem/utstyr. Dette som et ledd i forberedelsene til å kunne ta enda
større arrangement enn SpareBank1 Drøbaksrennet.
5.5 Utarbeide en tydelig og god strategi for DFI ski, både for det
sportslige, og anlegg. En egen komité vil foreslås (Komitéen
bør bestå av representanter fra: Sponsorer, kommunen, ..).

3.23 Rekrutterer flere hovedtrenere.
5.6 Utbedre utsatte deler av lysløypa m.h.p. underlag før løping
3.24 Leie inn ekstern trenerkompetanse til samlinger.
Samarbeidspartnere
3.25 Forbedre systemene slik at naboklubber, barnehager, skoler
etc. fra andre kommuner betaler for å benytte kunstsnø og
løyper. – Dette for å sikre driften økonomisk.

5.7 Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med hundeklubben om trasé for gående med hund.

3.26 Arrangere Blomstermila i 2013, i samarbeid med DFI HS,
samt ulike DFI-lag.
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6 Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

1. Gjennomarbeide en strategisk
plan for kommende 5 års periode

Klargjøre strategiske mål og valg for skigruppa med
hovedvekt på sportslige- og anleggsmessige ambisjoner

April - juni 2013

2. Utarbeide bemanningsplaner til
hvert arrangement og aktivitet.

Bemanningsplaner som involverer og fordeler arbeidsoppgaver mellom alle foreldre i skigruppa. Event. vikar må selv
organiseres.

Jan - des 2013

3. Etablere en ”haster-pool” , utover
de som sitter i styret, med foreldre
som kan kontaktes og kalles ut til
arbeidsoppgaver på kort varsel

En liste med navn og mail, telefonnummer til personer som
er forberedt på å stille opp på oppgaver for DFI ski, på kort
varsel

Jan - des 2013

4. I samarbeid med hovedtrener
Team Toyota videreutvikle tilbudet til
15+

Sikre et godt tilbud til aktive i DFI ski som ønsker å satse

Jan - juni 2013

5. Konkretisere nytt og målrettet
innhold i jentesatsningen

Med mål om å skape attraktivitet for jenter og beholde de
lenge i klubben

Jan - juni 2013

6. Dialog med Drøbak Golfklubb

Samarbeidet per i dag fungerer ikke godt. Økt forståelse for
de ulike aktivitetenes behov må bli forsøkt oppnådd.

Jan - des 2013

SYKKEL
1. Visjon
Skape et godt og utviklende miljø for syklister på alle nivåer.
2. Målsetning
●●
Være en attraktiv klubb for unge utøvere med sportslige
ambisjoner, og utøvere med mosjonsambisjoner
●●
Vår trening og konkurranser skjer iht til retningslinjene til
Norges Cycleforbund (NCF) og Norges Idrettsforbund (NIF)
●●
Etablere tilbud både for terreng- og landeveissyklister, samt
andre grener det er naturlig å utvikle (eks. downhill / BMX)
●●
DSK og klubbens medlemmer skal oppleves som en ressurs
av DFI, krets og av Norges Cycleforbund.
3. Fokusområder
●●
Kommunikasjon og informasjon
–– DSK har utviklet gode rutiner verktøy for kommunikasjon.
Det må iverksettes tiltak for å vedlikeholde og videreutvikle dette ytterligere i 2013.
●●
Frivilligheten
–– DSK har i for liten grad iverksatt tiltak / prosjekter for å
øke frivillig innsats blant medlemmene. Det bør arbeides
med et eller flere konkrete prosjekter i 2013.
●●
Økonomi
–– Klubben har solid økonomi, og fokus på økt inntjening og
god økonomistyring opprettholdes.
●●
Opprettholdelse av medlemsmassen
–– Målet for DSK i 2013 bør være en tydelig økning i
medlemsmassen, spesielt yngre terrengsyklister. Det bør
iverksettes minst et engasjerende tiltak for rekruttering.
●●
Leder- og trenerutvikling
–– DSK bør i 2013 arbeide målrettet for å utdanne / knytte
til seg flere trenerressurser.
●●
Samarbeidspartnere
–– DSK har gode og langsiktige samarbeidspartnere (Kreativ
Tømrerservice, Sykkelboden-. I tillegg - leverandøravtale
med Trek / Foss Sykler) Dette skal videreføres i 2013. og
det bør vurderes tiltak for flere samarbeidspartnere. Vi får
i 2013 også inn to nye samarbeidspartnere, 3 Step It som
Årsberetning for DFI 2012

har tegnet en tre års avtale med klubben og vi har fått inn
firmaet Vivitex som også ønsker en tre års avtale.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
●●
Hvilke ambisjoner har gruppen for utvikling av aktiviteter
–– Det er sentralt for DSK å kontinuerlig arbeide for aktivitetsutvikling.
●●
Hvilke aktiviteter/tilbud vil gruppen vurdere å tilby
–– Vurdere gruppe for Down Hill / Dirt Bike
–– Mer målrettet satsing på landevei for de yngste
–– Tydeligere deling i grupper på etablerte sportslige tiltak
–– Opprettholde tilbud for syklister og nybegynnere.
–– Arbeidere for fortsatt sterk jentegruppe.
–– Sykling for personer med funksjonsnedsettelse
●●
Egne arrangement
–– Det skal i 2013 arbeides for å gjennomføre TerrengsykkelCamp i skoleferien.
–– Det skal vurderes om en skal iverksette terrengsykkelskole helt i begynnelsen av sesongen.
–– Terrengsykkelkarusellen bør videreføres i 2013.
–– Klubbmesterskap både på landevei (tempo, rundbane
og fellesstart) og terreng skal gjennomføres i løpet av
2013.
5. Anleggsutvikling
Mulig utvikling av anlegg er viktig også for DSK. Det bør vurderes
å etablere en egen anleggskomité som kan arbeide med så vel
lavterskel anlegg (terrengsykkeltraseer og lignende) og mer
ambisiøse prosjekter – velodrom / minivelodrom.
(Forts. neste side)
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6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Organisasjons-utvikling

• Nedsette utvalg for terreng, landevei, nye aktiviteter og anleggsutvikling.
• Få flere engasjert i oppgaver de er engasjert i
• Generelt forsøke å trekke med seg flere av medlemmene i ulike utvalg / prosjekter

Flere ulike treningsgrupper

• Differensiere treningstilbudet ytterligere gjennom å etablere flere ulike treningsgrupper.
• Spesielt viktig på terreng – både for voksne og barn / ungdom på ulike nivå.

Trenerutdanning

• Oppfordre medlemmer til å ta trenerutdanning jft NCF system
• Vurdere å gjennomføre egen trenerutdanning

Treningsleir / samlinger

• Søke å gjennomføre treningssamlinger – spes for de yngste ila 2013
• Videreføre tilbudet med landeveistur til Kypros på våren

Egne arrangement

Videreføre
1) Kreativ Terrengsykkel Camp 2013
2) Terrengsykkelkarusell i sept 2013
• Vurdere om en kan iverksette terrengsykkelskole våren 2013.

Økonomi / sponsorer

Vurdere om det skal gjøres innsats for nye samarbeidspartnere ila 2013.
• Videreutvikle godt forhold til nåværende samarbeidspartnere
• Arbeide spesielt med avtalen med Sykkelboden
• Opprettholde en god økonomistyring
• Vurdere størrelsen på medlemskontingent.

Rekruttering

Vurdere et resultatmål for økning i medlemstallet i 2013.
• Se på mulige rene rekrutteringstiltak – eks samarbeid med skolene i kommunen.

Kommunikasjon

Ytterligere å forbedre / effektvisere kommunikasjon med medlemmer og andre viktige
målgrupper gjennom videreutvikling nett / sosiale medier.
• Ansvarsdeling for revidering og krysspublisering til medlemmer med faglig forutsetninger.
• Sikre god medieomtale når det er hensiktmessig.

Ikke sportslig / sosiale
aktiviteter

• Gjennomføre minst to sosiale samlinger som er attraktive for alle klubbens medlemmer.
• Opprettholde samarbeidet med Sykkelboden for gode klubbkvelder med faglig innhold.

Forbund og krets

Videreføre samarbeidet med NCFs klubbutviklerer.
Vurdere å intensivere dialogen med NCF og Akershus krets.
• Plassere ansvar for dette hos en / to personer.
• Engasjere seg mer i nasjonale kampanjer.
- Bli en ”ren klubb” i regi av Antidoping Norge
• Vurdere idrettspolitisk engasjement – ting oa

Turngruppa
1. Visjon
●●
DFI turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud skal DFI turn
vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle og som legger
grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk
utvikling og gode idrettsprestasjoner.
●●
DFI turn skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant
utøvere, trenere, frivillige og foresatte.

●●

●●
●●

●●

2. Målsetning
2.1 Hovedmål
●●
Opprettholde og videreutvikle dagens aktiviteter og nivå.
2.2 Delmål
●●
Stabil økonomi
●●
Stabil turngruppe
●●
Videreutvikle rekruttere og fortsette med konkurranseparti
●●
Opprettholde eller utvide halltider
●●
Styrke styret, og styrets rutiner
3. Fokusområder
●●
Kommunikasjon og informasjon: Foreldrekontaktordningen.
●●
Frivilligheten: Vi har nå noen foreldre med turnbakgrunn som
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har villet bidra på treninger. Håper på en økning av dette.
Klubb-/ og lagfølelse: Det å kunne representere DFI på
turnstevner. Det å jobbe sammen mot et mål. Konkurransepartiet (turn3) har vært gode og stolte representanter. Utvikle
flere utøvere til dette.
Økonomi: Noe anstrengt.
Opprettholdelse av medlemsmassen: Har opprettet konkurranseparti. Håper dette på sikt vil gi utøvere lyst og motivasjon til å fortsette lenger.
Leder- og trenerutvikling: Trenerkoordinator jobber med denne
delen. En kontinuerlig prosess. Noe økonomiavhengig.

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
●●
Utdanning av trenere. Følges opp av trenerkoordinator / styret.
●●
Godt og variert treningsopplegg
●●
Trening på rutiner til turnstevner i Skranke, hopp bom og
frittstående
●●
Tilby aktiviteter fra 4 år (miniturn) og oppover.
●●
Arrangere eget klubbmesterskap i mai/juni for utøvere fra
turn 1,2, og 3.
●●
Delta på kretsstevner. Konkurransepartiet.
5. Anleggsutvikling
●●
Samarbeid med DFI og Frogn idrettsråd.
Årsberetning for DFI 2012

6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Kretsstevner
(Bra-bedrebest)

Konkurranser på kretsnivå
for turnere i Oslo/
Akershus.

2013 vår og
høst.

Klubbmesterskap

Lokal klubbkonkurranse.

Mai/juni
2013

juleshow

Årlig aktivitet

01.12.2013

IGF
1. Visjon
Alle barn i Frogn skal få mulighet til en god innføring i idrettslige
aktiviteter.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Gi et inkluderende idrettstilbud til alle barn i Frogn i alderen
førskole til 1.klasse.
2.2 Delmål
Allsidig tilbud til barn, treningsopplegg med innslag av lek som
fører til utvikling av grunnleggende ferdigheter som balanse,
styrke og utholdenhet.
3. Fokusområder
●●
Kommunikasjon og informasjon
●●
Frivilligheten – IGF er basert på foreldreinnsats
●●
Klubb-/ og lagfølelse – Å kunne samarbeide i en stor gruppe
●●
Økonomi – Gruppen skal drives med mål om ett positivt
resultat for videre fremdrift.
●●
Opprettholdelse av medlemsmassen – Stor utskiftning av
både frivillige og deltakere fra år til år pga at det er et aldersbasert tilbud.
●●
Leder- og trenerutvikling – Mål om at kunne tilby frivillige
trenere førstehjelpskurs/aktivitetslederkurs.
●●
Samarbeidspartnere – Øvrige grupper innen DFI
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
●●
Opprettholde arrangementet ”Friidrettsdag”
●●
Fortsatt samarbeid med DFI Ski mht skikarusellen
●●
Øke samarbeidet med øvrige grupper innen DFI
●●
Øke tilbudet med ulike temaer, Orienteringsdag, Sykkel mm.

BLOMSTERMILA 2013
Blomstermila arrangeres for 24. gang den 15. juni 2013.
DFI Ski har hovedansvaret for Blomstermila og flere andre
grupper, samt DFIs administrasjon bidrar i arrangementet. Det
satses på utvidet markedsføring av Blomstermila i 2013 – målet
er å øke antallet deltagere betydelig.
Vi oppfordrer alle gruppene og medlemmene i DFI til å stille opp
i ”Blomstermila – Norges vakreste mosjonsløp.”

Årsberetning for DFI 2012
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Budsjett 2013
INNTEKTER:
Medlemskontigent/Treningsavg.
Trimakt./Egne arrangement
Tilskudd fra HS(grasrotmidler)
Tilskudd fra FIR, AIK og andre
Støtte til løypemaskin/banefond/ApD
Driftstilskudd Frognhallen
Driftstilskudd Anlegg
Div. inntekter
Dugnad
Momskompensasjon
Egenandel/Lagsinntekter
Reklameinntekter/Sponsorinntekter
Salg/Leieinnt./Innt.bring.tilt.
Kafeteriasalg/Brusautomat
Administrative tjenester
SUM INNTEKTER:
KOSTNADER:
Varekjøp, kafeteria/brusautomat/kiosk
Lønn/Feriepenger/Godtgjørelser
Honorar / Trenerutgifter
Arb.giv.avg.
Sosiale utgifter
Administrasjon/Møteutg./kjøp, tjenester
Lagsutgifter, aktivitetsutgifter
Drift maskiner, lysløype
Vedlikehold Frognhallen
Vedlikehold Uteanlegg
Festeavgift lysløype
Renhold
Strøm/olje
Telefon/Porto
Dommerutg.
Tilsynsvakter
Div. utgifter
Revisjon
Gaver,blomster,premier
Kontorrekv. Innkjøp kontorutstyr/service
Med.behandling/Førstehjelp
Annonseutg.
Forsikring/Lisenser/Konting.
Serieavg./forbundsavg./kretskonting.
Kilometergodtgjørelse
Kursutgifter/Utdanning/sportslige tiltak
Idrettsmateriell/utstyr
Informasjon/faglitteratur
Kartproduksjon/Innt.bring.tilt.
Stevneutg./andres arrangem./samling./cup
Egne arrangement
Talentutvikling
Diverse/Støtte til gruppene
Tap på fordringer
Investering anlegg, avskrivning
Finansinntekter/-utgifter
SUM KOSTNADER
OVERSKUDD(+)/UNDERSKUDD(-)
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KONSERN

DFI-HS

ALPIN

3 082 036,00

550 000,00

45 000,00

1 370 000,00

70 000,00

BADMINTON BASKETBALL FOTBALL JR. FOTBALL SR.
40 000,00

25 000,00

1 100 000,00

87 000,00

60 000,00

475 000,00

339 860,00

15 000,00

10 000,00

3 000,00

90 000,00

43 000,00

644 000,00

20 000,00

15 000,00

5 000,00

150 000,00

120 000,00

840 000,00

350 000,00

3 420 000,00

3 420 000,00

90 000,00

271 400,00

131 400,00

15 150,00

15 000,00

622 000,00
350 000,00

20 000,00

1 234 000,00

12 000,00

2 925 000,00

80 000,00

456 000,00

142 000,00

6 000,00

2 000,00

120 000,00

1 150 000,00

60 000,00

35 000,00

2 480 000,00

7 000,00

226 000,00

184 000,00
3 000,00

557 000,00

492 000,00

16 352 446,00

5 454 000,00

98 000,00

74 000,00

1 930 000,00

25 000,00

40 000,00

30 000,00

90 000,00
65 000,00

84 500,00
3 323 500,00

100 000,00

350 000,00

2 060 750,00

60 000,00

764 353,00

304 000,00

55 000,00

10 000,00

4 000,00

4 000,00

542 020,00

75 000,00

7 000,00

12 000,00

56 000,00

2 820 000,00

1 500,00

15 000,00

3 855 400,00

33 000,00
1 270 000,00

4 000,00

340 000,00

1 145 000,00
170 000,00

4 000,00

1 630 000,00

140 000,00

87 000,00

1 380 000,00

155 000,00
250 000,00

250 000,00

1 210 000,00

1 050 000,00

345 000,00

345 000,00

500 000,00

400 000,00

135 300,00

95 000,00

500,00

2 000,00

440 000,00
190 000,00

18 000,00
5 000,00

190 000,00

120 000,00

10 000,00

185 000,00

190 000,00

217 000,00

20 000,00

110 000,00

110 000,00

163 500,00

13 000,00

208 000,00

190 000,00

10 000,00

22 500,00

20 000,00

60 000,00

3 000,00

232 000,00

85 000,00

4 000,00

2 000,00
94 000,00

377 900,00

15 000,00

221 500,00

25 000,00

25 000,00

254 500,00

10 000,00

5 000,00

665 972,00

60 000,00

109 500,00

103 000,00

15 000,00

115 000,00

42 000,00

7 500,00
3 000,00

2 000,00

80 000,00

10 000,00

15 000,00

300 000,00

22 000,00

208 000,00
689 700,00

11 000,00

412 000,00

200 000,00

160 000,00

5 000,00

4 000,00

449 000,00

1 000,00

20 000,00

25 000,00

65 000,00

9 800,00
2 000,00
539 468,00

3 300,00

93 300,00

15 000,00

-2 000,00

16 363 763,00

5 536 300,00

82 500,00

95 500,00

48 500,00

2 748 300,00

3 690 000,00

-11 317,00

-82 300,00

15 500,00

-21 500,00

7 500,00

71 700,00

165 400,00
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FRIIDRETT
15 000,00

FRISKIS/
SVETTIS

GRUPPE 13

65 000,00

HÅNDBALL
330 000,00

45 000,00

229 000,00

INNEBANDY

ORIENTERING

40 000,00

SKI

SYKKEL

TURN

BLOMSTERMILA

IGF

300 000,00

80 000,00

309 036,00

96 000,00

3 000,00

380 000,00

5 000,00

42 000,00

1 000,00

45 000,00

30 000,00

25 000,00

55 000,00

10 000,00

50 000,00

3 360,00

10 000,00

1 500,00

50 000,00

4 000,00

10 000,00

46 500,00

500,00

36 000,00

60 000,00

12 000,00

59 000,00

60 000,00

5 000,00

400 000,00
140 000,00
150,00
322 000,00

60 000,00

10 000,00

35 000,00

10 000,00
63 500,00

10 000,00

160 000,00
37 000,00

18 000,00

43 500,00

70 000,00
100 000,00

128 360,00

75 650,00

82 500,00

1 011 000,00

151 000,00

109 000,00

50 000,00

5 500,00

3 000,00

240 000,00

40 000,00

1 650 000,00

3 000,00

153 000,00

426 036,00

30 000,00
8 000,00

105 000,00

103 500,00

5 000,00

201 000,00

750,00

22 000,00

290 353,00
4 000,00

4 000,00

10 000,00

10 000,00

4 020,00

15 000,00

4 000,00

45 000,00

8 000,00

10 500,00

45 000,00

3 000,00

6 000,00

21 500,00

27 000,00

32 000,00

5 000,00

2 000,00

3 100,00

2 000,00

3 000,00

2 000,00

5 000,00

4 000,00

30 000,00

6 000,00

12 000,00

250 000,00
155 000,00
160 000,00

100 000,00
2 000,00

3 000,00

1 200,00

110 000,00

15 000,00

500,00

3 000,00

2 500,00

95 000,00

2 000,00
2 000,00

10 000,00
3 000,00

5 000,00
2 500,00

3 000,00

6 000,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

130 000,00

2 000,00

2 000,00

50 000,00

82 972,00

16 000,00

10 000,00

20 500,00

6 000,00

4 000,00

40 000,00

3 000,00

16 000,00

5 000,00

9 000,00

10 000,00

7 500,00

25 000,00

11 000,00

5 000,00

70 000,00

24 000,00

30 000,00

10 000,00

6 000,00

5 000,00

5 500,00

1 000,00

2 000,00
2 000,00

11 400,00

4 000,00

40 000,00

80 000,00
11 200,00

15 000,00

45 000,00

150 000,00
6 000,00

5 000,00

8 000,00

100 000,00

10 000,00
15 000,00

9 000,00

5 000,00

20 000,00
152 500,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00

38 000,00

20 000,00

8 000,00

5 000,00

25 000,00

90 000,00
6 800,00

3 000,00

2 000,00
13 000,00

429 868,00
18 000,00

-1 000,00

112 192,00

100 000,00

74 000,00

1 231 000,00

151 000,00

136 500,00

1 646 768,00

127 500,00

398 703,00

105 000,00

80 000,00

16 168,00

-24 350,00

8 500,00

-220 000,00

-

-27 500,00

3 232,00

25 500,00

27 333,00

-

23 500,00
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ELSE OG HELGE ASKAUTRUD´S GAVEPREMIE

ÆRESMEDLEMMER

1969
1970
1971

Utnevnt i 1968:
Thorvald Andresen
Helge Askautrud
Ingeborg Fredriksen
Øistein Furru
Øivind Brage Hansen
Jens G. Huseklepp
Utnevnt i 1978:
Dagfinn Bolstad
Hans Petter Glenne
Aasta Marie Halck
Magne Magelie
Utnevnt i 1988:
Turid Bach
Sverre Ombudstvedt
Aage Pettersen
Utnevnt i 1993:
Liv Øinæs Andersen

Bjørn Samuelsen
Jette Eriksen
Ingri Øinæs
Ola Petter Tandstad
1972 Aasta Halck
Terje Danielsen
1973 Stig Ermesjø
1974 Kjell Bergmann
Bjørn Diedrichsen
1975 Liv Andersen
Tom Jørgensen
1976 Elin Veiteberg
1977 Gro Aamodt
1978 Pål Rikard Larsen
1979 Jon Ole Moe
1980 Anne Siw Tomter
Bjørn Samuelsen
1981 Siv K. Ramskjell
Ståle Slettebø
1982 Tove Hansen
1983 Christine Martin
1984 Stein Amundsen
1985 Marianne Erevik
1986 Hans Petter Glenne
1987 Marianne Erevik
1988 Rolf Andersen
Tove Hansen
1989 Marit Roxrud
1990 Ståle Slettebø
1991 John Martin Andersen
1992 Caroline Mjøen
1993 Jørn Smedsrud
1994 Reidar Mogstad
1995 Sverre Huseby
1996 Per Wollbraaten
1997 Morgan Juul
Marianne Erevik
1998 Jan-Geir Nomerstad
1999 Morten Gangnes
Hanne Cecilie Strand
		
2000 Pål Brikt Olsen
2001 Bjørn Diedrichsen
2002 Fotball jenter 14 år
Torstein Bye
2003 Kari Anne Wold
2004 Tove Moe Tysnes
2005 Gro Noraker
2006 Sverre Wollbraaten
2007 Geir Simonsen
2008 Trygve Gulliksen
2009 Geir Sneis
Sverre Vågan
2010 Magnus Seip
2011 Øyvind Antonsen
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Orientering
Friidrett
Friidrett
Fotball
Friidrett
Fotballtrener
Fotballtrener
Håndball
Fotball
Friidrett
Håndball
Turn
Fotball
Håndball
Orientering
Ski
Fotball
Orientering
Ski
Fotball
Turn
Ski
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
Ski
Fotball
Fotball
Håndball
Ski

Utnevnt i 1998:
Bjørn Diedrichsen
Utnevnt i 2002:
Stein Erik Halck
Utnevnt i 2003:
Leif Sverre Boland
Jon Erik Sand
Utnevnt i 2004:
Unni Bøhlerengen
Utnevnt i 2008:
Sølvi Halck
Utnevnt i 2010:
Sverre Wollbraaten
Utnevnt i 2011:
Roar Larsen
Utnevnt i 2012:
Per Mørk Wollbraaten

Stipend fra dfi - hs
2004
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010

2011

Halvor Haakens
Jørgen Røssevold
Johan Noraker Nossen
Simon Grøterud
Mathias Rytterager
Rebecca Semmens Minnefond
Irene Bakken
Erik Solberg
Marte Jørandli
Håvard Antonsen
Espen Schjønneberg
Amandip Singh
Harald Ihlebæk

Badminton
Fotball
Ski
Ski
Alpin
Fotball
Orientering
Ski
Håndball
Håndball - dommer
Håndball - dommer
Fotball - dommer
Ski

Reklameskilt i Frognhallen
Sparebank1 Østfold-Akershus
Akershus Amtstidende
Peppes Pizza

Drøbak Elektriske AS
ABC Reklame

Hovedsponsorer for dfi 2012
Akershus Amtstidende
Sparebank1 Østfold-Akershus

Peppes Pizza, Drøbak
Drøbak Elektriske AS

Klubbavtale
G–Sport Drøbak

UMBRO
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HISTORISK OVERSIKT
23. nov.
1897

Første tegn til organisert idrettsaktivitet i Drøbak
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.

4. mar.
1950

Dalsbakken åpnet.

1951

Ski og Orienteringsgruppen slått sammen,
boksegruppen nedlagt.

25. okt.
1918

Konstituerende møte i Drøbak Idrettsforening
(DIF). Turn, Ski og Friidrett ble de fremste
idrettene i starten.

12. sept.
1954

Høytidelig åpning av Sentralidrettsanlegget på
Seiersten.

3. aug.
1920

Drøbak Ballklubb (DB) stiftet. Første kamp spilt
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.

11. apr.
1960

DFIs klubblokaler på Seiersten Ungdomsskole
ofﬁsielt tatt i bruk.

1964

Frogn Kommune overtar ansvaret for Seiersten
stadion.

1965

Håndballgruppa innmeldt i Oslo Håndballkrets

1924

Trolldalsbakken åpnet.

1966

13. okt.
1928

Ekstraordinær Generalforsamling hvor Drøbak
Idrettsforening og Drøbak Ballklubb ble slått
sammen.

Planer om lysløype på 5 km oppe til behandling.
Planer om kommunal ﬁnansiering sendt.
Formannskapet avslo søknaden.

1967

17. jan.
1934

Frogn Idrettslag (FIL) stiftet. Ski og Friidrett
første idrettsgrener.

Lysløypa ble åpnet – og forlenget noen år
senere.

1969

Apr. 1934

Besluttet å sette i stand idrettsplass på
Folkvang. FIL innmeldt i Norges Idrettsforbund.

Else og Helge Askautruds minnepremie utdelt
for første gang.

28. okt.
1972

Konstituerende byggemøte for Frognhallen.

4. jan.
1974

Ofﬁsiell åpning av Frognhallen.

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 1988- 91”.
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.

27. okt.
1934

Generalforsamling i DIF. Enstemmig vedtatt å
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.
1939

Første vaktmester ansatt i DIF – enstemmig
vedtak.

1945

FILs styre som ble valgt før krigen tar opp sine
verv igjen.

16. des.
1945

Generalforsamling i FIL vedtar med 19 mot 14
stemmer å gå inn for sammenslåing med DIF.

16. des.
1945

Generalforsamling i DIF vedtar enstemmig å gå
inn for sammenslåing med FIL.

1990

DFI Sport AS etablert, er senere avviklet.
Vaktmester og kontormedarbeider ansatt.

6. apr.
1946

Drøbak/Frogn Idrettslag et faktum

1991

Arbeidsgiveransvaret for vaktmester og kontormedarbeider overtatt av DFI v/Hovedstyret.

30. apr.
1947

Ekstraordinær Generalforsamling vedtar at DFIs
farger skal være burgunder og hvit.

1995

Innebandy som ny gruppe i DFI ble vedtatt
opprettet.

1948

Egen junioravdeling opprettet for å lede arbeidet
med juniorer i samtlige grener.

1997

DFI ble et allianseidrettslag.

Årsberetning for DFI 2012

55

HISTORISK OVERSIKT
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.

2009

DFI endret til Allianseidrettslag – vedtatt på
ekstraordinært årsmøte 10/11-09.
Byggearbeider kunstgressbane ved Frogn vgs
startet

2010

Kunstgressbane ferdigstilt, men pga feil ved
masse under kunstgresset ble det overvann
og deretter isdannelse når kulden kom.
Fokusklubbprosjekt fortsettes.
Trening for funksjonshemmede startet i
samarbeid med Frogn kommunale råd for
funksjonshemmede.

2011

Gruppe 13 tatt opp på årsmøtet. Gruppe 13
er for personer med nedsatt funksjonsevne.
Gruppe 13 arrangerte Frogniaden – årets
idrettsfest!
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2012

DFI Baseball og DFI Friidrett tas opp som nye
grupper på årsmøtet.
DFI Fotball A-lag rykker opp til 2. divisjon
DFI endret til fleridrettslag.
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Notater:
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Hva var bakgrunnen for at duen ble motivet i DFI fanen?
Som fortalt av Æresmedlem Magne Magelie:
Etter at Drøbak-Frogn Idrettslag ble stiftet like etter frigjøringen i 1945,
var løping en stor idrett i laget i mange år fremover.
Solveig og Erling Gillebo bodde på Vestre Åslund hvor de drev en pelsdyrfarm.
I tillegg hadde de en liten flokk brevduer til hygge og nytte. Som nære naboer og
omgangsvenner med familien var det at Bjørn Magelie, sammen med
Gillebo, klekket ut en idé å ta med en due til noen av løpene for så og sende resultatene hjem med duen. De snekret sammen en liten kasse som duen oppholdt seg i til
resultatet forelå. Det var Bjørn som alltid sørget for at duen ble hentet, og det var han
som skrev resultatet på et papir, og sørget for at resultatene ble festet til duens ene
ben før den ble sendt av gårde.
Det var på de største terreng- og stafettløpene i Oslo-området at duen ble benyttet. Og
klimaks var da duen ble sluppet fra Bislett med fullsatte tribuner, da DFI vant A-klassen i Holmenkollstafetten i 1948. Magne
Magelie var da formann i friidrettsgruppa og deltager på vinnerlaget. Det ble slått stort opp i avisene dagen etter, også
svenske aviser skrev om det.
Bjørn var på den tiden ansatt i Fabritius i Oslo. Der fikk han en tegner i firmaet til å komme med et utkast på hvordan duen
skulle fremstå. Dette forslaget ble deretter tatt opp på et møte i DFI.
Det er vel to forhold som er årsak til at duen ble symbolet i vår fane. Det ene er at duen ble fysisk brukt i laget, og det andre
er at begrepet fredsdue passet sammen med frigjøringen i 1945 og senere stiftelsen av laget DFI.
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«Idrettsglede for alle»

Drøbak-Frogn Idrettslag

