Drøbak-Frogn Idrettslag

Årsberetning og regnskap
2

0

1

6

– Budsjett/handlingsplan

2

0

1

7

INNHOLD
Organisasjonskart......................................................................................................................................................... 3
Årsberetning............................................................................................................................................................................ 4
DFIs tillitsvalgte................................................................................................................................................................. 7
Årsberetning gruppene.......................................................................................................................................... 8
Regnskap DFI totalt 2016...........................................................................................................................32
Balanse DFI totalt 2016.................................................................................................................................34
Regnskap – Hovedstyret 2016...........................................................................................................36
Balanse – Hovedstyret 2016.................................................................................................................37
Regnskapsprinsipper...........................................................................................................................................38
Revisjonsberetning..................................................................................................................................................39
DFI – kontrollkomité - 2016......................................................................................................................40
Handlingsplan 2017.............................................................................................................................................41
• hovedstyret..............................................................................................................................................................41
• gruppene.....................................................................................................................................................................42
Budsjett 2017.................................................................................................................................................................54
Else og Helge Askautruds gavepremie..................................................................................56
Æresmedlemmer........................................................................................................................................................56
Sponsorer................................................................................................................................................................................56
Historisk oversikt........................................................................................................................................................57

Drøbak-Frogn Idrettslag

Kontoradresse:
Frognhallen
Postboks 136
1441 Drøbak
Tlf:
64 90 51 90
Faks: 64 90 51 95
E-post: dfi@dfi.no
www.dfi.no
2

Sats, layout og trykk: Lier Grafiske as
Årsberetning for DFI 2016

Årsberetning for DFI 2016

3

DFI FOTBALL

DFI FRISKIS&SVETTIS

DFI INNEBANDY

DFI SKI

DFI FRIIDRETT

DFI HÅNDBALL

DFI ORIENTERING

DFI GRUPPE 13

DFI TURN

DFI DRØBAK SYKKELKLUBB

DFI SVØMMING

DFI BADMINTON

DFI ALPIN

SÆRIDRETTER

DFI ADMINISTRASJON

DFI HOVEDSTYRET
PROSJEKTER

BLOMSTERMILA

SENIORTRIM

IDRETTSMERKET

AKTIV PÅ DAGTID

IDRETTENS GRUNNSKOLE

Årsberetning 2016
Året 2016 var preget av ferdigstillelse av Seiersten stadion.
Det var en del utfordringer med det nye undervarmeanlegget,
men det ser nå ut til at disse er blitt løst. Ferdigstillelse av
stadion har skapt et nytt yrende liv av barn, ungdom og voksne
på og rundt gressmatta. Samtidig startet rehabilitering av
Frognhallen, noe som har medført utfordringer i forbindelse med
for lite treningstimer for flere grupper. Byggingen at Drøbaksbadet startet også opp. All denne byggevirksomheten har
medført en del merarbeid for klubben.

●●

●●

I 2016 ble det gjennomført forhandlinger og etablert ny driftsavtale med Frogn kommune. Samarbeidet med Frogn kommune og
Follo Prosjekt fungerte godt gjennom de ulike prosessene.
1. Visjon for DFI
DFI skal skape idrettsglede for alle.
2. DFI sin virksomhetside:
DFI – starten på livslang fysisk aktivitet. Tiltrekkende og spennende for alle.
3. DFIs kjerneverdier er:
Dyktig – Fair – Ivrig (DFI)
4. 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 nå flest
mulig. Dette skal skje innenfor trygge økonomiske rammer med
en profesjonell administrasjon.
Konkret kan målsetningene innenfor nåværende planperiode
(2011 – 2016) beskrives slik:
Hovedmål
I 2016 skal DFI være den viktigste frivillige organisasjonen i
Frogn!
Delmål for hovedlaget:
●●
Organisasjonsutvikling: DFI skal ha tydeligere og mer profesjonell organisasjon, herunder:
–– Få barn og ungdom til å være med i flere idretter samtidig og lengre.
–– Gi et godt utdanningstilbud til DFIs trenere og ledere for
derigjennom å øke deres kompetanse.
–– Ha medarbeidere i DFI som til enhver tid har nødvendig
kompetanse for å ivareta gruppenes og medlemmenes
behov.
–– Skape en god kommunikasjonen mellom DFI sin administrasjon og interessenter internt og eksternt.
–– Starte klubbutvikling: «Org 2018».
–– Opprettholde/sikre best mulig inntektsgrunnlag for DFI.
–– Øke synligheten av DFI.
–– Gjøre tillitsverv i DFI mer attraktivt, herunder sørge for at
DFI tiltrekker seg ildsjeler.
–– Forberede DFIs rolle mot et kommunalt foretak, Seiersten
Idrettspark.
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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.
–– Gi tilbud til funksjonshemmede.
–– Tilrettelegge for bedre kjønnsbalanse i alle gruppestyrer i
løpet av perioden.
–– Sikre tidsriktig aktivitetstilbud til befolkningen.
Anleggsutvikling: DFI skal ha tilstrekkelig anleggskapasitet i
forhold til anerkjente normer, herunder:
–– Påvirke og bidra til at reservearenaer for idretten blir
etablert i byggeperioden av nytt badeanlegg og oppgraderingen av Frognhallen blir etablert.
–– Påvirke og informere Frogn Idrettsråd om DFI sine behov
av fremtidige idrettsanlegg og behov for arealsikring til
idrettsformål.

5. Organisasjon
5.1 Styrets sammensetning i 2016

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Sven Ombudstvedt, trakk seg 13/1 2017
Heidi Andresen
Teresa Storrud Visedo
Cecilie L. Paulsen
Anders G Johansen
Roger Keiseraas
Jørn Beldring
Hege Sneis

Ansatte er pr i dag som følger:
Daglig leder:
Lønns- og regnskapsansvarlig:
Klubbsekretær:
Vaktmester:
Banemester:

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

DFI Hovedstyret og DFIs ansatte består totalt av 45 % kvinner 55
% menn.
5.2 Styrets aktiviteter
DFI Hovedstyret har avholdt 14 hovedstyremøter og behandlet
140 saker i 2016.To av møtene er avholdt via E-post. Videre ble
det avholdt ekstraordinært årsmøte den 31. mai 2016 i forbindelse med opptak av ny gruppe – DFI Svømming.
Det er tett og god kontakt mellom administrasjonen og medlemmene i DFI Hovedstyret.
Alle hovedstyrets medlemmer har et fadderansvar for hver sin
gruppe i DFI. De ulike gruppene har vært fulgt opp ved behov.
Av saker som DFI Hovedstyret har behandlet i 2016 nevnes
følgende:
●●
Drift hall og anlegg
●●
Forberedelser til ny driftsavtale med Frogn kommune
●●
Generell kontakt med Frogn kommune
●●
Kontakt med Frogn Idrettsråd (FIR)
●●
Økonomistyring og kontroll
●●
Bistand til grupper ift drift
●●
Oppfølging av DFI Fotball ifm anstrengt økonomi
Årsberetning for DFI 2016

●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●

●●
●●
●●

Oppfølging av DFI Håndball ifm anstrengt økonomi
Etablering av DFI Svømming
Etablering midlertidig hall på Høiås
Oppfølging av og samarbeid med Sporten Drøbak og ny
utstyrsleverandør
Oppfølging av de ulike særidrettsgruppene
Oppfølging av administrasjonen
Igangsettelse av arbeid i forbindelse med DFIs 100-års
jubileum
Evaluering og valg av leverandør av nytt regnskapssystem
Bidra i prosessen med anlegg Utegym i Seierstenmarka
Kontakt med samarbeidspartnere

5.3 DFIs medlemstall
Antall betalende medlemmer totalt ved utgang 2016 var 2213.
Medlemmene er i alderen fra 3 til over 95 år. Fordelingen av
medlemmene er som følger:
990
639
829
351
394

kvinner og 1223 menn
jenter/kvinner er i alderen 0 – 19 år
gutter/menn er i alderen 0 – 19 år
kvinner er i alderen 20 år og eldre
menn er i alderen 20 år og eldre

Antall medlemmer i de ulike gruppene varierer fra under 11 til
851.
Antallet medlemmer er redusert noe fra 2015. Årsaken til dette
er opprydding i medlemssystemet, hvor flere var registrert i flere
grupper. Et medlem skal kun telles en gang og det nye medlemssystemet, som nå er fullt integrert, gir oss full kontroll på dette.
Den andre årsaken er at antallet ikke aktive medlemmer er
redusert. Vi opplever at færre melder seg inn som rene støttemedlemmer.
5.4 Administrasjon
Ansatte i DFI har utviklet sin kompetanse på forskjellige fagområder med deltagelse på kurs i lønn og regnskap, daglig leder har
deltatt på samling og erfaringsutveksling med andre daglige
ledere i Oslo og Akershus Idrettskretser.
5.5 Ledere og trenere – kurs og møter
De ulike gruppene har avholdt en mengde kurs for sine trenere
og ledere forøvrig. Det vises til gruppenes årsberetning. DFI
sentralt arrangerte førstehjelpskurs og hjertestarterkurs for hele
DFI. Det er litt for få påmeldinger, men DFI vil fortsatt avholde
kursene. Kursene innebærer ingen kostnad for gruppene da DFI
Hovedstyret dekker disse.
DFI har vært representert i møter med Akershus Idrettskrets,
Østfold Fotballkrets, Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund.
5.6 Sportslig
Gruppenes årsberetninger gir et godt bilde av den sportslige
aktiviteten i DFI og beskriver mangfoldet i klubben. DFI har tilbud
til alle aldersgrupper og tilbudet omfatter i dag en stor bredde av
aktiviteter.
5.7 Dommere
Det vises til gruppenes årsberetninger.
Årsberetning for DFI 2016

5.8 Frivilligheten
Totalt er det over 500 personer som gjør en frivillig innsats for
DFI.
Det gjøres en formidabel jobb av alle de frivillige i DFI. Gruppene
i DFI legger ned et betydelig antall dugnadstimer for å opprettholde det gode tilbudet til Frogns befolkning.
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.
DFI har en betydelig rolle i Frogn og bidrar mye til bedre folkehelse i kommunen.
6. Økonomi
6.1 Økonomi
Grasrotandelen har igjen gitt et betydelig bidrag til DFI – totalt kr
409 557,-. Dette er en økning fra 2015 på ca kr 25.000,-.
Midlene er fordelt i sin helhet til gruppene etter medlemstall.
Økonomien i DFI har vært tilfredsstillende i 2016. Momskompensasjonen i 2016 var på kr 748.197,- mot kr 721.823,- i 2015.
Regnskapet viser et overskudd på kr 375.301,- i DFI Hovedstyret.
DFI HS har gitt et langsiktig lån til DFI Fotball på kr 922.700,-.
Lånet renteberegnes ikke og etter forutgående dialog med DFI
Fotball har DFI Hovedstyret vedtatt nedbetalingsplan for lånet.
Lånet er nedbetalt med kr 75.000,- i 2016.
Det vises for øvrig til regnskapet.
DFI har investert i nytt regnskapssystem som benyttes fra og
med 2017.
Ansatte i DFI har deltatt på kurs i lønn og regnskap. Gruppene
benytter DFI-kontoret til ulike arbeidsoppgaver, først og fremst
regnskap, lønn/utgiftsrefusjon, fakturering og medlemshåndtering.
6.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
DFI Hovedstyret har i 2016 hatt følgende
hovedsamarbeidspartnere:
●●
Sparebank1 Østfold Akershus
●●
Akershus Amtstidende
●●
Select
●●
Sporten Drøbak
●●
Drøbak Elektriske AS
I tillegg har mange samarbeidspartnere bidratt direkte i gruppene. DFI vil takke alle sine samarbeidspartnere for støtten i
2016.
7. Informasjon og kommunikasjon
7.1 Informasjon og kommunikasjon
Administrasjonen i DFI står for det meste av kommunikasjonen
fra DFI Hovedstyret. I tillegg deltar hovedstyrets medlemmer på
styremøter i gruppene. Administrasjonen har i 2016 deltatt på
flere møter med de fleste av gruppene.
Medlemssystemet fungerer meget bra. Ikke alle gruppene er 100
% over på ny webplattform, men dette jobbes det med kontinuerlig.
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Det ble avholdt 1 møte med gruppene i september 2016, og det
ble sendt ut ett informasjonsskriv med medlemskontingenten.
DFIs årsberetning er et fint verktøy å benytte i mange sammenhenger. Den benyttes både overfor samarbeidspartnere, kommunen, 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 kl 08.00 – 16.00 og
sommer fra kl 08.00 – 15.00. Hver tirsdag, bortsett fra i
skoleferier er DFI-kontoret åpent fra kl 08.00 – 21.00. Langåpen
tirsdag fungerer godt i forhold til oppgaver som skal utføres av
tillitsvalgte. Disse er vanligvis på jobb i normal arbeidstid – tirsdagen er derfor verdsatt av mange tillitsvalgte. Utover dette
stiller ansatte opp ved gruppenes behov så langt det er praktisk
mulig.
8. Anlegg
8.1 Bane/anlegg situasjonen
DFI benytter i dag følgende anlegg i Frogn kommune:
●●
Sportshallen syd for Frognhallen
●●
Dyrløkkeåsen Kultursenter – idrettshallen
●●
Frogn Arena
●●
Heer skole
●●
Sogsti skole
●●
Aula Seiersten Ungdomsskole
●●
Gymsal Torget – Drøbak gamle skole
●●
Seiersten stadion
●●
Ullerudfeltet
●●
Høiås
●●
Folkvang
●●
Kunstgressbanen på Måna
●●
Sal i Dyrløkkeveien 2
●●
Lysløypa
●●
Skiløypenettet for øvrig
●●
Orienteringskart over ulike deler av Frogn
●●
Smia Flerbrukshus, Kinoen, Rådhuset og Seiersten Ungdomsskole til møteaktiviteter (årsak er at Frognhallen er stengt).
DFI har nå driftsavtale med Frogn kommune for Seiersten
stadion med løpebaner, Frogn kunstgress på Måna, Ullerudfeltet
og Høiås
Undervarmen på kunstgressbanen på Måna fungerer godt. Frogn
videregående skole og Akershus Fylkeskommune er svært
fornøyd med hvordan banen til enhver tid fremstår. Det avholdes
2 møter årlig hvor Akershus Fylke, Frogn kommune, Frogn vgs og
DFI deltar. DFIs banemannskap gjør en god jobb. Det er stor
aktivitet på kunstgressbanen gjennom hele uka.
I tillegg til vaktmester og banemester har DFI 3 personer som
jobber på timebasis ved behov. Dette for å sikre optimal drift av
anleggene. På Seiersten stadion har det vært – og er fremdeles
noen utfordringer ifm undervarmen. Det er god dialog mellom DFI
og Frogn kommune i denne saken.
DFI HS står selv som ansvarlig driftsoperatør på øvrige anlegg og
DFIs administrasjon gjennomfører dette daglig. Denne løsningen
har fungert godt også i 2016 og ny driftsavtale for 2 år med
opsjon på 1 + 1 år er inngått, gjeldende fra 1/1.- 2017.
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Utbyggingen av Seiersten Idrettspark pågår for fullt. DFI er
fortsatt med i ulike komiteer gjennom Frogn Idrettsråd og Anders
G Johansen. Følgende arbeider er nå i full gang:
Rehabilitering av Frognhallen – planlagt ferdig i mai 2018
Drøbaksbadet nord for Frognhallen – planlagt ferdig i desember
2017. Påbygging av en etasje på Frognhallen og en etasje over
badeanlegget. Ferdigstillelse samtidig med øvrige Frognhallen.
Det har vært avholdt mange møter i Frogn Idrettsråd, DFI og ikke
minst i plankomiteen for Seiersten Idrettspark. Anders G
Johansen har representert DFI både i Frogn Idrettsråd og i
Plankomiteen.
Året 2016 har også vært preget av utfordringer vedrørende bruk
av kommunens lokaler til innetrening. Ser man tilbake på
tidligere årsberetninger er dette en gjenganger. Dette gjelder
først og fremst Dyrløkkeåsen skole, Aulaen på Seiersten
ungdomsskole, og til en viss grad også gymsalene på de øvrige
skolene. Når det gjelder Dyrløkkeåsen, stenger hallen flere uker
før jul og sommerferien og i tillegg holder den stengt i en til to
uker etter skolestart på høsten. Dette reduserer tilgjengeligheten
mye. Aulaen på Seiersten Ungdomsskole er stengt opptil 18
uker i løpet av skoleåret, noe som medfører store problemer for
mange av våre yngste utøvere. Situasjonen anses som uholdbar
for DFI.
I tillegg har 2016 vært preget av at Frognhallen har vært stengt.
Våre hallidretter lider spesielt av dette – store idretter som
håndball og turn, men også badminton, innebandy og øvrige
idretter lider under mangel på kapasitet. Smia Flerbrukshus
åpnet i 2016 og det hjelper noe på situasjonen på Dyrløkkeåsen
skole, men det er fortsatt stor knapphet på innetid.
På bakgrunn av dette besluttet DFI Hovedstyret i 2016 å
undersøke mulighetene for å få til en midlertidig hall på Høiås.
Det ble avholdt forhåndskonferanse med Frogn kommune og det
ble innhentet tilbud fra flere leverandører, både vedr selve hallen
og inventar til hallen. Det ble besluttet å etablere hallen på
Høiås og grunnarbeider ble igangsatt i oktober. Hallen er
beregnet å stå ferdig i mars 2017.
Frogn Arena fungerer godt. Drift av Frogn Arena utføres AFK
Eiendom, fylkets eiendomsselskap. Det er etablert et godt og
konstruktivt samarbeid med AFK Eiendom. Det avholdes jevnlige
møter mellom Frogn kommune, Frogn vgs., AFK Eiendom og DFI.
Møtene er preget av løsningsorientert samarbeid.
Frogn kommune utrykker tilfredshet med DFI når det gjelder drift
av anleggene. Sikkerheten i driften av alle anleggene vektlegges
tungt av DFI.
Det er leaset utstyr til en verdi av ca. 1 million kroner knyttet til
drift av anleggene.
9. Aktiviteten
9.1 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
Årsberetning for DFI 2016

●●
●●
●●

Idrettsmerkeprøvene
Seniortrim Drøbak Gamle skole
Det er verdt å merke seg at DFI tok opp ny særidrettsgruppe
i 2016 – DFI Svømming. Svømmegruppa er et fint tilskudd til
DFI og aktivitetene er mange og gode.

Tilbudet til funksjonshemmede ivaretas gjennom Gruppe 13.
Gruppe 13 har i løpet av året også etablert et godt samarbeid
med flere av gruppene i DFI.
9.2 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 Frogn og
arrangement på Oscarsborg 1. mai.
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 er blitt behandlet.
Daglig leder har deltatt på samling med andre idrettsansatte i
Follo-regionen og i møter med Akershus Idrettskrets, Oslo
Idrettskrets, Østfold Idrettskrets, Norges Fotballforbund og
Norges Idrettsforbund.

10. Arbeidsmiljø/sykefravær
DFI Hovedstyret anser arbeidsmiljøet for de ansatte i DFI for å
være godt.
Lagets virksomhet forurenser etter DFI Hovedstyrets mening ikke
det ytre miljø.
1 ansatt har vært langtidssykemeldt i 2016. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker.
11. 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.
Hovedstyret følger kontinuerlig opp hele lagets økonomi. Hver
måned sendes gruppenes regnskap til DFI Hovedstyret, Kontrollkomiteen og gruppene. I denne prosessen fanges det opp
eventuelle avvik eller situasjoner som fortjener ekstra oppmerksomhet.
DFI Hovedstyret legger til grunn at forutsetningen om fortsatt
drift er tilstede.
Drøbak 30. mars 2017
Drøbak-Frogn Idrettslag Hovedstyret

Heidi Andresen
Fungerende leder

Jørn Beldring
Styremedlem

Roger Keiseraas
Styremedlem

Teresa Storrud Visedo
Styremedlem

Hege Sneis
Varamedlem

Anders G. Johansen
Styremedlem

Cecilie L. Paulsen
Styremedlem

Stein Erik Halck
Daglig leder

Årsberetning for DFI 2016
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Tillitsvalgte i DFI 2016
HOVEDSTYRET
Leder
Nestleder
Styremedl.

Varamedl.

GRUPPE 13
Sven Ombudstvedt
Heidi Andresen
Roger Keiseraas
Cecilie Paulsen
Teresa Storrud Visedo
Anders G. Johansen
Jørn Beldring
Hege Sneis

ADMINISTRASJON
Daglig leder
Økonomi
Klubbsekretær
Vaktmester
Banemester

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

Leder
Økonomi

HÅNDBALL
Leder
Nestleder
Økonomi

sportslig leder

Leder

Erik Seljetun
Snorre Øynes
Ketil Reklev
Morten Aanonsen

Leder
Vilrid Femoen
Tom Brandt
Terje Ulvestad
Hugo Johansen
Cathrine Broch

FOTBALL
Leder

Leder
Økonomi

Arild Dregelid
Gro Paulsen
Sverre Hauger
Steinar Sørlie

Teitur Thordarson
Helge Moen
Per Wollbraaten

Dag-Kjetil Hartberg
Hege Knight
Maria Nordraak
Petter Norstrøm
Pontus Hahne
Ahmed Likke

FRISKIS & SVETTIS
Leder
Økonomi

8

varamedlem

Petter Manger
Marlen Nordby
Bente Manger
Camilla Bjørnesset
Heidi Pettersen
Kjartan Aspelund

IGF
Trond Teisberg
Erik Abrahamsen
Kristian Tangen
Espen Paulseth
Runar Olsen
Øyvind Evensen

Leder
Drøbak/Montessori
Heer førskole
Heer 1.klasse
Sogsti førskole
Sogsti 1.klasse
Dyrløkkeåsen

Linda Rudi
Hanne Henrichsen
Sissel Tveter
Siv Kvinge
Nan Furu-Bolstad
Elisabeth Harvei
Simen Danielsen

Else Krogager Henriksen
Mari Ytterdal Høgli
Anne Svinddal
Marianne Økland
Bente Jensen

Inger Halck
Unni Bøhlerengen
Morten Due

Erik Solberg
Christian Bakken
Simen Storrud
Andreas Scheel
Kjell Arne Besseberg
Tone Moholt
Frode Waaler
Åshild Kallevik
Sophie Gran

SKI - BLOMSTERMILA
Leder

FRIIDRETT
Leder

Leder:
Nestleder
Økonomi

SKI

Morten Remy Eriksen
til sommeren 2016
Sportslig leder
Materialforv.
Banekoordinator

Hovedtrener

Kristian Tangen
Stian Kristiansen
Lena Borge
Rebecca Orning

ORIENTERING

BADMINTON
Leder
Nestleder

Økonomi

Leder

TURN
Pål-Erik Nilsen
Richard Spoletini
Line Ellefsrud Fornes
Heidi Johansen
Norun Andrem
Magnus Seip

INNEBANDY

ALPIN
Leder
Nestleder
Økonomi

SVØMMING
Veronica Hove
Kari Botn Karlsen
Randi Standahl
Klaus Bjerke

Erik Solberg
Dag-Kjetil Hartberg
Stein Erik Halck
Øyvind Antonsen
Arild Haugene

SYKKEL
Leder

Henning Brun
Thomas Velde
Christian Askildsen
Nina Melhus
Tony Nordtvet
Espen Folkøy
Roger Magnussen
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Årsberetning 2016 – 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
2016 var et vanskelig år for klubben. Snømangel medførte at
vårt treningsanlegg Middagsåsen Skisenter var stengt så godt
som hele sesongen. Det samme var tilfelle i 2015.

f. Frivilligheten
Pga klubbens situasjon har vi ikke hatt dugnadsaktiviteter.
4. Økonomi
a. Økonomi - status
Viser til vedlagt regnskap.
b. Sponsorer/samarbeidspartnere
Ingen faste sponsorer, men godt samarbeid med Sport1 Drøbak
og Fostervolds Fysikalske.
5. Informasjon og kommunikasjon
Vi benytter følgende media:
●●
Mail
●●
Google Docs (for administrasjon)
●●
Facebook
●●
DFI Hjemmeside
●●
Artikler i lokalavis
●●
Utdeling av brosjyrer på skoler
6. Anlegg
a. Bane/anlegg situasjonen
Middagsåsen skisenter benyttes som hovedarena for trening. I
tillegg benyttes andre skianlegg etter behov.
b. Utvikling av anlegg
Se “Styrets aktiviteter”.

3. Organisasjon
a. Styrets sammensetning
●●
Erik Seljetun, styreleder fom feb 2015
●●
Ketil Reklev, økonomi og nestleder fom februar 2010
●●
Morten Aanonsen, styremedlem fom februar 2015
●●
Snorre Øynes, styremedlem fom februar 2013

7. Aktiviteten
a. Gruppens aktivitetstilbud
●●
Bredde: Se over
●●
Topp; Vi har p.t. ingen satsing som kan beskrives som toppidrett/elite.
●●
Talentutvikling: Skiskole og trening for viderekomne.
●●
Resultater/plasseringer: Tidligere år har vi deltatt i krets-/
landsrenn med gode plasseringer.

b. Styrets aktiviteter.
Det er gjennomført 1 styremøte i 2016.
Styret har fortsatt revitaliseringen av prosjektet Knardalsåsen.
Dette er behandlet i Frogn Kommune med positiv innstilling hva
angår arealforvaltningen.

b. Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
●●
Ingen i 2016. Vi har tidligere arrangert både klubbrenn og
renn med deltagelse fra klubbene i Østfold. Se for øvrig tidligere redegjørelse for samlinger m.m.

c. Gruppens medlemstall
DFI Alpin er en klubb som satser på rekruttering fra nybegynnernivå og trening for viderekomne. Rekruttering skjer hovedsakelig
fra klubbens skiskole.
Pga flere snøfattige vintere (3 av siste 4) har klubbens medlemstall falt vesentlig.
●●
Klubben har ikke hatt sportslig aktivitet i 2016 pga snømangel og varslet stenging av treningsbakke.
●●
Klubben har pr i dag én FIS-løper som i dag er elev ved toppidrettsgymnas og kan vise til gode resultater.
d. Leder og trenere
Ingen sportslig aktivitet.
e. Dommere
Ingen
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c. Sosiale aktiviteter
●●
Inngår naturlig i forb. med klubbrenn og samlinger
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Ikke relevant
9. Ytre miljø
Vi forurenser ikke det ytre miljø.
10. Fortsatt drift
Forutsetninger for videre drift:
1. Det sittende styret ber om avløsning. Det er avgjørende for
videre drift at nye krefter tar over.
2. Reetablering av skiskolen. Siden etablering har skiskolen
alltid vært klubbens arena for rekruttering. Det er også
klubbens økonomiske ryggrad.
3. Stabil tilgang til treningsanlegg. Alpinbakkene i regionen har i
Årsberetning for DFI 2016

stor grad belagt sin kapasitet for trening, og det er krevende å
få avtale om treningstid. Ettersom de fleste skianlegg driver
egen kursvirksomhet, gjelder dette i særskilt grad for skiskolen. Middagsåsen har alltid vært samarbeidsvillig.
4. Trenere. For å gjennomføre aktivitet, kreves at klubben har
tilgang til kompetente trenere/instruktører. I tillegg er disse
avhengige av hjelp av foreldre i bakken. Tidligere har dette
alltid løst seg.

BADMINTON
1. Visjon for gruppen
Utvikle badmintonidretten gjennom DFI
2. Målsetning og resultater
Tilby badminton til utøvere i alle aldre.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styreleder:
Vilrid Femoen
Nestleder:
Hugo Johansen
Styremedlem:
Cathrine Broch
Styremedlem:
Terje Ulvestad
Styremedlem:
Tom Brandt
3.2 Styrets aktiviteter.
Det har vært avholdt 2 styremøter, hvor også foreldre og spillere
var invitert.
3.3 Gruppens medlemstall
Antallet medlemmer pr d.d. er 13. Det har vært et titalls
henvendelser fra foreldre som har vært interessert i å starte
med badminton.
3.4 Leder og trenere
Da aktiviteten i gruppen nærmest har vært lik null har det ikke
vært trenere i aksjon store deler av 2016. Årsak til liten aktivitet
er mangel på hallkapasitet – se under punkt 7.
En forelder med spille- og trenererfaring har sagt seg villig til å
være hovedtrener, og to juniorer ønsker å være hjelpetrenere.
3.5 Dommere
DFI Badminton har ingen egne dommere.
3.6 Frivilligheten
Alle i styret er frivillige og mottar ingen godtgjørelse i forbindelse
med sine verv.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Regnskapet viser et underskudd på litt over kr 19.000,-. Årsaken
er liten aktivitet og få utøvere, derfor er lite treningsavgift vært
mulig å fakturere
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Badmintongruppa har ingen egne sponsorer.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Informasjon har stort sett foregått via Facebooksiden, SMS og
Årsberetning for DFI 2016

e-post. Dialogen med DFI-kontoret har foregått via E-post og
personlig besøk.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Anleggssituasjonen har ikke vært tilfredsstillende. Hovedårsaken
til dette er at Frognhallen er under rehabilitering, slik at de store
hallidrettene håndball og turn fikk tildelt mye av tiden som
badminton hadde tidligere i hallen på Dyrløkkeåsen skole. DFI
Badminton ble tilbudt treningstid i gymsalen på Heer skole, men
denne er ikke egnet for denne idretten. Årsaken er at det ikke er
plass til baner, hallen er for lav under taket og det var ikke nett.
7. Aktiviteten
7.1 Aktivitetstilbudet til gruppen
Som følge v anleggssituasjonen har vår aktivitet vært svært
begrenset – og i siste del av 2016 var det ikke aktivitet i det
hele tatt.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Ingen egne aktiviteter gjennomført.
8. Fortsatt drift
Viser til handlingsplanen. Det er fortsatt planer om videre drift
når anleggssituasjonen normaliserer seg. DFI er i ferd med å etablere en midlertidig hall på Høiås-banen som vil frigi tid i
Dyrløkkehallen. Det er da sagt at DFI Badminton vil få treningstid
i hallen på Dyrløkke igjen.

FOTBALL
1. Visjon for gruppen
Fotballglede for alle.
2. Målsetning og resultater
DFI Fotball fremstår som en av de fremste klubbene i regionen til å
kombinere breddefotball og toppfotball i et trygt og godt utviklingsmiljø. Klubben skal skape trivsel, mestringsevne og gode ferdigheter på alle nivåer. Et godt breddetilbud skal bygge toppfotballen i
klubben.
Målsettingene for 2016 var å videreutvikle gruppa sportslig,
økonomisk og organisatorisk.
Det vært en god sportslig utvikling med mange gode resultater.
Økonomien er vesentlig forbedret. Reiselotteriet har vært et viktig
bidrag til dette.
Organisatorisk har det vært en positiv utvikling ved at sportslig
leder og sportslig utvalg har fått en tydeligere rolle og er i funksjon.
Seiersten, oppgradert med undervarme, lys og kunstgress, er tatt i
bruk og har gitt et formidabelt løft på banekvalitet og –kapasitet.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Arild Dregelid
Styreleder
Sverre Hauger
Styremedlem
Gro Paulsen
Styremedlem
Steinar Sørli
Styremedlem
Morten Remy Eriksen Styremedlem til sommeren 2016.
3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har gjennomført 12 styremøter i 2016.
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Styret har også gjennomført ekstraordinært årsmøte 7. januar for å
fastsette treningsavgift for 2016. Styret har også fulgt opp sportslig
utvalg og trenerforum.
Reiselotteri er gjennomført.
3.3 Gruppens medlemstall
DFI Fotball hadde ca 850 registrerte medlemmer i 2016.
3.4 Leder og trenere
DFI Fotball har mange dyktige ledere og trenere, men det er fortsatt
mange som ikke har gjennomført leder- eller trenerkurs.
DFI Fotball har i 2016 gjennomført fotballtrenerkurs i samarbeid
med Ås IL.
3.5 Dommere
DFI Fotball har i 2016 nye dommere på kretsnivå. Det er fortsatt for
få og DFI må derfor betale ekstra avgift til ØFK.
Klubbdommerkurs gjennomføres og disse nyttes som dommere for
de yngste lagene. Dette fungerer godt under ledelse av Vidar
Færgestad.
3.6 Frivilligheten
Frivilligheten i DFI Fotball er god, men er mer lags- enn klubborientert. Det legges ned mye og godt arbeid fra dedikerte lagledere,
trenere og foreldre for de ulike lagene.
Dugnadsinnsatsen i forbindelse med fotballgruppas arrangement
har i hovedsak fungert bra, og toppfotballgruppa har gjort en stor
innsats med flere minicuper. Innsatsen for reiselotteri var hovedsakelig meget god.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Det har vært god kontroll med og styring over økonomien i fotballgruppa i 2016. Det ble ganske tidlig klart at noen budsjetterte
inntektskilder ikke ville være oppnåelige i løpet av året, som
reklameinntekter på bil, parkeringsinntekter m.m. Dette kommer
klart frem av regnskapet. Det ble derfor igangsatt et reiselotteri og
takket være en kjempeinnsats (i år igjen) fra Gro Paulsen og Pål
Mørk brakte dette et overskudd på over 100.000 kroner. Dette
reiselotteriet vil bli gjentatt i 2017. I tillegg har vi fått et større beløp
enn budsjettert i utdanningskompensasjon samt støtte fra krets og
forbund. På utgiftssiden har lønns- og kilometerkostnadene blitt noe
høyere enn forventet.
For øvrig har det under hele året vært en kontinuerlig overvåkning av
den likvide situasjonen, noe som har vært til god støtte for å
beregne behov for å dekke de løpende utgiftene. I tillegg er det nå
blitt god kontroll på lagkassene som opererer som et eget underregnskap i hovedregnskapet. Årsaken til dette er at lagkassene har
egne kontoer i driftsregnskapet, og en egen inngående balanse
som er spredt over begge bankkontoene, og derfor ikke kommer
klart frem i balansen. Dette vil bli rettet opp fra 1.1.2017.
Styret har lagt frem forslag, og er i løpende dialog med hovedstyret,
om håndtering av lånet fra hovedstyret til fotballgruppa.
Totalt sett er årets overskudd ca 76.000 kroner mindre enn
budsjettert, noe som skyldes momentene som er nevnt over. I
tillegg så styret seg nødt til å avskrive tap på gamle fordringer med
ca. kr 54.000 Dette gir et overskudd for 2016 på ca kr 176.000,Styret mener det er god økonomisk styring i fotballgruppa, og at
budsjettet for 2017 er nøkternt og realistisk.
4.2 Reiselotteriet
Reiselotteri ble gjennomført som en klubbdugnad i perioden
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15.08.16 til 01.12.16
Responsen var god og vi satt igjen med et hyggelig overskudd på kr
110 958,Overskuddet er et viktig bidrag til budsjettet i DFI fotball. Blant
annet til å finansiere keepertrener Scott Sedgwick med hans tanker
og visjoner for alle keepere i klubben vår. Dette ga også mulighet til
innkjøp av flere drakter og mer utstyr til alle lagene enn det vi
opprinnelig hadde budsjettert.
En gevinst med loddnummer 6408 ble ikke hentet. Den tilfalt
G2007 Drøbak.
Heer gutter 2008 ble trukket ut som vinner av en tur til Peppes på
fotballens regning. 2 andre lag vil i løpet av våren få en hyggelig
overraskelse.
4.3 Sponsorer/samarbeidspartnere
De viktigste samarbeidspartnerne i 2016 har vært:
●●
Amfi Drøbak City
●●
Anleggsgartner Sigurd Johannessen AS
●●
Brenden & Co AS
●●
Drøbak Rørleggerservice
●●
Drøbak tverrfaglige klinikk
●●
Elektroidé AS
●●
Follo Autoco AS
●●
Follo bygg& Eiendom
●●
Frogn kommune
●●
Sporten Drøbak
●●
Kiwi Drøbak, Heer, Ullerudsletta
●●
Malerhuset AS
●●
Møller Bil Follo AS
●●
Sparebank 1 Østfold Akershus
●●
Stamina
●●
Støtvig hotell
●●
Select Sport
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon foretas gjennom møter, nettsider,
blogger og epost. Nye nettsider er blitt et viktig verktøy, men det er
fortsatt et stort forbedringspotensial.
6. Anlegg
Banesituasjonen har vært god i 2016. Når både Frogn KG og
Seiersten kan brukes fullt ut er banekapasiteten bra, og vi har en
formidabel forbedring i forhold til tidligere år.
På Seiersten har det vært utfordringer med undervarme og brøyting,
og det resulterte i noe redusert tilgjengelighet i perioder. I tillegg var
banen stengt i oktober/november pga reparasjon av undervarmeanlegget.
Banene på Ullerud har vært i meget god stand hele sesongen og er
en viktig trenings- og kamparena fra vår til høst.
Fordeling av treningstimer og kamparenaer har fulgt de samme
prioriteringer som tidligere år. Trenere og lagledere er kjent med
retningslinjene, og sånn sett skaper det en forutsigbarhet som
innebærer en aksept for at ting er rettferdig over tid.
Høiås blir mindre og mindre benyttet, og Folkvang har ikke vært
brukt i 2016.
Totalt sett er banekapasiteten tilfredsstillende, men kapasiteten er
for knapp i perioder. Det er et potensial for flere aktiviteter for
voksne, og DFI har ingen futsal-aktiviteter. DFI fotball har derfor
signalisert overfor DFIs hovedstyret at det er behov for hallkapasitet
for fotballen, f eks på Høiås.
Årsberetning for DFI 2016

7. Aktiviteten
7.1 Sportslig utvalg
Sportslig utvalg (SU) har i året 2016, bestått av Tom Erik Seim,
Trygve Kvåle, Teitur Thordarson, Inge Leirvik, Kjell Anders Kristiansen, Vidar Færgestad og Thomas Dahl.
Tom Erik Seim har vært kontaktperson mot jente- og damefotballen.
Trygve Kvåle og Kjell Anders Kristiansen har vært kontaktpersoner
mot barnefotballen.
Inge Leirvik har jobbet med prosjektrelaterte oppgaver.
Vidar Færgestad jobber med dommerrekruttering og er kontaktperson mot dommerrekrutter.
Thomas Dahl har vært leder av SU og kontaktperson mot ungdomsfotballen.
Teitur Thordarson har hatt overordnet ansvar, men spesielt rettet
mot ungdoms- og seniorfotballen
SU har vært aktive for å gjøre DFI fotball synlig og å sikre at klubben
drives etter en felles plattform og forståelse. Dette har medført mye
møtevirksomhet med trenere (blant annet trenerforum), foreldre,
samt at vi har stilt på flere foreldremøter. Vi ser store forbedringer
gjennom 2016-sesongen. Det er felles forståelse på måten vi
jobber på. Vi ser at det er gjort mange forbedringer siste året som
gjør at DFI fotball jobber mer sammen og i takt mot felles mål. Det
er stor framgang på forståelse og aksept for samarbeid, koordinering og etterrettelighet. Drøbak Frogn er en fantastisk klubb med
mange dedikerte og flinke lagledere/trenere som holder et meget
høyt nivå på det menneskelige-, sosiale- og faglige-plan.
Arbeidet med oppdatering av Sportsplan ble ferdigstilt, men det
pågår forbedringer. DFI ønsker en rød tråd fra toppfotballen og ned
gjennom ungdomsfotballen og til barnefotballen. Det er etablert
trenerforum for ungdoms- og barnefotballen, hospiteringer er satt i
system, ett felles spillesystem er under innføring, om ikke helt i
mål, og det er økt fokus på treningskultur.
SU har i 2016 hatt fokus på presentasjon av Sportsplan hvor felles
treninger for hele årskull har vært viktig og samtidig arbeide mot
bortfall av de tradisjonelle skolelagene på sikt. Videre har vi
videreført retningslinjer for tildeling av treningstider etter at vi fikk
tilgang til å kunne bruke to kunstgressbaner. Et viktig prinsipp har
vært at alle lag i vintersesongen skal ha treningstider på Seiersten.
7.2 Barnefotballen
Tilstrømmingen til barnefotballen i DFI er fortsatt veldig god. Det er
spesielt hyggelig å registrere at jentefotballen har økt rekruttering
med rene jentelag langt ned i barnefotballen. En utfordring er dog at
mange idretter i DFI, også fotball, er på vei til å bli helårsidretter
allerede fra 8-9 årsalder. Det kan bety at mange barn ikke får
muligheten til å trene allsidig, da konkurransen mellom de ulike
idrettene gjør at barna må trene fotball i en årstid da langrenn,
håndball og andre innendørsidretter hadde vært en naturlig
idrettslig boltreplass. Fotballen må være sitt ansvar bevisst i så
henseende, og bør muligens ta initiativ mot de andre idrettene i DFI
for å legge forholdene til rette for at barna skal ha et rikt idrettsliv
når de er yngre. Men de andre idrettene må selvfølgelig også være
med å ta dette ansvaret, da dette går begge veier.
Også i 2016 hadde DFI internserie i femmerfotballen for årgangene
2008 og 2009. Dette fungerer bra, og lange reiseavstander
unngås. Nærmere 45 femmerlag spiller enten i ØFKs femmerserier
(2006 + 2007) eller i DFIs internserie. I sjuerfotballen var det i
2016 påmeldt 15 lag. Det betyr rundt 60 lag i barnefotballen, noe
som ikke er annet enn imponerende og viser at fotball er den
desidert mest populære og største idretten i Frogn.
DFI har fortsatt med omlegging av ”skolelagsmodellen” til en
trinnmodell der hele årstrinnet ses i sammenheng fra starten.
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Hensikten er å sikre et likartet opplegg og utvikling med en ”rød
tråd” for hele årstrinnet. Dette innebærer at samtlige årstrinn har
en eller flere økter sammen/samtidig pr. uke. Dette fungerer godt.
DFI er i en meget heldig situasjon der vi har mange, dedikerte og
dyktige trenere i barnefotballen. Det gjennomføres en utrolig
dugnadsinnsats av både trenere og lagledere, og talentene står
nærmest i kø. Det er bare å ta en tur på Ullerudfeltet når de yngste
spiller kamper på onsdager og torsdager. Der ser vi fotball på sitt
aller beste – idrettsglede og prestasjon går hånd i hånd.
7.3 Ungdomsfotballen
Hovedutfordringen i dette alderstrinnet er å hindre frafall slik at
klubben har et sportslig relevant tilbud utfra den enkelte spillers
ferdighet, motivasjon og treningsiver. Med hensyn til antall lag i
denne avdelingen har klubben lyktes godt i både barne- og ungdomsfotballen.
Med bakgrunn i hospiteringsordningen fra junior til senior som er
iverksatt, er det ingen nye som har tatt steget videre på herresiden i
2016. Et forbedringsområde er bedre tydelighet med hva som
forventes med hensyn til målsetting og krav, slik at flere egenproduserte spillere etablerer seg på seniornivå. På damesiden fungerer
dette godt og flere unge er i ferd med å etablere seg på seniornivå.
Selve hospiteringsordningen fungerer godt både på dame- og
herresiden.
7.4 Damefotball
2016 var tredje året med A-Lag for damer i DFI. Laget består
fortsatt av unge spillere, men fikk i løpet av fjorårssesongen mer
rutine. Laget spilte i 4.divisjon i Østfold, der de vant serien. Dette
resulterte i opprykk til 3 divisjon. Laget spiller i 3.div ØFK serien i
2017, og har som mål å komme på kvalikplass for spill om opprykk
til 2 divisjon. Spill i andre divisjon er visjonen og målsetningen på
sikt for laget og spiller gruppen. DFI som klubb vil da ha et utmerket
tilbud på kvinne siden som vil fange opp mange spillere i nærmiljøene rundt oss.
Laget har en stabil og bra spillergruppe, hvor fokuset har vært å
etablere en egen spillestil offensivt og defensivt. Fjorårets kamper
viser at vi er på rett vei, laget er blitt mer samspilt, faste avtaler
følges, og laget gjennomførte mange underholdene kamper i 2016.
Det jobbes godt i gruppen, og gjennom fjoråret tok vi nye steg i riktig
retning. Vi er i ferd med å etablere et damefotballmiljø i klubben
som holder et akseptabelt nivå. Økt samarbeid med Nesodden på
kvinnesiden gir større nedslagsfelt i forhold til nye spillere.
Vi har klart å beholde de største talentene dette året, noe som er
viktig for å etablere et lag i ønsket divisjon. Trenerteamet har
fungert meget bra, men trenger på sikt en ressurs til. I 2016 besto
trener temaet av hovedtrener, hjelpetrener og lagleder. Stallen
består av 20 spillere. Til sesongen 2017 har vi fått tilført 3 nye
spillere og mistet 5 jenter. 1 jente er tatt opp fra DFI J-17 laget, og 2
nye fra naboklubben Nesodden. Kontinuiteten på trener og
spillesiden de siste sesongene skaper et godt fundament for
damefotballen i DFI i årene fremover.
7.5 Voksenfotball
Voksenfotballen består av DFI 3 (6. div) og DFI 4 (7. div). I tillegg
har DFI Gruppe 13 deltatt på ViVil og det er en treningsgruppe for
old-boys. Nøkkelpersoner i DFI 4 har valgt å etablere en egen klubb
for dette laget fra 2017.
7.6 A-laget/toppfotballen
A-laget hadde i 2016 et godt fotballår.
Før sesongen startet visste vi at seriestrukturen skulle endres og
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spisses. Det innebar at vi måtte bli blant de fire beste lagene i vår
avdeling eller blant de 8 beste femmerlagene for ikke å rykke ned til
4 div. Vi endte til slutt på 5. plass og målet om å spille i den nye 3
div, regionligaen, i 2017 ble nådd. Ny 3. div regnes blant toppfotballen, så dette må regnes som et “opprykk”.
Vi er også meget fornøyd med at vårt rekruttlag vant sin 5.
divisjonsavdeling, og at juniorlaget vant sin avdeling og kvalifiserte
seg til interkretsserien for 2017. Damelaget vant sin avdeling i 4.
div og rykket opp til 3. div (se eget avsnitt).
Vi jobber hele tiden systematisk med å få frem egne lokale talenter
via hospiteringsordninger satt i system, og det har vi lykkes relativt
bra. Flere lokale spillere debuterte på A-laget i 2016. I tillegg var
det mange unge lokale spillere som debuterte i seniorfotballen på
vårt rekruttlag. Derfor er det veldig viktig at vi har et rekruttlag på
best mulig nivå slik at det blir gode nok utfordringer hele veien for
våre yngre spillere, og dermed en bra overgang fra junior- til
seniorfotballen. Dette et viktig ledd i å bygge den røde tråden fra
A-laget og ned igjennom ungdomsfotballen.
Arbeidet med en “rød tråd”, dvs likartet spillestil fra A-laget og
nedover fortsetter og har fungert bedre i 2016 enn tidligere.
Nøkkelen er hospiteringer satt i system og samarbeid trenere i
mellom om å få frem talenter.
7.7 Tilleggs- og ekstratreninger
Våre egne arrangementer som er på dagsorden hvert år i DFI og er
veldig godt innarbeidete tiltak er Tine fotballskole, Kiwi fotballskole,
ekstratreninger, tilleggstreninger og minicuper
Tine Fotballskole er størst av disse tiltakene med ca 150 deltakere i
2016 og det er en nedgang med 20 deltakere fra 2015 som
sannsynligvis skyldes et samtidig tiltak fra et av våre yngre lag.
Tiltaket avholdes hvert år før skolestarten på høsten
Kiwi Fotballskole er tiltak som avholdes i uken etter skoleslutt i juni
og ble gjennomført for første gang i 2014 med 53 deltakere. Siden
starten har vi hatt en økning med 20 deltakere hvert år og i 2016
hadde vi 93 deltakere. Vi håper på ytterligere økning i 2017.
“Tilleggstreninger” er et tiltak som vi startet for første gang i 2015
for alle utøvere i alderen 9-12 år som ønsker mer trening. Treningene var to ganger i uken med Mamadou Latyr som hovedinstruktør,
støttet av noen av våre A-lagsspillere.
“Ekstratreninger» er et tiltak for utøvere i alderen 12-16 år etter det
samme konseptet, med hovedfokus på individuell utvikling.
Interessen for disse tiltakene har ikke vært slik vi hadde håpet og
årsakene må analyseres nærmere.
Minicuper er et tiltak for de yngste utøverne våre og ble gjennomført vinteren 2016, fram til rehabiliteringen av Frognhallen startet.
7.8 Keepertreninger
Keepere har vært et av DFI fotballs svake områder. Vinteren 2016
inngikk vi kontrakt med Scott Sedgwick som keepertrener. Han har
gjennomført treninger for A-laget og i barne-/ungdomsfotballen, og
dette er i ferd med å gi oss et løft på keepersiden.
7.9 Badeby Cup 2016
Badeby Cup ble arrangert lørdag 3. september for jenter og gutter i
alderen fra 7-10 år. Det var 39 påmeldte guttelag hvorav 21 DFI lag
og 18 eksterne lag. Dessverre var det bare 2 jentelag fra DFI som
var påmeldt, og det ble ingen cup for dem.
Badeby Cup gikk på Seiersten i flott vær med 4 baner opp mot
tribunesiden. Alle kampene har like stor spenning i seg, med stor
iver og glede fra spillerne som er med, og også fra de som er med
og støtter lagene. Mye skryt fra alle deltakerne og publikum om et
prikkfritt levert arrangement.
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7.10 Klubbkatalog 2016
Det ble tatt bilder av alle de yngre lagene til en klubbkatalog som
inneholdt en introduksjon og hilsen fra styreleder, lagbilder, samt en
logo presentasjon av våre sponsorer. Foreldre fikk tilbud om å kjøpe
lagsbilder og katalogen, og det var i overkant av 300 foreldre som
benyttet seg av tilbudet.
7.11 Statistikk og resultater
Følgende lag er registrert i seriespillet i Østfold fotballkrets:
Lag barn
2016
2015

Gutter
25
30

2016
2015

Gutter
13
16

2016
2015

Menn
4
4

2016
2015

Gutter
42
50

Jenter
10
11
Lag ungdom
Jenter
5
6
Lag voksne
Kvinner
2
1
Lag totalt

2016
2015

Jenter
17
18
Totalt
59
68

I tillegg kommer lagene i de yngste årgangene (2008 og yngre) som
spiller internserie.
Følgende lag fra DFI er seriemester 2016:
●●
G13
●●
G19
●●
G19 (KM5er)
●●
4. div kvinner
●●
5. divisjon herrer (avdelingsvinner)
●●
7. div menn.
DFI fotball gratulerer!

FRIIDRETT
1. Visjon for gruppen
«Vi skal skape friidretts glede for alle»
2. Målsetning og resultater
Målsettingen til DFI Friidrett
Målsettingen vår er «Etablere et bærekraftig friidrettsmiljø innen
rammen av DFI som kan skape økt idrettsglede for barn og
ungdom.» med undermål
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
DFI friidrett har nå etablert et godt miljø og et godt tilbud til unge
utøvere gjennom et solid treningstilbud og et større antall
Årsberetning for DFI 2016

utøvere. Målet er å skape et stadig bedre tilbud både for unge
barn og ungdom som vil videreutvikle sine ferdigheter innen
friidrett.
Resultater DFI Friidrett
a) DFI friidrett har med stor glede tatt i bruk en ny moderne
arena med flomlys, 6 løpebaner med tartan og muligheter for
høyde og lengde. Det er anskaffet en god del nytt utstyr.
Banen er enda ikke overtatt av kommunen fra entrepenør, og
det har vært en noe krevende situasjon å forholde seg til.
Høsten ble preget av at banen måtte stenges for omlegging
av kunstgress.
b) Treningene er organisert slik at barna deles i 3 grupper: 2. og
3. klasse, 4.-5. klasse og 6. klasse og eldre. Aktivitetstilbudet
er økt i den forstand at stevnetilbudet er større, og at
mellomste treningsgruppe kan gi de som ønsker det tilbud om
en ekstra trening sammen med de eldste. Ca 60 barn deltar
jevnlig.
c) Det er rekruttert flere nye trenere, og det avholdes egne
trenermøter. Mange foreldre har blitt engasjert som funksjonærer og medarbeidere på arrangementer.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Dag Kjetil Hartberg, leder
Hege Knight. nestleder
Pontus Hahne, økonomiansvarlig
Petter Norstrøm, trenerkoordinator
Maria Nordraak, ansvar sosiale arr
Likke Ahmed, dugnadsansvarlig
3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har gjennom året bestått av 6 medlemmer. Det har vært
avholdt 6 styremøter i 2016, i mars, april, juni, september,
oktober og november.
Styret har fordelt arbeidsoppgaver- og områder seg imellom. Det
ble opprettet et arrangementsutvalg, men det har vist seg mer
hensiktsmessig å ha egne arbeidsgrupper for hvert større
arrangement.
3.3 Gruppens medlemstall
Det er nå om lag 60 aktive registrerte i DFI Friidrett.
3.4 Leder og trenere
Vi har etablert en gruppe med 10 trenere fordelt på de 3
treningsgruppene.

For ytterligere detaljer henvises til detaljert regnskap.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Vi har hatt støtte og samarbeid med flere institusjoner og
bedrifter
- Frogn Idrettsråd har vært en viktig samarbeidspartner i alt som
har med anlegg å gjøre.
- Akershus Idrettskrets har gitt støtte til videreutvikling av
KOM-i-FORM opplegget
- Sparebank 1 støttet åpningsstevnet med 10.000 kr.
- Norsk tipping gitt grasrotmidler til DFI som Friidretten har fått
sin andel av
-  DNB – Idrettsleker støttes gjennom Friidrettsforbundet med
arrangørpakke til DFI Multisportuke
-  Det ble gitt mindre bidrag til Multisportuka av flere lokale
næringsdrivende
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
DFI Friidrett har egen nettside i regi av DFI. Den brukes til mer
statisk informasjon om treningsgrupper, kontaktinfo osv.
Videre har DFI friidrett en egen Facebook-side som et supplement. Her formidles informasjon med kortere tidshorisont.
Styret mener nå informasjonen til medlemmene er god, men vil
fremover allikevel se på løsninger for ytterligere å forbedre dette.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Friidrettsbanen er beskrevet under målsettinger og resultater.
I tillegg til det som står der, må det kommenteres at det er noen
løsninger gruppa ikke er fornøyd med, og som er tatt opp med
HS, slik at de kan følges opp når kommunen overtar anlegget.
Styret hadde 19.09 et møte med fadder i hovedstyret, Jørn
Beldring, og formidlet mye knyttet til anlegg.

Innendørssesongen:
Vinteren 2016 hadde vi tilgang på Frognhallen; et godt tilbud.
Senhøsten 2016 og utover var denne stengt, og Friidrettsgruppa
fikk noe tid i Seiersten Aula. Dette er naturlig nok et lang
dårligere tilbud, og gruppa ser frem til hallen er rehabilitert.

7. Aktiviteten
7.1 Resultater/plasseringer

3.5 Dommere
Det er 3 godkjente kretsdommere i DFI Friidrett.

Vi har mange unge lovende barn i DFI Friidrett, og stadig flere
konkurrerer i approberte stevner. Spesielt i nærmiljøet, med det
har også vært deltakere på for eksempel.Bamselekene i Stange.

3.6 Frivilligheten
I tillegg til tillitsvalgte og trenere bidrar mange foreldre på
arrangementene gruppa står for.

Deltagere fra DFI Friidrett deltok på Mosesstafetten. Det stilte
både barne- og voksenlag. Dette ble en veldig fin opplevelse for
de som deltok.

4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppen har en sunn drift, med en omsetning på rundt 330.000
og med et foreløpig resultat omtrent i null. Noe av økonomien er
knyttet til tre større prosjekter som til dels har gått over flere år,
noe som gjør regnskapet litt mer komplisert. Ser man på
gruppas basisvirksomhet drives den med overskudd.

7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
DFI Friidrett har arrangert DFI Multisportuke med hjelp fra DFI
Sykkel, Ski, og orientering. Et meget vellykket arrangement med
50 barn og 16 ungdomsledere første uka i sommerferien.
Gruppa var igjen medarrangør av Blomstermila med økt ansvar.
Høsten 2016 ble det avgjort at gruppa overtar for Skigruppa som
hovedansvarlig.
Åpningsstevnet 4.juni ble en stor suksess. Det første offisielle
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stevne på Seiersten på lang tid. Strålende vær og masse glade
utøvere; og en dyktig funksjonærstab som kom vel i mål som
debutanter.
Frogniaden 27.08: Friidrettsgruppa var teknisk arrangør av
friidrettsøvelsene; en svært hyggelig opplevelse.

Vi hadde i 2016 saltilbud til våre mosjonister en time hver dag
mandag, tirsdag og onsdag. Det er alltid god stemning og høy
puls. Antall mosjonister har vært noe lavere i 2016 i forhold til
de senere årene. Dette er i tråd med hva Friskis&Svettis sentralt
opplever.

Egne prosjekter:
KOM-i-FORM har hatt en ny god sesong.
Faste løyper er etter avklaring med grunneiere merket med lilla
maling. Alle deltagere har fått lilla T-skjorter. Det har vært 1
trening pr uke i perioden fra påske frem til sommerferien og fra
sommerferien og frem til høstferien. Vi har hatt over 70 deltagere. Sosial samling før sommerferien. Sponsorene har bidratt
med uttrekkspremier. Gruppen løp/gikk til sammen veilengden
fra Drøbak til Nordkapp på våren. Det er leid inn trener for noen
av treningene på høsten.

Vi har avviklet ca 100 treningstimer i løpet av året. De dagene vi
ikke har hatt mulighet for å trene i gymsalene har vi brukt
skogen samt Boksehallen som treningsarena.

Prosjekt UTEGYM: Prosjektleder Roger Schäffer nedla et enormt
arbeid høsten 2016 for å få igangsatt arbeidet med anleggene.
Det lyktes; ved hjelp av entrepenør Uteanlegg AS og dugnadsinnsats kunne del 1 av anlegget; posten ved Høyås; åpnes av
ordfører 09.desember.
Resten vil bli gjennomført i løpet av våren 2017.
Basen på Høyås er blitt ordentlig fin, og kan benyttes av alle som
er forbi.
7.3 Sosiale aktiviteter
Det ble arrangert juleavslutning i Smia Flerbrukshus 13.12 med
premieutdeling for sesongen og informasjon om kommende år.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Intet å rapportere.
9. Ytre miljø
Intet å rapportere.
10. Fortsatt drift
DFI Friidrett vil fortsette med å bygge opp et robust friidrettsmiljø.

FRISKIS OG SVETTIS
1. Visjon for gruppen
Vår visjon for 2016 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 medlemmer opplever et tilbud som er i tråd
med vår visjon.
2. Målsetting og resultater
Vårt mål for 2016 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.
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.
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3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder: Else Krogager Henriksen
Nestleder: Anne Svinndal
Kasserer: Mari Ytterdal Høgli
Markedsføring/informasjon: Marianne Økland
Sekretær: Anne Svinndal
Utdanningsansvarlig: Bente Jensen 			
Vertsansvarlig: Else Krogager Henriksen
3.2 Styrets aktiviteter.
Det har vært avholdt 5 styremøter (3. februar, 14. april, 14. juni,
1, september, og 24. november).
Styret har vært representert på gruppeledermøter i DFI.
Igjennom året har styret vært på Opp-Tour Konferanse på Ullevål
med andre F&S-foreninger i Norge. I tillegg vært på Opp-Tour
møte sammen med Follo-foreningene samt F&S Sentralt.
Har fått til et bra samarbeid med Follo-foreningene: Ås, Vestby
samt Ski og har hatt 2 felles møter oss imellom i år. Tilbyr nå
gratis trening hos hverandre. Dette inkluderer også trening i
sommerferien, hvor bl.a. F&S Ski hadde bra opplegg gjennom
hele sommeren.
Vi har hatt sosiale arrangementer for funksjonærer og mosjonister. Seminar i Strømstad hvor vi startet med felles trening ledet
av F&S i Strømstad med etterfølgende møte med funksjonærer i
denne foreningen. Senere et internt møte om framtiden med oss
funksjonærer.
Deltatt på Moses-stafetten på stand, delt ut «flyers» flere ganger
på Kiwi samt i postkasser rundt omkring.
Oppfordret våre trenere til å gå på de kurs som ønskes. Sølvi har
vært på kurs som omhandler Flex-programmet og skal igangsette
denne treningsøvelsen i 2017. Flere av trenerne har deltatt på
Inspirasjonsdager i Oslo.
3.3 Gruppens medlemstall
60 medlemmer pr. 31.desember 2016
3.4 Trenere
Sølvi Kaalstad, Basis
Vera Østengen, Basis
Jane Røstgård, Dans m/styrke (permisjon 2016)
Monica Hammervold, Middels (vikar)
Kari Anne Kaurstad, Middels (vikar)
Bente Midthjell, Middels (vikar fra F&S Ås)
Marion Kristiansen, Basis (vikar fra F&S Skien)
3.5 Verter:
Vi har 3 verter: Brita Bæck, Hanne Jakobsen og Tone Avlesen,
Årsberetning for DFI 2016

3.6 Frivilligheten
All innsats til både styret, trenere og verter er frivillig innsats.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Resultatet viser at vi for 2016 har et overskudd på Kr 3 935,F&S har en stabil og god økonomi med en egenkapital på Kr.
189 101,-

3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder
Veronica Hove (2 år)
Styremedlem/ økonomi Kari Botten Karlsen (1 år)
Styremedlem
Klaus Bjerke (2 år)
Styremedlem
Randi Standahl (1år)
Valgkomité: Styret

5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Vi har i løpet av året delt ut brosjyrer, satt opp plakater, hatt
vanlige annonser i Amta papirutgaven samt digitale annonser på
www.Amta.no samt annonsering i lokale arrangementer. Ved
oppstart av hvert semester har vi sendt info-mail til medlemmene.

3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 39 saker som i all
hovedsak har dreid seg om oppfølging av handlingsplanen. Styret
og hovedtrener Sverre Vågan fungerte som arrangementskomité
for Frogniaden. Til sammen ble 4 styremøter brukt til planlegging
av Frogniaden.

6. Anlegg
6.1 Treningssteder
Vi har benyttet gymsalene på Sogsti og Heer Skole til våre
treninger samt Boksehallen når skolene har vært opptatt/stengt.

3.3 Gruppens medlemstall
Rekrutteringsgrunnlaget til Gruppe 13 er naturlig nok begrenset.
Medlemstallet er som fjoråret på 25. Flere medlemmer er med
på to av de tre aktivitetene. Vi har fortsatt relativt få hjemmeboende utviklingshemmede med i gruppe 13.

7. Aktiviteten
Vårt treningstilbud varierte mellom basis og middels alt til
musikk – fra mandag til og med onsdag, tre treninger per uke.
7.1 Sosiale aktiviteter
Inviterte alle mosjonister inkl. funksjonærer til sosial samling på
Skipperstua.
Seminaret i Strømstad for funksjonærer var i tillegg til trening og
møtevirksomhet en fin sosial samling for alle
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Arbeidsmiljøet er svært godt, både innad i styret og på treningene. En trener har hatt permisjon i 2016.
9. Ytre miljø
Det ytre miljøet er godt. Vårt samarbeid med DFI fungerer fint
vedr. regnskap, tildeling av sal samt diverse andre idrettslige
funksjoner.
10. Fortsatt drift
F&S forsetter sin drift i 2017 men går ned til 2 treninger per uke
grunnet få faste trenere samt antall mosjonister.

GRUPPE 13
1. Visjon for gruppen
Likeverd og inkludering i idretten for alle
med spesielle behov i Frogn kommune.

GR
13

2. Målsetning og resultater
Gruppe 13 er en idrettsgruppe for barn, unge og voksne med
spesielle behov. Gruppen er nå en etablert gruppe i DFI-systemet. Arbeidet med å integrere gruppen i DFI startet opp i
forbindelse med det første Frogniade arrangementet i 2011. Det
neste som skjedde var at trenerne for allidrettsgruppen inviterte
flere grupper i DFI til å trene allidrettsgruppen i sin idrett. DFI
fotball begeistret deltagerne og det resulterte i oppstart av
fotballgruppen fra våren 2013. Håndball var allerede i gang i
samarbeid med Kolbotn og i 2014 startet vi skigruppen.
Årsberetning for DFI 2016

3.4 Leder og trenere
Fotballgruppen har fra januar 2016 vært så heldige å ha 4
fotball trenere: Sverre Vågan som hovedtrener og Bjørn Diedrichsen, Hans Christian Treider og Harald Wærnhus som assistenttrenere.
Håndballtrener Marianne Smeby Strand måtte dessverre slutte
som trener vinter 2016 og Nils Eide fra Kolbotn hadde eneansvaret. Han fikk noe hjelp fra ledsagere fra boligene. I høst var vi så
heldige å få Liv Øinæs Andersen som trener sammen med Nils
Eide.
Skigruppen har hatt Kristoffer Ramskjell som trener fra 2015.
3.5 Frivilligheten
Styret vil særlig fremheve innsatsen til de mange frivillige, som
bidrar til at Frogniaden blir det årlige idrettsarrangementet som
medlemmene av gruppe 13 gleder seg til.
Gruppe 13 er helt avhengig av de frivillige trenerne i fotball og
håndballgruppen. I tillegg trenger vi hjelp fra foresatte og
personalet på boligene når spillerne skal avgårde på cuper og
andre arrangementer. Vi kan ikke bare basere oss på frivillighet.
Vi har i mindre grad enn ellers i idretten foreldre, som kan stille
opp som frivillige. Skitreneren ble lønnet med 200 pr. trening og
håndballtreneren Marianne Smeby Strand fikk kr.2000 pr
semester. De øvrige trenere vil ikke lønnes.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppens økonomi er tilfredsstillende. Arrangering av Frogniaden, deltakelse på Ridderrennet og ViVil krever ressurser. Det
gjør også trenerlønninger og sosiale aktiviteter gjennom året.
Gruppen er avhengig av støtte og gaver. Egenkapitalen er pr 31.
desember 2016 på kr.173.385,00. Utover dette viser styret til
regnskapet, som er en del av årsmøtepapirene.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Gruppe 13 hadde også i 2016 sponsorer. Bidragene er avgjørende for at vi kan gjennomføre Frogniaden, som vi ønsker skal
fortsette å være et gratisarrangement. Av de lokale sponsorene
vil vi fremheve Lions, Heer Aktivitetsklubb, Røde kors, Amta og
Reenskaug Hotell.

17

5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Gruppe 13 har hatt Cecilie Paulsen som fadder og det er vi godt
fornøyd med. Vi er en liten og spesiell gruppe, som er avhengig
av kontakt med hovedstyre.
Samarbeidet med DFI administrasjonen har fungert greit.
Web siden har vi ikke fått til å fungere enda. For tiden arbeider
styret og DFI s administrasjon med å få dette opp og gå. Det er
et mål at nettsiden skal være i bruk i løpet av våren 2017 slik at
våre brukere og andre kan finne informasjon om aktiviteter og
kommende arrangementer. Vi ønsker å gjøre gruppe 13 mer
kjent og da vil web siden være viktig for å nå målsetningen.
Vi fikk omtale i Amta i forbindelse med hyggekvelden i januar,
etter Ridderrennet i april og i forbindelse med Frogniaden.
5.2 Bane/anlegg situasjonen
GR 13 disponerer ingen egne anlegg, men tildeles treningstid i
samsvar med innmeldte behov. Treningen foregår i de treningstidene vi har fått på Dyrløkkeåsen og Frogn Arena. Vi er godt
fornøyd med treningshallene og tidene og håper vi kan beholde
dem også i kommende skoleåret.
6. Aktiviteten
6.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
GR 13 har følgende aktivitetstilbud til våre medlemmer:
Fotballgruppen: I 2016 har det vært mellom 15-20 fotballspillere, som har trent i hallen på Dyrløkkeåsen skole på torsdager.
Gruppen har ikke deltatt på noen cuper, men de var med for
første gang på ViVil i Bærum.
Håndballgruppen: Før gruppe 13 ble etablert reiste håndballspillerne til Kolbotn for å trene. Spillerne er fortsatt medlemmer i
KIL, men nå skjer treningen en dag i uken i Frogn Arena og en
dag i uken i Sofiemyrhallen. Fra august 2014 har vi hatt egen
håndballtrener for treningen i Drøbak. I tillegg til trening 2 ganger
i uken er våre håndballspillere med på håndball cuper. Det har
vært 8 håndballspillere med fra Frogn.
Skitrening: Fra november til april hadde vi ukentlig skitrening på
golfbanen og i lysløypa. De var 4 medlemmer av skigruppa.

Sosiale aktiviteter
Hyggekveld 14 januar: Det arrangerte vi første gang i januar
2015. Medlemmer, trenere, personalet fra boligene, foresatte og
andre interesserte ble invitert til hyggekvelden. Vi fikk være på
Jakobinesalen på Reenskaug Hotell. Der fikk de ca 40 frammøtte høre om våre aktiviteter og de fikk se bilder fra de ulike
aktivitetene. Det hyggelige rommet var med å gi en god ramme
rundt kvelden.
Grillfest for håndballspillerne 10 juni: Før oppstart av gruppe 13
var våre håndballspillere med i HC gruppen på Kolbotn. I 2005
hadde vi første grillfest på Gylte og det har fortsatt som et årlig
arrangement på Fæderfredagen.
Sommeravslutning på Håøya 18 juni: I 2016 arrangerte vi vår
første sommeravslutning på Håøya. Vi bestilte Oscarsborgfergen
til Håøya der deltagerne kunne være med på en tur eller ball spill
før vi grillet og hygget oss ved stranden og på den store gress
sletten.
Pizza kveld 24 november: En torsdag i november blir fotballspillerne og trenerne invitert på Peppes Pizza.
7. Fortsatt drift
Gruppe 13 har i dag en velordnet økonomi, frivillige som påtar
seg treneroppgaver og styreverv og en årlig liten økning av
medlemstallet. Gruppe 13 er avhengig av disse tre forutsetningene: økonomi, frivillige og medlemmer.
En langsiktig målsetning om integrering i andre DFI grupper er
avhengig av våre medlemmer og deres forutsetninger og av
holdningene til integrering i DFI gruppene.

HÅNDBALL
1. Visjon for gruppen
Idrettsglede for alle - og en håndballgruppe
å være stolt av.
2. Målsetning og resultater
Opprettholde aktivitetsnivå
●●
Utdanning av egne dommere i klubben – Vokser stadig og
flere par tar stegene opp i utv. Gr.
●●
Satsing på seniorhåndballen med mål om å kjempe i toppen
av sin divisjon for dame og herrelaget til DFI- håndball. Herrelaget ligger på opprykksplass, og har en økende spillergruppe.
●●
Ha spilletilbud på alle aldersbestemte lag.
●●
Utdanning og etablere miljø for unge trenere.
●●
Aktiv rekruttering av nye lag (fra håndballskolen), fokus på
guttehåndball. Loppetassen har hatt en stor økning av guttespillere.
●●

6.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
1. Frogniaden ble arrangert 27 august: Det er gruppens største
enkelt arrangement. Arrangementet har funnet sin form og
stadig flere viser interesse for å delta, både som utøvere og
som frivillige funksjonærer. De frivillige hjelperne er fra Lions,
fra Røde kors og i kiosken får vi god hjelp fra foreningen for
Mental helse. Idrettsarrangementet får status og ekstra
oppmerksom også på grunn av støtten og deltagelse fra flere
grupper i DFI, fra politikkere, fra kulturskolen og fra Amta.
Publikum på tribunen får se deltagere som viser stor idrettsglede, begeistring og iver. Her får gruppe 13 realisert DFI s
verdier: Dyktig, Fair og Ivrig. De er blitt dyktigere spillere, de
har lært å glede seg over hverandres prestasjoner og de viser
stor iver og begeistring i det de utfører øvelsen.
2. Landsturneringen i Stavanger. 6 håndballspillere fra Frogn
deltok på landsturneringen i Stavanger i begynnelsen av
september.
3. Ridderrennet: 4 deltakere og 4 ledsagere reiste til Beitostølen
fredag 8 og retur 10 april.
4. Vivil: Fotball og håndballgruppen deltok helgen 28-29 mai:
Diverse: 2 Kakelotteri i året og deltagelse i borgertoget på 17
mai.
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3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder: Pål-Erik Nilsen
Nestleder: Richard Spoletini
Økonomiansvarlig: Line Ellefsrud Fornes
Sponsor: Alle
Arrangement ansvarlig: Heidi Johansen
Web/kommunikasjon: Norunn Andrém
Dugnad: Heidi Johansen
Sportslig: Richard Spoletini
Årsberetning for DFI 2016

Vi har gjennomført 11 styremøter, tirsdager fra kl. 1930-2130.
Avholdt ressursmøter og trenermøter.
Deltatt som faddere fra styret på foreldre- og ressursmøter for
de ulike lagene.
I tillegg til styret har klubben engasjert Magnus Seip som daglig
leder, sportslig leder og dommerkontakt.
3.2 Ressurser
Material og utstyr til alle lagene i DFI Håndball blir hovedsakelig
bestilt gjennom daglig leder.
DFI har avtale med Select for kjøp av materialer og utstyr. Sport
1 distribuerer utstyret som bestilles. DFI Håndball er tilsluttet
denne avtalen.
Avtalen sikrer DFI Håndball i gjennomsnitt 25 % rabatt av
veiledende listepris.
3.3 Styrets aktiviteter
Gjennomført 2 brannvernrunder, og hatt ressursmøte med fokus
på rutiner ved hallarrangement, samt utveksling av erfaringer.
Gjennomført opplæringskurs sekretariat.
Sportslig utvalg har arbeidet aktivt for å skaffe klubben flere
trenere med kompetanse.
Sportslig utvalg har gjennomført samtaler med trenere.
Gjennomført sommeravslutning på Skiphelle.
Gjennomført aktivitetsuke i august 2016.
Gjennomført Halloween arrangement.
Gjennomført årlig dugnad med tegnekonkurranse.
Gjennomført julebord på Reenskaug Hotell.
Deltatt på gruppeledermøter.
3.4 Gruppens medlemstall og ressurser
Vi har pr. i dag rundt 265 aktive spillere fordelt på ca. 165 jenter
og 100 gutter.
Det er 16 jentelag i regionserien, J9, J10 (3 lag), J11 (2 lag), J12
(3 lag), J13 (2 lag), J14 (2 lag), J16, og senior damer 4. div og 5.
div.
8 påmeldte guttelag i regionserien – G11, G14 (2 lag), G15,
G16 (2 lag) G33 og senior herrer 5. div.
J/G 8 år har deltatt i minihåndballturneringer i regi av Regionen
(RØN), og jenter/gutter 6 og 7 år har deltatt på loppetassen i
regi av RØN.
Vi har 10 hovedtrenere, 20 assistenttrenere, 1 aspiranttrenere
og 10 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.
3.5 Utdanning
Flere trenere har vært på trener kurs. David Jebsen har startet
på trener III utdanningen.
3.6 Dommere
Vi har 23 kvotedommere i klubben, hvor av 10 er leid ut.
DFI håndball dømmer selv 9 – 12 års klassen i egen hall.
Det er gjennomført og dømt opp mot 500 kamper totalt.
2 dommerpar er med i utviklingsgruppe 1 - høyeste i regionen,
og 1 par er i utviklingsgruppe 3. Vi har tre autoriserte observatører, der to har Observatør II, og en har Observatør I utdanning.
Magnus Seip er også aktiv NHF dommerinstruktør og observatør
i utviklingsgrupper i NHF.
Vi vokser stadig på dommersiden, og øker jevnt og godt, med
god interesse og struktur i arbeidet.
Årsberetning for DFI 2016

3.7 Frivilligheten
Håndballgruppen er preget av stor grad av frivillighet:
Hallvakt
Hallarrangement
Loppetassen
Felles dugnaden - salg av kort. I tillegg utføres det ulike dugnader på lagsnivå.
Felles dugnaden
Fellesdugnaden for alle lag i 2016 ble salg av kort med motiv
tegnet av barn fra håndballen. DFI håndball fikk kortene til
kostpris. Hvert medlem solgte 6 pakker á 10 kort til kr 100,-.
Samlet inntekt på dugnaden over NOK 100.000,-.
4. Økonomi
4.1 Kommentarer til regnskapet for 2016
Gruppen endte med et underskudd i 2016 på kr. -117.000,- (mot et
budsjettert underskudd på -62 500,-). Økt underskudd skyldes
utestående treningsavgift på ca 37 000 kr og uteblitt innbetaling på
fellesdugnaden på kr 23 000 – totalt utestående er kr 60 000,-.
I tillegg mistet vi inntekter på ca kr 80 000 på grunn av usikkerhet rundt hallkapasitet etter at Frognhallen ble stengt.
Lags kasser: De fleste lagene har penger på bok, til sammen kr
176 637. Lagene har hatt et driftsunderskudd på ca 100 000 i
2016. Derfor er det totale driftsunderskuddet for DFI håndball kr
-218 352,- i 2016.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Sponsorvirksomheten i 2016 har i hovedsak vært organisert og
håndtert i lagene med inntekter for dem. Sponsorhefte med
standard kontrakt og veiledende summer for reklame ligger
tilgjengelig på hjemmesiden vår.
Videre har vi skaffet en langsiktig sponsor for 2017 og utover.
For 2017 må det jobbes med sentrale sponsorer for å øke
inntektene uten ytterligere fellesdugnader.
Vi har pr. i dag ingen spesielle krav til sponsorer enn at de ikke
skal være konkurrenter til inngåtte avtaler som er bindene for
DFI. Pr. i dag har DFI sponsorkontrakter med Sparebank 1,
Select og Akershus Amtstidende.
Håndballgruppa har ingen sponsorer som hindrer lagene ved
sponsorinnhenting.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Vi baserer vår kommunikasjon med medlemmer via e-post,
hjemmeside og Facebook.
Hvert lag har en fadder fra styret som kan hjelpe til med å finne
informasjon, delta på foreldremøter/trenermøter ved behov og å
være i dialog med trener, lagleder og oppmann.
Alle lagene har egen infoside (blogg), med link fra vår hjemmeside.
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.
Rutiner og instrukser er også tilgjengelige på våre websider..
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjon
Frogn VGS (Frogn Arena) og Dyrløkkeåsen er anlegg som
håndballen benytter til sine treninger og kamper. Hovedarenaen
er Frogn Arena.
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Fordelingen av treningstimer til gruppene blir gjort av administrasjonen i DFI. Daglig leder og arrangementsansvarlig fordeler
deretter treningstider til de ulike lagene, basert på innspill og
ønsker fra de enkelte lag.
Styret har jobbet tett med FIR (Frogn Idrettsråd) vedrørende
utbyggingen av Seiersten Idrettspark, og den utfordringen dette
har gitt oss med hallkapasitet. Vi har dessverre for lite kapasitet, men lagene våre er flinke til å tilpasse seg og har vist stor
forståelse i en vanskelig situasjon.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Spillerutvikling
Spillere har deltatt på Spillerutvikling (SPU) i regi av Region Øst
(RØN).
7.1.2 Håndballskole
Gjennomført Loppetassen håndballskole med start i januar og
september (15/16), hvor de har vært med på 3 runder i Loppetassen, og september til desember (16/17) Det er 8 instruktører
og ca. 17 barn på hver trening. I år har man delt gutter og jenter
med stor suksess, og det har resultert i en stor økning av
guttespillere.
7.1.3 Juniorgruppen
De fleste av de yngre lagene har foreldretrenere hvor mange har
tatt Trener I kurs/barnehåndballkurs.
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.
7.1.4 Seniorgruppen
Flere lag har gode sportslige resultater, og det er en økning i
antall spillere på de eldre lagene. Klubben har dame- og herrelag
med over 40 aktive spillere. Gutter 00/01 har klart å kvalifisere
seg til Bring, en prestasjon bare 2 lag fra klubben har klart
tidligere på guttesiden.
Old Boys er som de har vært i flere år, et stabilt lag med en
sosial profil.
7.2 Egne arrangementer
DFI Håndball har gjennomført hallarrangement ifb. med terminfestede seriekamper på Frogn VGS. Disse er gjennomført etter
DFI Håndball sine rutiner, som igjen er basert på Norges
Håndballforbunds retningslinjer for hallarrangement.
7.2.1 Aktivitetsuke
DFI Håndball arrangerte håndballens aktivitetsuke i august. Det
var ingen krav om håndball ferdigheter for å delta, og det var i år
ca. 30 deltakere. Det lave tallet skyldes at vi veldig sent fikk vite
om vi hadde lokaler.
Som instruktører jobbet flere av ungdommene som er aktive i DFI
håndball. Det ble servert frokost, varm lunsj og frukt mellom de
3 øktene med aktivitet.
7.3 Sosiale aktiviteter
Håndballavslutning for alle lag etter endt sesong ble gjennomført
på Skiphelle, med beach-håndballturnering, grilling og bading.
Halloween arrangementet ble avviklet på Dyrløkkeåsen i år, og
som vanlig holdt man på hele natta. Deltakere var i år for spillere
født 2004 - 2002. Spillerne ble delt inn i lag på tvers av alder og
kjønn. I tillegg var det film, godteri og matservering.
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Julebord på Reenskaug ble avviklet med nærmere 145 spillere
som deltok i alderen 12-18 år. I tillegg deltok rundt 18 ressurspersoner.

INNEBANDY
1. Visjon for gruppen
«Innebandy er for alle»
2. Målsetning og resultater
2.1 Hovedmål 2016
Breddesatsing for å gi et tilbud til alle som ønsker å spille
innebandy i Frogn.
Klubben har hatt tre aldersbestemte grupper – Mini, G12 og
G16, i tillegg til et A-lag. Alle som har ønsket å spille innebandy
har fått et tilbud.
2.2 Delmål – fra handlingsplan 2016
2.2.1. For å videreutvikle breddesatsning, fortsette med økt
sportslig satsing i G15/16 og senior A med mål om resultater
som motiverer yngre spillere.
Begge lag har hatt samme trener. G15 fullførte sesongen
2015/2016 på en god måte. Deretter var frafallet stort høsten
2016, og laget har trent sammen med a-laget. Dette har også
vært nødvendig pga redusert treningstid i hallen (Frognhallen
stengt). Laget har hatt for få spillere til å gjennomføre seriespill på
en ordentlig måte. Flere kamper har blitt avlyst. Ved årsskiftet fikk
laget i stand et samarbeid med Ski Innebandy, om samarbeid for
denne aldersgruppen. A-laget har fungert godt, men venter fortsatt
på bedre sportslige resultater. Gruppen hadde store utskiftninger
høsten 2016. Laget fikk inn viktige ressurspersoner, som bidro til
stabil gjennomføring av treninger for begge spillergrupper, og at
a-laget fungerer godt sammen med G16.
2.2.2. Foreldredrevne lag i de laveste aldersbestemte grupper.
Dette har vært gjennomført.
2.2.3. G11/12: Økt sportslig utvikling og mål om å bli topp tre i
gruppa
G12 har deltatt i organisert seriespill i Oslo/Akershus. Meget
god sportslig utvikling og gode resultater. Ligger pr. 31.12.16 på
3 plass i serien av totalt 15 lag. Det har vært en stor økning i
antall deltakere på laget det siste året. G12 teller 22-23 spillere
per dags dato, fordelt på -03, -04 og -05. De fleste er fra -04.
Det er en fin gjeng med barn som er interessert i sporten og det
å ha det gøy med lag og klassekamerater. Opprinnelig et rent
Sogsti-skole lag men heldigvis har vi fått tilflyt av barn fra de
andre skolene. Deltakelse på 3 innebandycuper i regionen samt
en ukes treningsleir i Gøteborg.
2.2.4. G15/16: Økt sportslig utvikling. Vurdere å etablere laget i
høyere seriegruppe. Fortsette å ha trenere som ikke er foreldre
til spillere på laget.
Se 2.2.1
2.2.5. Senior A: Økt sportslig utvikling med mål om opprykk til 4.
div. Fokus på å videreføre laglederrollen og styredeltakelse fra
laget. Jobbe med å skaffe ekstern trener.
A-laget startet sesongen med mange nye spillere. Sesongen har
derfor vært preget av varierte resultater. Trenersituasjonen har
Årsberetning for DFI 2016

vært uavklart, men veien videre ser bedre ut. Målet for sesongen
(grunnet mye nytt) har vært å holde seg i 4 div for så å satse
sterkt neste sesong.
2.2.6. Økt fokus på å etablere lag i flere årsklasser for å tette
store alderssprang mellom lagene. Klubben bør systematisere
dette nedenfra og tilby følgende høsten 2016:
MINI (6-9
år) og G10/11år. Dette vil også kunne danne grunnlag for å
etablere jentelag i klubben.
Mini-laget hadde en noe svak oppslutning på vårparten 2016.
Andre Torkildsbyen overtok som hovedtrener i juni og utover
høsten hadde man kraftig nyrekruttering noe som gjorde at det
ble behov for flere trenere og mer halltid.
2.2.7 Økt fokus på samarbeid og samhandling mellom de ulike
lagene. Videreutvikle hospiteringsordninger både opp og ned,
samt etablere rutiner for at eldre spillere deltar som trenerassistenter og evt dommere på treninger og kamper for de yngre
lagene. Det bør tilrettelegges for og oppfordres til at spillere i
alle lag er til stede på hverandres kamper.
Det har vært noe mer samhandling mellom lagene, a-lag/G16,
G16/G12 har hatt noe felles aktiviteter – både treninger og
kamper. Dette er ikke satt i system ennå, og bør videreutvikles
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Trond Teisberg – leder
Erik Abrahamsen – nestleder
Runar Sunde Olsen – økonomiansvarlig
Espen Paulseth – materialansvarlig
Kristian Tangen – sekretær
Øyvind Evensen
Andre Torkildsbyen og Ruben Skjønhaug deltatt på styremøtene
høsten 2016
3.2 Styrets aktiviteter.
Det har vært avholdt 7 Styremøter i perioden.
Styret har gjennomført følgende i 2016:
Administrert og gjennomført rigging/transport i forbindelse med
Blomstermila i juni.
Deltatt på gruppeledermøter i DFI
Inngått avtale med to trenere.
Gjennomført innkjøp av drakter og dresser for alle spillerne.
Administrert halvaktarbeidet, vha dedikert hallvaktansvarlig.
Planlagt og gjennomført treninger for IGF, som medførte at 180
smårollinger fikk prøve seg på innebandy i april 2016.
Bidratt til kommunikasjon med medlemmer og foreldre, primært
via dedikerte grupper på Facebook
3.3 Gruppens medlemstall
Per 31.12.2016 har klubben 55 betalende medlemmer.
3.4 Ledere og trenere
Klubben har hatt følgende sportslige bidragsytere:
Mini: Hovedtrenere Andre Torkildsbyen og Kristian Tangen
G12: Hovedtrener Erik Abrahamsen, hjelpetrener Vegard
Munch-Johansen
G16: Hovedtrener Glenn Christiansen, lagleder Trond Teisberg
Senior: Hovedtrener Glenn Christiansen, hjelpetrener Cato
Richardsen, lagleder Øyvind Evensen
Årsberetning for DFI 2016

3.5 Dommere
Gruppen hadde ikke hatt dommere før etter dommerkurset som
ble arrangert lokalt i Drøbak høsten 2015. Klubben fikk 8
godkjente dommere. Klubben fikk utsatt plikten til å stille med
dommere til disse ble gamle nok. Økonomisk betyr dette mye for
klubben da klubben årlig har måttet betale store bøter til
innebandykretsen pga manglende dommere.
3.6 Frivilligheten
Kristin M. Berg har vært ansvarlig for å administrere gjennomføringen av hallvaktene.
Senior A-spillere og foreldre til medlemmer i Mini, G12 og G16 har
bidratt som tilsynsvakter ved Frogn Arena to kvelder i uken. Klubben
har tre betalte stedfortredere som kan stille som hallvakter på kort
varsel dersom noen kjøper seg fri fra dugnaden eller melder forfall. I
deler av juni, august og desember benyttes disse betalte hallvaktene, da det er vanskelig å få foreldre til å stille i disse periodene.
Klubben har fortsatt dugnadsordningen som ble igangsatt i 2014
med å organisere alle foreldre i dugnadsgrupper. Dette er dugnader
utover den ordinære hallvaktordningen. Følgende ansvarsgrupper
er opprettet:
Sekretariat hjemmekamper
Kiosksalg på hjemmekamper
Administrere gjennomføring av Innebandygruppens oppgaver ved
Blomstermila i juni. (Transport av utstyr til/fra, samt rigging).
Sponsorgruppe. (Søke og administrere)
Pliktene ved avvikling av hjemmekamper – sekretariat, kiosk, mv
– har vært håndtert av lagene.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Styret leverer for 2016 et negativt årsresultat pålydende
kr 3 174
Klubbens hovedinntekter er dugnadsinntekter, treningsavgifter og
støtte fra krets og forbund. Satsene på treningsavgifter ble økt
noe ved forrige årsmøte for å få en bedre økonomisk sikkerhetsmargin.
Det har vært ført kontroll med lisenser, overganger, dispensasjoner og med oppmelding av lag til serien slik at en har unngått
bøter og unødige avgifter.
Sentrale inntekter i 2016 har vært:
●●
Hallvakter i Frogn Arena.
●●
Treningsavgifter
●●
Støtte fra HS, krets, forbund – grasrotmidler, m.m.
●●
Dugnad – Blomstermila
Sentrale utgifter 2016 er tilknyttet:
●●
Serieavgift/kretsavgift
●●
Kjøregodtgjørelser til trenere
●●
Idrettsmateriell
●●
Utgifter til hallvaktvikarer
●●
Administrasjonsutgifter DFI
Både inntekts- og kostnadssiden ble noe overestimert i budsjettet. Budsjetterte inntekter var på kr. 200.000,- og kostnad på kr
219.000,- Regnskapet viser inntekter på kr. 134.242,- og
kostnader på kr. 137.416,-

21

4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Det har ikke vært jobbet systematisk med sponsorer i 2016,
men enkeltlag har bidratt til at følgende samarbeidspartnere er
med videre: Ski tannlegesenter, Drøbak Rørleggerservice og
Handyman Palmer.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Gruppen har hjemmeside under DFI´s hovedside for generell
informasjon. Der ligger statisk informasjon om kontaktpersoner
osv. I 2016 har man i hovedsak benyttet Facebook, dernest
e-post og sms til medlemmene. Klubben har en egen FB-side for
generell informasjon om gruppens lag, og registrerer at mange
som kontakter oss har funnet informasjon der. Opprettelse av
egen og generell epostadresse til innebandygruppen har bidratt
til at vi fanger opp henvendelser uavhengig av skifte av personer
i ledelse/lag/styre. All hallvakt informasjon er tilknyttet en egen
webside som til enhver tid er oppdatert med riktig oversikt over
hallvakter. Klubben har hatt flere omtaler i Amta i 2016.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Innebandy trenes i Frogn Arena på Frogn videregående skole.
Bruk av andre baner i Frogn er ikke mulig, da klubbens utstyr
(vant & mål) ikke kan flyttes.
Våren 2016 hadde DFI Innebandy treninger på tirsdager 17:00 –
22:30 og på torsdager 17:00 - 22:30. Det er totalt 11 timer og
må anses som en vesentlig forbedring fra forrige sesong da
klubben totalt hadde 6,5t i ukedagene. Mini hadde trening 1 time
en dag i uken. G12, G16 og a-laget trente to dager i uken, totalt 3
timer. Etter at Frognhallen ble stengt ble også treningstiden på
hverdagene redusert høsten 2016. DFI Innebandy har løst dette
ved å slå sammen G16 og a-laget til én treningsgruppen. Vi er
lovet at denne situasjonen forbedres når det settes opp en
midlertidig hall på Høyås i feb/mars 2017. I tillegg til trening på
ukedagene har vi disponert hallen tre timer på lørdagene.
6.2 Møterom
Klubben har lenge savnet et møterom på skolen for å kunne ha
trenersamtaler, styremøter, gruppemøter og foreldremøter.
Skolens klasserom er avstengt fra hallen på kveldstid. Det har
spesielt vært behov for å gjennomføre treneropplæring, dommeropplæring osv. i nærheten av hallen. Videre har det vært
utfordrene å finne møterom for foreldremøter o.l. – pga at
Frognhallen er revet.
7. Aktiviteten
7.1 Aktivitetstilbudet til klubben
7.1.1 Bredde
Alt treningstilbud har vært breddetilbud.
7.1.2 Topp
Høsten 2016 var det på nytt en del utskiftninger i a-laget, og
sportslig spisset satsning var ikke mulig. Det er nå en stabil og
passe stor gruppe, som ser ut til å ønske en mer forpliktende
satsing. G12 er det laget i gruppen som har utviklet seg mest i
løpet av 2016. De gjør det også resultatmessig best, uten at det
har gått på bekostning av breddehensynet.
7.1.3 Talentutvikling
Stillingen som sportslig leder var ikke mulig å fylle i 2016.
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Klubben har likevel forbedret samarbeidet mellom de ulike
lagene, og tatt noen skritt mot en mer systematisk talentutvikling. Flere trenere som blir værende i rollen over tid har bidratt
svært positivt til dette.

ORIENTERINGSGRUPPA
1. Visjon for gruppen
Gi et godt tilbud til alle som vil løpe
orientering eller delta i turorienteing i Frogn.
2. Målsetning og resultater
V greide ikke å øke antall solgte tur-o-konvolutter, resultatet ble
omtrent som i 2016.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder/økonomi
Inger Halck
Nestleder/kartansvarlig
Morten Due
Styremedlem
Unni Dirro Bøhlerengen
3.2 Styrets aktiviteter.
Gruppen har ikke hatt styremøter i 2016, saker behandles via
mail.
DFI orienterings medlemmer er representert i Måren OKs styre,
leder deltar på Mårens styremøter
3.3 Gruppens medlemstall
Ca 50<
3.4 Frivilligheten
Løpsarrangementer og Drøbakdilten er basert på dugnader.
To av gruppens medlemmer arrangerte o-løp i Multisportuka.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppens økonomi er god.
Det vises ellers til regnskapet.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Foregår via Mårens klubbavis «Trekanten», og via DFIs og Måren
OKs hjemmesider.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Våre anlegg er kartene Ekeberg; Holt, Høyås, Seiersten og
Slottet.
Vi planlegger nykonstruksjon av Holt. Synfaring starter 2018.
Vi hadde ikke kapasitet til å lage nye skolekart i 2016.
Pdf fil over Seiersten og Høyås ble lagt ut til fri benyttelse i
undervisningen i skolene i Frogn.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Gruppens medlemmer løper for Måren OK og deltar i løp
nasjonalt og internasjonalt.
Drøbakdilten turorientering arrangeres hvert år med 60 poster
plassert på 4 kart.
Vi har hvert år hatt nybegynnerkurs og løpskarusell for rekrutter,
Årsberetning for DFI 2016

men dette ble avlyst i 2016 pga få deltagere.
20 av medlemmene har hatt 258 starter i terminfestede løp i
2016, og noen av våre unge løpere viser fin fremgang: Linn Mei
Waaler, Noor Dirro-Helu og Simen Rønning har gode resultater i
2016.

SKIGRUPPA
1. Visjon for gruppen
En skiklubb for alle i Frogn
2. Målsetning og resultater
I handlingsplanen for 2016 var følgende mål/delmål beskrevet:
2.1 Hovedmål
Gi et godt tilbud for langrennsaktivitet i Frogn
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 Son Ski 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 teknikk- og smørekurs for voksne.
9. 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.
Satsningsgruppen, ”Skiteam Follo”, fortsetter for å ivareta
målsetning i delmål 3+4 og et betydelig arbeid ligger nå til grunn
for strukturerte treningsplaner/modeller med tett individuell
oppfølging. Konkurransen er meget tøff regionalt og nasjonalt
blant de som satser i disse årsklassene og det blir spennende å
følge ungdommene gjennom årets sesong.
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.

Teknikkursene for voksne har opplevd en nedgang i interesse.
Skikarusellene er populære som alltid og med enorm oppslutning i hver uke.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styreleder:
Erik Solberg
Styremedlem: Christian Bakken (Økonomi)
Styremedlem: Andreas Scheel (Snøproduksjon/Anlegg)
Styremedlem: Frode Waaler (Sponsorer/profilering)
Styremedlem: Simen Storrud (Sponsorer/profilering/
løypekjøring)
Styremedlem: Åshild Kallevik (Trenere, trening)
Styremedlem: Kjell Arne Besseberg (Medlem, IT)
Styremedlem: Tone Moholt (Sekretær)
Styremedlem: Sophie Gran
3.2 Styrets aktiviteter.
Det har i perioden vært avholdt 9 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 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 Sporten Drøbak City, 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.
Klubben arrangerte KM normaldistanse for Akershus Skikrets i
januar.
3.3 Gruppens medlemstall
Rekrutteringen er god. I 2016 er skigruppas aktive på 210
medlemmer totalt per 31.12.2016. Treningen var høsten/
vinteren 2016 organisert i følgende aldersgrupper: født 2009,
2008, 2007, 2006, 2005,2004, 2003, 2002, 2001, 1998 og
eldre, samt voksengruppa. Et nytt årskull av barn født i 2009
kom til høsten 2016.
Leder og trenere
10 hovedtrenere, 12-14 hjelpetrenere.
3.4 Frivilligheten
Snøproduksjonen blir utført av snøproduksjonslag med en
turnusordning med døgnkontinuerlig drift fordelt mellom et fast
mannskap på opp mot 200 personer.
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
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(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 stor arbeidsbelastning på noen få personer.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Grunnet et svært aktivt arbeid mot private sponsorer og kommunen, har økonomien for 2016 vært tilfredsstillende. I tillegg til
SpareBank 1 som fortsatt er hovedsponsor for DFI Ski, er
Elektroidé, Toyota Østfold og Follo, Sporten Drøbak City og Follo
Bygg og Eiendom store sponsorer. Skigruppa har dessuten en
rekke mindre sponsorer som gir verdifulle bidrag, blant annet via
”Ukens løypesponsor”. 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 Østfold og Follo.
Andre sponsorer: Follo Bygg og Eiendom, Elektroidé, Sporten
Drøbak City.
Flere ukesponsorer (løypepreparering) i det lokale næringslivet:Rema 1000 Dyrløkke, Jernia City Farger, Isodren og Oscarsborg
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.
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 4-manns snøproduksjonslag med en turnusordning med
døgnkontinuerlig drift fordelt mellom et fast mannskap på opp
mot 200 personer. Vi berømmer særlig Trygve Gulliksen for hans
store innsats både for anleggets beskaffenhet og dugnadslista.
Vi har og gått til anskaffelse av et nytt O.B.Wiik telt i deponiet for
å kunne ha løypemaskin, snøscooter og ATV på et sikrere sted
med en ordentlig port med lås.
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 gymsalen på Heer skole. Styrkerommet
i Frognhallen var ikke tilgjengelig pga rehabilitering av hele
Frognhallen. Den eldste gruppen har også gjennomført samling i
skitunellen i Torsby og flere hjemmesamlinger. DFI Ski gjennomførte en meget vellykket familiesamling på Rauland i Telemark i
starten av desember.
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7.1.2 Topp
Konkurransefrekvensen blant noen av våre aktive har også i
2016 vært høy. I de yngre årsklas-sene (<13 år) er det relativt
mange som deltar i eksterne renn på kretsnivå.
I aldersgruppen 13-19 er det en mindre, men svært aktiv gruppe
som går svært mange krets- og cuprenn, samt hovedlandsrenn
(15-16) og junior Norges-cup (17-20). Noen utvalgte resultater i
«viktige renn» følger her;
Norges cup junior: I løpet av sesongen var det fem juniorer som
representerte klubben i NC junior. De to første NC-helgene bød
på kulde (Steinkjer i januar og Hovden i februar). Jr. NM ble
avviklet på Gåsbu (Hamar) i mars og avslutningen var på
Beitostølen i april. Jenny Pedersen i jenter 17 hadde en jevn
sesong, med 5. plass på Beitostølen (skøyting) som det beste
resultatet. Hun hadde ytterligere fire renn blant topp ti.
Guttene som gikk NC (Sander August Standal Jensen, Petter Ihlebæk, Henrik Husdal og Simen Andersen), leverte også gode løp.
Vi nevner resultater blant de 50 beste; Petter nr. 50 på skøy-ting
(Steinkjer), Henrik nr. 44 på klassisk (Hovden), Petter nr. 35 på
klassisk (Gåsbu) og Hen-rik nr. 32 på skøyting (Beitostølen).
På Hovedlandsrennet i Fauske (15 og 16 år) hadde vi med sju
utøvere. Den beste plasseringen oppnådde Jørgen Solberg (G16)
i sprint. Han ble nr. 32, 11 små hundredeler fra en kvartfinale.
Jørgen ble nr. 87 i klassisk distanseløp. Erlend Rondeel ble nr.
72 i samme klasse i sprinten.
Håkon Mjøen Grøndalen (G15) ble nr. 64 i normaldistansen og
54 i sprinten. Håkon «klinket til» med en andreplass i langrennscrossen. De som ikke kvalifiserte seg til kvartfinaler i sprinten
kunne være med i denne øvelsen.
Vi nevner også Iris Mæhle (J15) sin 70. plass i klassisk distanserenn, og Linn Mei Waaler sin 111 plass i sprinten.
Også Christian Rustad og Nils Martin Hellenes leverte gode løp i
Fauske.
Vi hadde også med løpere i Ungdommens Holmenkollrenn (det
største rennet for 13 og 14 åringene). Vi tar med plasseringer
blant de 100 beste; Magnus Vegsgaard (G13) nr. 57 i klas-sisk).
I samme klasse i skøyting ble Jesper Helle-Jensen nr. 76, Fredrik
Svensen Scheel nr. 77 og Magnus Vegsgaard nr. 100.
I Ungdomsbirken nevner vi plasseringer blant de 50 beste;
Jenter 12: Aurora Mjøen Grøndalen nr. 33, Gutter 13: Fredrik
Svensen Scheel nr. 48, Gutter 15: Håkon Mjøen Grøndalen nr.
39 og Gutter 16: Jørgen Solberg nr. 15.
Kretsmesterskapet (KM) i klassisk ble arrangert i Nittedal. I KM
tar vi med passeringer blant de 10 beste. Jørgen Solberg nr. 6 i
Gutter 16 og Håkon Mjøen Grøndalen nr. 9 i Gutter 15.
KM i skøyting (langdistanse) og KM i sprint (skøyting) ble begge
arrangert på Nes. På langdis-tanserennet fikk vi tre plasseringer
blant de 10 beste; Petter Ihlebæk nr. 3 i Menn 18, Håkon Mjøen
Grøndalen nr. 5 i Gutter 15 og Jørgen Solberg nr. 5 i Gutter 16.
Jørgen og Håkon ble henholdsvis nr. 5 og 9 i KM sprint.
Årsberetning for DFI 2016

KM stafett ble arrangert av Gjelleråsen. Der ble det en 6. plass i
Gutter 15-16 og 10. plass i Gutter 13-14.

Lena Borge. Svømmeskoleansvarlig, Rebecca Orning, står for
den daglige driften.

Avslutningsvis nevner vi også at Jørgen oppnådde en sterk 6.
plass sammenlagt i Oslo Sports-lager cup (cup for Oslo, Akershus og Østfold).

3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har vært aktive i å etablere virksomheten, i samarbeid
med Svømmeskoleansvarlig og administrasjonen hos DFI. Særlig
under oppstart ble det lagt ned et stort arbeid. Det har vært
avholdt fire styremøter i løpet av høsten 2016.

I 2016 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 Henrik Husdal for sine prestasjoner, mens Linn Mei Waaler
fikk motivasjonspris for sin positive innsats.
7.1.3 Talentutvikling
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Det ble arrangert 5 skikarusellrenn i januar og februar 2016.
Antall påmeldte var tett oppunder 750. DFI Ski SpareBank1
skikarusellen er en av landets største karusellrenn arrangert av
en klubb.
Vi fikk gjennomført Klubbmesterskap i 2016.
Videre ble det arrangert kurs for voksne både i klassisk- og
friteknikk. Voksenkursene som går over 3 kvelder er blitt svært
populære. Smørekurs ble også gjennomført. Kursene var fulle.
Da skisesongen var over ble det igjen arrangert løpskarusell, 4
onsdager i mai. Det var omlag 150 deltagere.
Blomstermila ble tradisjonen tro gjennomført også i juni 2016.
Ansvaret for Blomstermila ble høsten 2016 overført fra DFI Ski
til DFI Friidrett. DFI Ski forplikter seg til å fortsatt være delaktige
i arrangementet i tiden framover.
Den planlagte snøsamlingen for alle grupper med familie til
Rauland ble gjennomført med ca 125 deltagere.

SVØMMING
1. Visjon for gruppen
DFI Svømming ble etablert 31.mai 2016 og
erstattet tilbudet til Drøbak Frogn Svømmeklubb. Gruppas hovedaktivitet inneværende år har vært å lære
barn å svømme og bli trygge i vannet. Visjonen er Svømmeglede,
Samhold og Trygghet. Når vi flytter inn i ny hall ved årsskifte
2017/18, vil vi utvide aktivitetene med mer fokus på sportslige
prestasjoner, og vi vil da tilpasse visjonen i forhold til dette.
2. Målsetning og resultater
Målsetning under oppstarten av gruppa har vært å opprettholde
tilbudet til Drøbak Frogn Svømmeklubb og etablere en sunn
økonomi for gruppa. Dette har vi klart. I løpet av høsten 2016
har 124 barn og ungdom deltatt på svømmetrening i gruppas
regi. Vi har også arrangert svømming for 54 baby- og småbarn.
Videre har vi arrangert aktiviteter for pensjonister, funksjonshemmede, innvandrerkvinner, Aktiv på Dagtid, Idrettens Grunnskole,
og organisert Folkebadet.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styret består av Kristian Tangen (leder), Stian Kristiansen og
Årsberetning for DFI 2016

3.3 Gruppens medlemstall
Gruppa har 183 medlemmer.
3.4 Leder og trenere
18 ungdommer og voksne er ansatt som instruktører og
badevakter. Disse har fått obligatorisk førstehjelpskurs og tre
instruktører har fått trenerkurs.
3.5 Dommere
Gruppa har ingen dommere.
3.6 Frivilligheten
Gruppa har ikke organisert dugnad og den frivillige innsatsen
begrenser seg til den som gjøres av gruppas styre.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Styret anser at gruppa har oppnådd en sunn økonomi. Gruppa
hadde en omsetning i 2016 (andre halvår) på 520.989 kroner,
hvorav Folkebadet utgjorde 42.469 kroner. Driftsresultatet var på
71.443 kroner, ikke korrigert for ekstraordinære kostnader på
53.319 kroner i forbindelse med oppstart.
Det er imidlertid viktig at gruppa bygger opp noen likviditetsreserver ettersom de månedlige lønnskostnadene er betydelige og
det er store svingninger i inntekter gjennom året.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Gruppa har ingen sponsorer. Vi har et godt samarbeid med
kommunen når det gjelder fordeling av halltid og diverse
arrangementer. Vi har også et godt samarbeid med NAV.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Gruppa har hatt omfattende kommunikasjon med administrasjonen i DFI for å få på plass rutiner, lønnssystemer og kontrakter.
Det har ikke vært organisert foreldremøte i 2016.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Gruppa bruker 12 meters bassenget på Seiersten.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Gruppa er per i dag et breddetilbud med begrenset fokus på
talentutvikling på toppnivå. Vi har imidlertid en ungdomsgruppe
med talentfulle svømmere som vil kunne danne utgangspunkt for
videre utvikling når vi kommer på plass i ny svømmehall.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Gruppa arrangerte sommercamp i Årjäng, med relativt god
deltagelse. Gruppa har ikke arrangert stevner i 2016, men tar
sikte på arrangere minst ett i 2017.
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7.3 Sosiale aktiviteter
Gruppa har arrangert julebord for de ansatte, og det er normalt
servering under trenermøtene.

Roger Magnussen, styremedlem (uten stemmerett grunnet
habilitet)
Espen T. Folkøy, styremedlem (uten stemmerett grunnet habilitet)

8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Det har vært en del sykdom blant de ansatte, men stort sett har
da andre vært villige til å trå til slik at medlemmene og brukere
ikke har blitt skadelidende. Videre oppleves organiseringen som
krevende ved oppstart av et nytt semester. Organiseringen har
imidlertid blitt bedre i løpet av høsten og ved utgangen av året
var støyen betydelig redusert.

3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har i sittende periode gjennomført 8 styremøter og
behandlet 32 saker.

9. Ytre miljø
Aktivitetene medfører ingen påvirkning på det ytre miljø.
10. Fortsatt drift
Til å være nystartet har gruppa et høyt aktivitetsnivå og en god
økonomi. Styret anser derfor at forutsetningene for fortsatt drift
er tilstede.

3.3 Gruppens medlemstall
DSK har 154 medlemmer ved utgangen av 2016.
3.4 Leder og trenere
DSK har følgende trenere:
Thomas Velde, Hovedtrener Junior Terreng
Arild Skarø / tilrettelegger terreng voksne
Christian Askildsen / tilrettelegging / trener – landevei
Frank Røstgaard / tilrettelegging / trener – landevei
Roger Magnussen/ tilrettelegging / trener – landevei
Det er ikke gjennomført treneropplæring i 2016 i klubbens regi

SYKKEL
1. Visjon for gruppen
Skape et godt og utviklende miljø for
syklister på alle nivåer.
2. Målsetning og resultater
Være en attraktiv klubb for unge utøvere med sportslige ambisjoner, og utøver 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.

3.5 Kommisær
DSK har ved Egil Holstad en Regional kommisær i NCF.
3.6 Frivilligheten
Det er gjennomført multisportsuke hvor Thomas Nordraak har
representert sykkelgruppa og gjort en flott innsats for de yngste.
DSK har en liten gruppe foreldre på terrengsiden, som aktivt tar
del i våre terrengaktiviteter for de yngste. Dette er svært positivt,
og må utvikles videre.
Klubben stilte med løypevakter og som funksjonærer til «Vårtesten» 25. april.
Klubben stilte mannsterke som løypevakter under årets Tour of
Norway og høstet positive tilbakemeldinger i forhold til opplegg
og sikkerhet.
Egil Holstad er med fra DSK i styret i NCF Region Øst.

Sportslig arbeid:
Klubben har hatt litt nedgang i antall utøvere, både på landevei
og terreng. Med ny trener på plass for juniorene har det vært
jevn og god aktivitet gjennom hele sykkelåret.

4. Økonomi
4.1 Økonomi
DSK sin omsetning i 2016 er på kr 123 165,- og et negativt
resultat på kr 5253,-. Klubben har fortsatt svært god egenkapital. For øvrig viser vi til regnskap for 2016.

Oppmøtet på treninger og deltagelser i ritt har vært litt varierende gjennom hele sesongen.

4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Klubben har for tiden ingen formelle sponsorer

Økonomi:
Mål: DSK har en økonomi som gjør det mulig å iverksette attraktive
trenings- og konkurransetilbud for medlemmene.
Resultat: Klubben leverer et positivt resultat for 2016, med
betydelige muligheter for å iverksette attraktive tilbud også i 2017.

5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Medlemmene skal til en hver tid være oppdatert om DSK sitt
tilbud – både av sportslig og sosial karakter. Klubben har
integrert hjemmesiden med DFI sin nye plattform. Dette i
kombinasjon med sosiale medier gjør at klubben virker å ha en
god informasjonsflyt til medlemmer og andre viktige målgrupper.

Rekruttering / medlemsarbeid
Det ble avholdt rekrutteringsmøte på Sykkelboden i april.

Klubben har egen e-postadresse; post@drobaksk.no
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Henning Brun, styreleder
Christian Askhildsen, nestleder
Nina Melhus, kasserer
Tony Nortveit, styremedlem
Thomas Velde, styremedlem
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Kommunikasjonen med administrasjonen i DFI fungerer hensiktsmessig.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
DSK benytter vei og skog som anlegg.
Årsberetning for DFI 2016

Vi har brukt gymsalen på Heer for inne trening inntil i våres. Etter
at hallkapasitet i kommunen er redusert med ombygging på
Seiersten har ikke sykkel fått tildelt innendørs fasiliteter i
vinterhalvåret.
Torsdags spinn på Stamina gjennom vintersesongen har vært
myntet på sykkelklubben med litt mer målrettet intensitet.
Terrenggruppa har anlagt terrengpark i Frognmarka.
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.
7.3 Landevei
For 6 året, startet landeveisgruppa sesongen med en uke på
Kypros i slutten av mars. Selv om deltakerantallet godt kunne
vært høyere (14 stk reiste til Kypros), så anses turen som en
suksess, og arrangeres også i 2017.
Landeveisgruppa gjennomførte i fra april til oktober tre fellestreninger i uka.
I tillegg til Styrkeprøven og Vättern Rundt, har klubben vært
representert ved de fleste turrittene på Østlandet.
Klubbmesterskap ble avholdt sammen med NSK. Klubbmesterskap ble avhold/annonsert tredelt – fellesstart, tempo, og
bakketempo. Fellesstart ble avlyst på grunn av få påmeldinger.
7.4 Terreng, senior
Terreng senior hadde tre felles treninger i uken i 2016. Mandagsrittet ble avholdt hver annen mandag som i fjor. Mandagsrittet bidro også i år til at gruppen fikk en del flere på trening,
Treningsgruppen har ellers også vært delt i to, etter nivå og egne
ambisjoner.
Et av sesongens hovedmål var deltakelse i Trans Østerdalen, ett
3-dagers etappe ritt. 14 medlemmer deltok. I tillegg var det
deltakelse fra klubben i de fleste rittene i Østlands-område.
Klubbmesterskap ble arrangert med stor deltagelse og hard
konkurranse. Klubbmester 2016 ble Frode Ellingsen.
7.5 Topp/ Talentutvikling
DSK har mange talenter – spesielt på terrengsiden. Vi subsidierer og gir et utøverstipend til å supportere unge og ambisiøse
utøvere til å delta i ritt.
7.6 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Treningssamling Kypros
Vårtesten
Klubbmesterskap
7.7 Sosiale aktiviteter
Vi har arrangert 10 års jubileumsfest på Reenskaug.
Vi avholdt rekrutteringsmøte april på Sykkelboden.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
---9. Ytre miljø
DSK forurenser ikke det ytre miljø, snarere tvert i mot.
Årsberetning for DFI 2016

10. Fortsatt drift
Se DSK sin handlingsplan for 2017.

TURN
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 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. Strategi
DFI turn-styret besluttet en strategi for turngruppa i 2016. Denne
strategien har vært førende for det arbeidet styret har gjort i
løpet av året og vil bli det viktigste styringsparameter også for
2017, og årene som kommer. DFI turn har ambisjoner og vil
fortsette målrettet arbeid for en forbedret løsning på hallsituasjon. Dette skal vi gjøre i samarbeid og dialog med DFI hovedstyret og Frogn idrettsråd. Selv med nyoppusset Frognhall vil
hallsituasjonen bli utfordrende.
Nøkkelparametre i DFI turn strategi er overordnet som følger:
Kort sikt: jobbe for tilstrekkelig tid i hall for turngruppa, opprettholde tilbudene og videreutvikle trenerteamet.
Mellom sikt: etablere en midlertidig turnhall for å øke tilbudet
og nivået i DFI turn, frigjøre halltid for andre DFI grupper, samt
invitere til/støtte basistrening for andre grupper i DFI. En bedret
situasjon for DFI som helhet.
Lang sikt: jobbe for å få på plass en basishall turn I Drøbak.
Dette vil skje samarbeid med DFI hovedstyret, Frogn idrettsråd
og Frogn kommune. Et slikt tilbud vil gi hele kommunen et løft
innen basistrening. Både for DFI, skolene og andre grupper i
kommunen som kan ha nytte av en slik basishall.
3. Målsetning og resultater
Vi skal opprettholde en stabil turngruppe og øke antallet ut fra
dagens medlemstall, men ikke flere enn det som er satt opp
som maksimalt på hvert parti.
Pr 31.12.2016 hadde vi 150 betalende medlemmer. Dette er
noe under måltallet på 174. Vi er likevel godt fornøyde med
medlemstallet for året sett under ett da hallsituasjonen som har
vært i 2016 har gjort at en økning har vært vanskelig å gjennomføre organisatorisk. Det har også vært en avgjørende årsak til at
planlagte nye kurs/grupper måtte utsettes. Vi har hatt en fin
økning på foreldre/barn partiene, og vi har nok en gang to
partier, etter at vi først måtte slå dem sammen pga. for få
påmeldte.
Vi hadde et mål om å opprettholde tropp konkurranse, men dette
måtte legges ned høst 2016, og vi har omrokert litt på
troppspartiene. De gjenværende gymnastene ble flyttet ned til
tropp 11+.
Vi skal ha stabil økonomi og øke inntektene gjennom ulike tiltak.
Vi har hatt en stabil økonomi i 2016. Trenerlønninger er vår store
utgiftspost, men vi har klart å holde oss innenfor kostnadsrammen.
En viktig inntektskilde er vårt årlige juleshow. Årets show
genererte gode inntekter da alle måtte bidra med kaker, kaffe og
pølser, i stedet for at vi kjøpte inn dette. Vi har også skaffet oss
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inntekter på vår «åpen dag» i august, og vi har hatt to kakelotterier på Drøbak City.
Vi skal videreutvikle trenerne.
Et viktig mål for turngruppa har vært å videreutvikle våre trenere.
Nesten alle som er hovedtrenere har nå Trener 1 kurs, etter krav
fra NGTF. Vi kommer til å følge opp dette i 2017 og sørge for at
trenere får tilbud om videreutvikling når dette blir tilbudt fra NGTF,
for å opprettholde og heve nivået som ambisjonene i strategien
tilsier .I løpet av 2016 har også noen av våre trenere dømt
kretskonkurranser i apparatturn og fått verdifull kompetanse.
Vi har tatt i bruk et par av våre konkurransegymnaster som
hjelpetrenere på breddepartiene for å bygge intern kompetanse og
styrke trenerstaben.
I 2016 gjennomførte vi flere trenersamlinger/trenermøter, samt
teambuilding. Dette har gitt positiv tilbakemelding og vi vil
fortsette dette arbeidet i 2017.
Vi skal tale vår sak inn mot hovedstyret og andre relevante
kanaler for å opprettholde halltider og ikke minst få gjennomslag
for midlertidig turnhall.
DFI turn har jobbet meget strukturert og målrettet for å bedre
gymnastene sine trenings- og utviklingsmuligheter. Uten tilstrekkelig tid i hall vil videre utvikling ikke kunne gjennomføres. Hallsituasjonen har derfor vært styrets prioritet og hovedfokus i 2016.
Alle gruppene har måttet avgi treningstid, også turngruppa. Men
DFI turn er i en særstilling når det gjelder å bruke tid på rigging
av apparater, og vi er derfor mer sårbare for å miste nødvendig
halltid – som allerede er nede på et minimum. Flere partier har
trent samtidig for å få mest mulig ut av tiden vi har til rådighet.
Dette har tidvis vært utfordrende, med mye støy i hallen og
mange som skal bruke utstyret samtidig. Med den satsningen vi
har på konkurransepartiene – særlig med tanke på disse
partienes betydning for fremtidig rekruttering, er det helt
avgjørende at vi opprettholder antall timer vi har i dag. Da er det
gledelig at vi har hatt svært kompetente ressurser i styret som
har vært viktige brikker for at vi i løpet av 2016 fikk gjennomslag
for ny hall på Heer. Vår målsetting er at denne turnhallen vil gi
oss mulighet til å følge vår strategi og ambisjoner om økning og
nivåheving, samt gi nye tilbud og glede til andre grupper i DFI
enn bare turngruppa. Når turngruppa ikke benytter Dyrløkkehallen, vil mye tid bli frigjort andre grupper som sårt trenger mer tid
i hall. Vil her spesielt nevne DFI håndball, som DFI turn har hatt
et meget tett og godt samarbeid med i 2016.
Vi skal styrke og forbedre styrets rutiner ytterligere.
Styret har etablert DFI turn strategi
Vi har laget årshjul, vettregler og rollebeskrivelser for styret, og
har med dette fått klarere fordeling av oppgaver. Vi har også
innført faste datoer for styremøter.
Vi har etablert en tett dialog med trener-teamet og har ambisjoner om å følge opp vårt mål om videre utvikling og tett oppfølging
og støtte.
4. Organisasjon
Styrets sammensetning
Styret har i 2016 bestått av seks personer
Leder: Petter Manger
Nestleder: Marlen Nordby
Økonomiansvarlig: Bente Manger
Styremedlem: Camilla Bjørnesset
Styremedlem: Heidi Pettersen
Varamedlem: Kjartan Aspelund
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Styrets aktiviteter.
Daglig drift, økonomi, samarbeid med hovedtrener og hovedstyret,
materiellforvaltning, hallsituasjonen, målrettet strategiarbeid,
utøverplassering, juleshow og andre aktiviteter, kretsstevner. m.m.
Gruppens medlemstall
Ca. 150 utøvere (desember 2016)
Leder og trenere
I 2016 har trenergruppen bestått av:
Hovedtrener Malin K. Lilleslåtten
8 stk. lønnede hovedtrenere og hjelpetrenere
2 stk. ulønnede trener
Dommere
Gruppen har ved utgangen av 2016 hatt fire trenere som har
fullført dommerutdannelse i regi av Norges gymnastikk og
turnforbund. Vi må sende flere på dommerkurs, da to av
trenerne har blitt borte/blir borte i løpet av 2017.
Frivilligheten
Juleshow: Kakebaking, billettsalg, rydding
Åpen dag i august
Kakelotteri på Drøbak City
5. Økonomi
Klubben har hatt knapp, men stabil økonomi i 2016. Vi har
måttet bruke oppsparte midler for å dekke lønnsutgifter i 2016.
Vi fikk ikke tildelt midler fra Sparebank 1 stiftelsen i år, og
oppgradering av utstyr ifm. ny hall på Høiås må i sin helhet tas
av egenkapitalen. Dette er en omfattende investering for DFI
turn.
Sponsorer/samarbeidspartnere
Ingen sponsorer eller samarbeidspartnere.
6. Informasjon og kommunikasjon
Hovedkanalen for informasjon til foreldre er dfi.no og facebook,
samt mail. Vi jobber med å lede foreldrene inn til web og FB slik
at de skal bli vant til å finne informasjon her. Vi har tatt i bruk
digitalt nyhetsbrev for profesjonalisere vår kommunikasjon med
medlemmene, og har sendt ut to informasjonsbrev gjennom
denne kanalen.
Påmeldingssystemet til DFI har gitt oss noen utfordringer på
administrasjonsnivå, men for medlemmene har det fungert som
det skal. Vi håper på forbedret funksjonalitet for oss som
administrerer systemet.

7. Anlegg
Bane/anlegg situasjonen
Sogsti skole, gymsal: Foreldre/barn gruppene
Dyrløkkehallen: Apparatturn og troppsturn.
Vi har hatt behov for å supplere med mer utstyr, men på grunn av
økonomi, lagringskapasitet og DÅ skoles uvilje mot turngruppas
tilstedeværelse, har vi måttet være svært selektive og forsiktige
med innkjøp. Hvis noe skal inn, må noe annet ut. Nå som
utstyret vårt står ulåst, ser vi at det blir brukt og tidvis misbrukt
av andre enn DFI turn (særlig elever ved skolen, men også andre
som befinner seg i hallen), og slitasjen på enkelte apparater er
betydelig større. Noe utstyr har også blitt ødelagt. Behovet for
oppgradering kommer derfor til å bli større enn det kunne ha
vært innen vi flytter inn i ny midlertidig hall.

Årsberetning for DFI 2016

8. Aktiviteten
Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Bredde: Grunnleggende trening basert på anbefalt opplegg fra
Norges gymnastikkog turnforbund, tilpasset lokale forhold.
Apparatturn – konkurranse. Turnerne følger turnstigesystemet
som er lagt opp av gymnastikk og turnforbundet, og som
fasiliteres av hovedtrener. Gymnastene trener med målsetning
om deltakelse og avansement på konkurranser. Følger regler
fastsatt av forbundet.
Tropp: To breddepartier delt inn i tropp salto for barn mellom 6
og 11 år, og et 11+.
Talentutvikling: Utøvere med god framgang, talent og lyst får - i
dialog med foresatte, tilbud om å flytte oppover i gruppene våre.
Noe avhengig av kapasitet.
Resultater/plasseringer: Utviklingen har vært under ambisjonene
til gruppen. Vi har måttet kansellere flere konkurranser og
planlagte treninger på grunn av den hallsituasjonen. DFI turn har
ambisjoner og ønsker å øke satsingen fremover. Hovedtrener har
mandat fra styret til å utvikle konkurransepartiene slik hun
mener kan gi best resultater på sikt, og samtidig sørge for at de
som ønsker og vil kan få trene og delta i konkurranser på sitt
ambisjonsnivå. Hovedtrener/sportslig leder har vist enorm
fleksibilitet gjennom året som har gått. Hun har tilpasset seg
situasjonen og på en meget kreativ måte funnet tilfredsstillende
løsninger på en vanskelig situasjon. Dette har vært meget
utfordrende og krevd mye. DFI styret er meget stolt av og
takknemlig for å ha henne i teamet. Hovedtrener har ytt mer enn
det som kan forventes av en hovedtrener og skal ha mye av
æren for at situasjonen i DFI turn i dag ikke er på et kritisk nivå.
Styret har meget tett og god dialog med hovedtrener/sportslige
leder og vi er forent om ambisjoner og strategi.
Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Juleshow
Åpen dag
Sosiale aktiviteter
Daglig trening
Konkurranser
Kretsstevner
Egne aktiviteter som gruppene selv tar initiativ til
9. Arbeidsmiljø/sykefravær
Våre trenere må til hver eneste trening rigge ut og inn tungt
utstyr. Dette går utover våre partiers treningstid. Her kunne vi
trengt flere foreldre som stilte opp.
Våre trenere går på skole fulltid før treninger. Lange dager uten
middagspauser for flere de dagene trening begynner tidlig.

●●
●●

●●

●●
●●
●●

Svømming 2 ganger pr uke
Golf – i samarbeid med Golf Grønn Glede og
Drøbak Golfklubb
Balanse og koordinasjonstrening på minitrampoline 1 gang
pr uke.
Spinning
Styrke i sal
Yoga for alle og Mediyoga

Aktivitetene 2016 startet opp i uke 2 og aktivitetene følger stort
sett skoleruta. Deltagerne kan for deltageravgiften delta på så
mange av aktivitetene de ønsker. Totalt har Aktiv på Dagtid hatt
aktivitet i 50 uker i 2016.
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.
Svømming ble startet opp igjen. DFI tok opp svømming som ny
idrettsgren i mai 2016. Dette førte til tilgang på kvalifiserte
instruktører. Alle våre instruktører takkes for en flott jobb.
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. Det er hyggelig å konstatere at
både politikere og administrasjonen i Frogn kommune nå ikke rører
ved bevilgningen som gis over kommunebudsjettet. Aktiv på Dagtid
er helt avhengig av denne støtten for å kunne opprettholde tilbudet.
Vi mottar mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne om at Aktiv
på Dagtid er svært viktig. Det har også i 2016 vært 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 Aktiv på Dagtid svært meningsfull.
Antallet brukertimer i 2016 økte med nesten 200 timer. Årsaken
var at det ble startet noen nye aktiviteter og ikke minst at svømmingen kom i gang igjen. De nye aktivitetene startet helt på slutten av
året. Det ble i 2016 også innledet et samarbeid med Frisklivssentralen i Frogn kommune.

Totalt antall deltagertimer:

2016

2015

2471

2273

AKTIV PÅ DAGTID 2016
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 2 ganger pr uke
Årsberetning for DFI 2016

BLOMSTERMILA 2016
1. Visjon for arrangementet
Blomstermila skal være et enkelt og hyggelig mosjonsløp for
regionale løpere. Arrangementet skal bidra til å finansiere aktiviteten i
arrangørgruppene.
2. Målsetning og resultater
Blomstermila skal fortsatt være et regionalt løp, men ønsker en vekst

29

slik at oppmerksomheten og økonomien kan bli bedre. Blomstermila
skal fortsatt holdes innenfor rammer som kan håndteres med en
relativt enkel organisering og i hovedsak basert på dugnadsinnsats.
Vi har de siste årene hatt 250 – 350 deltakere. Målet for 2017 er
400 deltakere, mens vi på lengre sikt (2020) mener at 800
deltakere vil være en passende størrelse for arrangementet.
Geografisk er målgruppen primært ca 40 min reiseavstand til Drøbak.
Det inkluderer alt innenfor Drammen, Lillestrøm og Moss.
Blomstermila henvender seg i første rekke til mosjonister og i mindre
grad til eliteutøvere.
Det er et mål for arrangementet å utvikle opplevelsen til noe mer enn
bare et løp. Det må være liv og røre og morsomt å være med på.
Arrangementet skal bidra med mer enn 100 000 kr til klubben og
gruppene i 2020.

problemer med bena og fikk ikke vært med på løpet i år heller.
Skaden anses ikke å ha sammenheng med arrangementet.

3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styringskommitteen for 2016 besto av:
Erik Solberg (Ski, leder)
Dag-Kjetil Hartberg (Friidrett)
Stein Erik Halck (Adm)
Øyvind Antonsen
Arild Haugene

Visjon for gruppen
Alle barn i Frogn skal få mulighet til en god innføring i idrettslige
aktiviteter.

Arrangementskommiteen for 2016 besto av:
Arild Haugene (Leder)
Øyvind Antonsen (Marked)
Geir Simonsen /Geir Morten Antonsen (Påmelding, tid, resultater)
Dag-Kjetil Hartberg /Christian Bakken (Teknisk gjennomføring)
Jon Weydahl (Løype)
Disse gruppene deltok i arrangementet: DFI Ski og DFI Friidrett, mens
DFI innebandy hadde betalte enkeltoppgaver.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Arrangementet hadde i 2016 et overskudd på 14964 kr etter at
14 000 kr er utbetalt til Friidrett. Andre grupper som gjorde dugnadsinnsats fikk betalt, dette er ført som utgifter i regnskapet.
For øvrig vises til arrangementets regnskap.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Arrangementet hadde ingen hovedsponsor i 2016, men en rekke
mindre annonsører.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Informasjon gjøres ved hjelp av en brosjyre (3000 stk), Facebook og
annonsering i Kondis og lokale medier. Arrangementet har ikke fått
tillatelse til å opprette egen WEB-side.
6. Aktiviteten
Blomstermila består av:
Blomsterknoppen, ca. 500 m løp for løpere opp til 12 år.
5 km trimklasse uten tid
5 km for aldersklassene 12-15, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59
og 60+
10 km for aldersklassene 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 og 60+
7. Arbeidsmiljø/sykefravær
Arbeidsmiljøet anses å være godt, selv om løypesjefen fortsatt har
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8. Ytre miljø
Arrangementet har en plan for miljø og bidrar ikke til forurensning av
det ytre miljøet.
Dessuten er det et godt indre miljø i arrangørstaben.
9. Fortsatt drift
Absolutt.

IDRETTENS GRUNNSKOLE I FROGN, IGF

Målsetning og resultater
Målsetningen er å gi et inkluderende tilbud til alle barn i Frogn i
alderen førskole til 1.klasse.
Organisasjon
Gruppens sammensetning
Vi har hatt en styreleder og en gruppeleder for hver av gruppene.
Gruppelederens ansvar var alt det praktiske med gruppene,
kommunikasjon, innhenting av politiattest osv.
Linda Rudi – styreformann
Gruppe 1

Drøbak og Montessori
førskole og 1.klasse

Hanne Henrichsen

Gruppe 2

Heer førskole

Sissel Tveter

Gruppe 3

Heer 1.klasse

Siv Kvinge

Gruppe 4

Sogsti førskole

Nan Furu-Bolstad

Gruppe 5

Sogsti 1.klasse

Elisabeth Harvei

Gruppe 6

Dyrløkkeåsen førskole og
1. Klasse

Simen Danielsen

		
Gruppens aktiviteter.
Karusellrennet (januar – februar 2016)
Dans (mars – april 2016)
Innebandy (april 2016)
Friidrett (mai 2016)
Individuelle sommeravslutninger (mai 2016)
Skøyter – Ski Ishall (september 2015)
Svømming (oktober-november 2016)
DFI håndball (oktober-november 2016)
Individuelle juleavslutninger (desember 2016)
Vi har ikke avholdt styremøter, men hatt mye kommunikasjon på
epost og på telefon.
Gruppens medlemstall
155 medlemmer fordelt på fem ulike områder, Heer, Drøbak,
Dyrløkke, Montessori og Sogsti.
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Leder og trenere
Det er 3-6 trenere på hver gruppe, totalt ca. 30 hovedtrenere
involvert gjennom året. I tillegg har gruppene hatt reservetrenere
som kan stille ved behov.
Dommere
Ikke aktuelt.
Frivilligheten
Gruppeledere, trenerne og reservetrenere har vært veldig pliktoppfyllende ved arrangementene og det har kommet mye ros fra foreldre.
Spesielt juleavslutningen med utdeling av medaljer har fått veldig
god tilbakemelding. Frivilligheten kan også være en utfordring da
trenere stiller med forskjellig kompetanse på både det sosiale og
det «faglige». Det er også utskifting av trenere hvert år som gir lite
kontinuert i læringsopplegget. Dette er IGF sin største utfordring.
Økonomi
Positivt resultat.
Sponsorer/samarbeidspartnere
Ikke aktuelt.
Informasjon og kommunikasjon
Påmelding og oppstart annonseres i lokal media (Amta og Facebook)
og via personlig besøk hos flertallet av skoler og barnehager i Frogn
(kan erstattes av epost, men eposter forsvinner fort eller blir glemt).
Kommunikasjonen mellom deltakers foreldre og IGF skjer via e-post
og noe telefon. Dette har fungert uten problemer. Kontakt med
administrasjonen har i hovedsak foregått pr e-post men også pr. tlf i
visse tider.
Anlegg
Bane/anlegg situasjonen
Følgende anlegg har blitt brukt av IGF:
Dyrløkkeåsen skole gymsal, Heer skole gymsal og Sogsti skole
gymsal
Utdelt halltid har fungert bra. Treningstimer må være i perioden fra
kl.17-19 grunnet alder på barna.
Aktiviteten
Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Det ble arrangert 16 treninger gjennom våren (inkl. karusellrennet).
Det ble arrangert 13 treninger gjennom høsten.
Aktiviteten og variasjonen på aktivitetene er helt enestående. Vi får
mye bra tilbakemelding fra foreldre. Vi har fått til et tettere samarbeid med andre grupper i DFI, noe som oppleves som veldig positivt.
I tillegg samarbeider vi med eksterne lag utenfor DFI, - Ski Ishockey,
Creative Danseklubb, Drøbak Frogn svømmeklubb og Drøbak
Ridesenter.

Arbeidsmiljø/sykefravær
Ingen sykefravær.
Ytre miljø
Gruppens aktiviteter har ikke hatt noen negativ virkning på det ytre
miljø.
Fortsatt drift
Med en sunn økonomi vil driften av gruppens aktiviteter fortsette
som planlagt.

IDRETTSMERKEUTVALGET
Det er avholdt prøver for idrettsmerket 4 ganger i 2016 på
Seiersten stadion.
15 personer klarte i 2016 utfordringene (9 i 2015), fordelt på
2 kvinner og 13 menn.
Alle betaler kr. 30 til dekning av utgifter. Kr 480,- ble sendt DFI i
november 2016.
Noe nyrekruttering også i 2016.

Følgende personer har oppnådd utmerkelser i 2016:
Løken, Knut-Anders
Bronsemerket
Strand, Tove
Bronsemerket
Magnussen, Runar
Krus

SENIORTRIMMEN I DFI - 2016
Høsten 2016 var det 50 aktive seniorer 1-2 g i uken og
våren 2017 er vi 52.
Anita Hansen og Kari Anne Wold har nå samarbeidet i 11 år og har
hver sine faste dag og hjelper hverandre i ferier og ved sykdom.
Dette gir trimmerne våre god stabilitet og god
variasjon i treningen. Seniorgruppen har bare vokst de siste
årene og er veldig trofaste i fremmøte – vær og føre er ingen
hindring for denne gruppen!
Vi samles hver jul og hver sommer til hyggelig semesteravslutning på restaurant i Drøbak sentrum.

Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Individuell sommer- / juleavslutning for gruppene.
Sosiale aktiviteter
Vi startet høst-semesteret med å samle alle gruppeledere og
instruktører til en intro med Per Wollbraaten. Her fikk de fine tips og
mange gode eksempler på hvordan trene og jobbe med denne
aldersgruppen. Her fikk også trenerne pratet sammen og stilt
spørsmål. Mange gode tilbakemeldinger her på denne samlingen.
Det har kommet ønske om sosial aktivitet for gruppeleder/trenere
på de ulike partiene, dette bør vurderes.
Årsberetning for DFI 2016
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Resultatregnskap DFI totalt 2016
RESULTATREGNSKAP 2016
Noter

2016

2015

4 370 969

3 907 734

1 106 613

1 376 753

INNTEKTER:
Medlemskontigent/Treningsavg.

6

Tilskudd fra AIK, FIR, Andre
Grasrotmidler
Driftstilskudd hall og anlegg/banefond
Reklameinntekter/Sponsorinntekter
Div. inntekter
SUM INNTEKTER:

409 557

387 753

4 251 806

3 698 272

679 010

764 000

6 338 759

7 015 154

17 156 714

17 149 666

4 433 280

4 642 615

588 451

523 362

93 199

96 759

KOSTNADER:
Lønn/Feriepenger

3

Arb.giv. Avg.
Pensjonskostnader
Avskrivning

350 161

306 572

Drift anlegg

1 740 195

2 433 817

Serieavg.dommerutg.

865 545

832 815

Forsikring

230 181

180 753

1 317 566

1 129 346

7 098 725

5 901 915

16 717 273

16 047 954

Kilometergodtgjørelse
Div. utgifter
SUM KOSTNADER

3

Driftsresultat

439 411

1 101 712

Annen finansinntekt

-23 190

-42 041

Sum Finansinntekter

-23 190

-42 041

Annen Finanskostnader

510

Sum Finanskostnader

510

-

462 120

1 143 753

Årsresultat
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Balanse DFI totalt 2016
BALANSE PR. 31.12.2016
EIENDELER

Noter

Driftsmidler

1

Sum varige driftsmidler

2016

2015

3 035 967

2 964 153

3 035 967

2 964 153

Kortsiktig lån

-

Sum finansielle anleggsmidler

-

Sum anleggsmidler

3 035 967

2 964 153

Kundefordringer

560 587

222 862

Sum fordringer

560 587

222 862

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

7 088 585

6 827 419

7 088 585

6 827 419

10 685 139

10 014 434

(8 871 591)

(7 729 752)

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Sum egenkapital

4

(462 120)

(1 143 752)

(9 333 714)

(8 873 505)

(9 333 714)

(8 873 505)

Avsetninger feriepenger

(463 833)

(417 011)

Sum avsetninger for forpliktelser

(463 833)

(417 011)

Leverandørgjeld

(208 134)

(305 334)

Skyldige offentlige avgifter

(679 459)

(418 584)

Sum kortsiktig gjeld

(887 593)

(723 918)

(1 351 426)

(1 140 929)

(10 685 139)

(10 014 434)

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Drøbak 30. mars 2017

Heidi Andresen
Fungerende leder

Jørn Beldring
Styremedlem

Roger Keiseraas
Styremedlem

Teresa Storrud Visedo
Styremedlem

Hege Sneis
Varamedlem

Anders G. Johansen
Styremedlem

Cecilie L. Paulsen
Styremedlem

Stein Erik Halck
Daglig leder

Årsberetning for DFI 2016
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Regnskap – Hovedstyret 2016
RESULTATREGNSKAP 2016

RESULTAT 2016

BUDSJETT 2016

RESULTAT 2015

604 838

620 000

615 921

INNTEKTER:
Medlemskontigent/Treningsavg.
Tilskudd fra AIK, FIR, Andre

1 901

Grasrotmidler

2 825

Driftstilskudd hall og anlegg/banefond

3 833 806

10 202
3 800 000

Reklameinntekter/Sponsorinntekter

3 698 272
21 500

Div. inntekter

2 058 056

1 621 000

1 948 376

SUM INNTEKTER:

6 501 425

6 041 000

6 294 271

2 691 620

2 712 000

2 640 928

419 613

384 000

392 500

93 199

95 000

96 759

KOSTNADER:
Lønn/Feriepenger
Arb.giv. Avg.
Pensjonskostnader
Avskrivning

12 845

Drift anlegg

1 180 482

1 360 000

1 709 567

13 300

48 261

80 000

187 753

Serieavg.dommerutg.
Forsikring

17 405

35 000

34 212

Div. utgifter

Kilometergodtgjørelse

1 671 673

1 172 000

1 037 120

SUM KOSTNADER

6 135 098

5 838 000

6 112 139

Driftsresultat

366 327

Annen finansinntekt

-9 407

Sum Finansinntekter

-9 407

Annen Finanskostnader

432

Sum Finanskostnader

432

Årsresultat
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375 301

-15 009

203 000

167 124
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Balanse Hovedstyret 2016
BALANSE 2016
EIENDELER
Driftsmidler
Sum varige driftsmidler

2016

2015

2014

33 280
33 280

-

13 300
13 300

Finansielle anleggsmidler
Kortsiktig lån
Sum anleggsmidler

922 700
922 700

997 700
997 700

997 700
1 011 000

Kundefordrnger
Sum fordringer

379 538
379 538

(118 970)
(118 970)

100 383
100 383

2 511 894
2 511 894
3 847 411

2 398 999
3 277 729
3 277 729

1 969 417
3 067 499
3 080 799

-2 501 093
(375 301)
-2 876 394
(2 876 394)

(2 333 970)
(167 124)
(2 501 094)
(2 501 094)

(1 916 728)
(417 242)
(2 333 970)
(2 333 970)

-310 075
-310 075

(290 003)
(290 003)

(251 910)
(251 910)

-129 015
-531 928
-660 943

(176 628)
(310 004)
(486 632)

(280 461)
(214 459)
(746 829)

(971 017)

(486 632)

(746 829)

(3 847 411)

(2 987 726)

(3 080 799)

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Sum egenkapital

Noter
1

2

4

Skyldig feriepenger
Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Fordeling år 2016
GRASROTMIDLER

LAM-MIDLER

FIR-KULTURMIDLER

HS

Kr.

-

-

ALPIN

Kr.

1587,00

4543,00

BADMINTON

Kr.

3197,00

8674,00

5000,00

16871,00

FOTBALL

Kr.

171813,00

336739,00

60000,00

568552,00

FRIIDRETT

Kr.

15603,00

16769,00

FRISKIS&SVETTIS

Kr.

11095,00

GRUPPE 13

Kr.

5801,00

22710,00

HÅNDBALL

Kr.

60909,00

132701,00

INNEBANDY

Kr.

10472,00

23735,00

ORIENTERING

Kr.

7733,00

12291,00

40000,00

60024,00

SKI

Kr.

38630,00

62474,00

16500,00

117604,00

SVØMMING

Kr.

9102,00

13000,00

22102,00

SYKKEL

Kr.

28738,00

7647,00

TURN

Kr.

39204,00

39759,00

IGF

Kr.
Kr.

Årsberetning for DFI 2016

403884,00

-

SUM
6130,00

32372,00
11095,00

668042,00

28511,00
35000,00

228610,00
34207,00

36385,00
78963,00
5000,00

5000,00

174500,00

1246426,00
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Resultatregnskap gruppene 2016
ALPIN

BADMINTON

FOTBALL

FRISKIS OG
SVETTIS

FRIIDRETT

GRUPPE 13

INNTEKTER:
Medlemskontigent/Treningsavg.

6 600

1 704 170

29 275

60 250

5 100

Tilskudd fra AIK, FIR, Andre

4 543

13 674

456 739

122 880

3 078

51 710

Grasrotmidler

2 021

2 972

182 338

15 667

11 155

6 109

463 010

10 000

Driftstilskudd hall og anlegg/banefond
Reklameinntekter/Sponsorinntekter
Div. inntekter
SUM INNTEKTER:

6 564

3 000

3 200

2 138 925

141 259

26 446

4 945 182

319 081

74 483

16 538
82 457

16 192

812 092

36 900

4 000

7 000

5 000

4 668

KOSTNADER:
Lønn/Feriepenger
Arb.giv. Avg.

100 945

Pensjonskostnader
Avskrivning
Druft anlegg
Serieavg.dommerutg.

375

Forsikring
Kilometergodtgjørelse

1 300

443 779

2 400

64 500

192

11 047

963 489

Div. utgifter

7 120

14 697

2 430 952

276 658

61 608

52 931

SUM KOSTNADER

7 495

45 636

4 815 757

318 558

71 677

59 931

(931)

(19 190)

129 425

523

2 806

22 526

-786

-222

-433

-136

-1 129

-74

(786,00)

(222,00)

(433,00)

(136,00)

(1 129,00)

(74,00)

0

0

0

0

0

0

-145

-18 968

129 858

659

3 935

22 600

Driftsresultat
Annen finansinntekt
Sum Finansinntekter

1 210

Annen Finanskostnader
Sum Finanskostnader
Årsresultat
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HÅNDBALL
578 108

INNEBANDY

ORIENTERING

47 000

SKI

SVØMMING

250 100

400 465
45 100

170 397

23 735

52 291

110 574

61 454

11 457

8 076

38 875

5 000

2 000

SYKKEL

TURN

43 000

BLOMSTERMILA - ski

IGF

515 839

126 225

7 647

47 344

5 000

31 529

35 079

418 000
145 000

25 000

26 000

1 764 438

50 050

23 135

711 233

75 424

16 449

127 369

2 579 397

134 242

83 502

1 673 782

520 988

123 625

725 631

97 734

20 900

11 500

314 840

41 325

379 177

29 840
7 650

66 234
131 225

92 234

38 053

329 666
738 163

343 604

35 600

2 500

15 860

1 000

6 500

98 508

5 360
16 320

280 619

27 674

14 734

1 389

2 067 949

53 242

34 865

524 338

102 539

71 433

210 249

118 594

84 977

2 797 555

137 416

37 365

1 732 769

449 577

119 258

649 159

118 594

84 977

(218 159)

(3 174)

46 137

(58 987)

71 411

4 367

76 472

12 631

7 257

-678

-66

-2 119

-5 131

-31

-886

-1 580

-451

-61

(678,00)

(66,00)

(2 119,00)

(5 131,00)

(31,00)

(886,00)

(1 580,00)

(451,00)

(61,00)

77,6

0

0

0

0

0

0

0

0

-217 558

-3 108

48 256

-53 856

71 442

5 253

78 052

13 082

7 318,00

77,6

Årsberetning for DFI 2016
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Balanse gruppene 2016
Noter

ALPIN

BADMINTON

FOTBALL

FRISKIS &
SVETTIS

FRIIDRETT

GRUPPE 13

EIENDELER
Driftsmidler

1

-

-

-

-

-

Sum finansielle anleggsmidler

-

-

Sum anleggsmidler

-

-

-

-

203 897

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

Sum varige driftsmidler

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 650

-

-

2 000

39 077

742 140

212 192

189 101

171 385

203 897

39 077

742 140

212 192

189 101

171 385

203 897

39 077

767 790

212 192

189 101

173 385

(204 042)

(58 045)

519 451

(211 532)

(183 483)

(150 786)

Kortsiktig lån

Kundefordringer

25 650

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

2 000

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Sum egenkapital

4

145

18 968

(129 857)

(659)

(3 935)

(22 599)

(203 897)

(39 077)

389 594

(212 192)

(187 418)

(173 385)

(203 897)

(39 077)

389 594

(212 192)

(187 418)

(173 385)

-

-

-

Avsetninger feriepenger
Sum avsetninger for forpliktelser

(79 196)
-

-

(79 196)

Annen langsiktig gjeld

(922 700)

Sum langsiktig gjeld

(922 700)

Leverandørgjeld

(61 939)

Skyldige offentlige avgifter

(93 548)

(1 683)

Sum kortsiktig gjeld

-

-

(155 487)

-

(1 683)

-

Sum gjeld

-

-

(1 157 383)

-

(1 683)

-

(203 897)

(39 077)

(767 790)

(212 192)

(189 101)

(173 385)

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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HÅNDBALL

INNEBANDY

ORIENTERING

8 820

SKI

SVØMMING

SYKKEL

TURN

2 993 867

BLOMSTERMILA - ski

IGF
-

-

-

8 820

-

-

2 993 867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 820

-

-

2 993 867

-

-

-

-

-

52 489

4 800

73 400

30 560

150

52 489

4 800

-

73 400

30 560

150

-

-

-

192 198

132 340

391 075

983 418

103 819

389 319

542 204

168 562

115 964

192 198

132 340

391 075

983 418

103 819

389 319

542 204

168 562

115 964

253 507

137 140

391 075

4 050 685

134 379

389 469

542 204

168 562

115 964

(460 194)

(140 248)

(342 819)

(4 096 540)

(379 991)

(400 833)

(152 790)

(108 645)

217 558

3 108

(48 256)

53 856

(71 443)

(5 253)

(78 052)

(13 082)

(7 318)

(242 636)

(137 140)

(391 075)

(4 042 685)

(71 443)

(385 244)

(478 885)

(165 871)

(115 964)

(242 636)

(137 140)

(391 075)

(4 042 685)

(71 443)

(385 244)

(478 885)

(165 871)

(115 964)

(1 217)

-

-

-

(25 081)

(3 825)

(44 439)

-

-

(1 217)

-

-

-

(25 081)

(3 825)

(44 439)

-

-

-

-

-

-

-

-

(3 152)

(2 691)

(37 855)

(400)

(15 728)

(9 654)

(8 000)

-

(9 654)

-

-

(8 000)

(37 855)

(400)

(18 880)

(2 691)

-

(10 871)

-

-

(8 000)

(62 936)

(4 225)

(63 319)

(2 691)

-

(253 507)

(137 140)

(391 075)

(4 050 685)

(134 379)

(389 469)

(542 204)

(168 562)

(115 964)
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Regnskapsprinsipper 2016
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.

DFI-HS

Årets avskrivninger

46 125

DFI TOTALT
2 964 153
421 885

46 125

3 386 038

-12 845
33 280

-350 071
3 035 967

12 845

350 071

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
DFI-HS:
Lønnskostnader
2016
2015
Lønninger
2 691 620
2 640 928
Arbeidsgiveravgift
419 613
392 500
Pensjonskostnader
93 199
96 759
Andre lønnsrelaterte ytelser
30 495
34 212
Sum
3 234 927
3 164 399
Sysselsatte årsverk
5,5
5,5
DFI TOTALT:
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Sysselsatte årsverk

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

Note 1 Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.16
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.16
Oppskrevet tidligere
Akkumulerte avskrivninger 31.12.15
Balanseført verdi 31.12.16

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.

2016
4 433 280
588 451
93 199
1 317 566
6 432 496
5,5

2016

2015

DFI-HS:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

126 948

112 692

DFI TOTALT:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

200 218

156 529

Note 4 Egenkapital
Egenkapital 01.01.
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

DFI-HS
2 501 093
375 301
2 876 394

DFI TOTALT
8 871 591
462 120
9 333 711

Note 5 Antall medlemmer
Antall medlemmer i DFI:

2016
2213

2015
2851

2014
3068

2015
4 038 330
523 362
96 759
1 129 346
5 787 797
5,5

Ytelser til ledende personer

2016
2015
2015/16
Daglig leder
Daglig leder
Styret
DFI-HS
DFI-HS
DFI-HS
Lønn
559 037
554 836
0
Pensjonsutgifter
22 695
23 353
0
Annen godtgjørelse
22 464
21 554
0
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder eller styremedlemmer.
Revisor
2016
2015
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik :
- revisjon
259 195
90 541
- andre tjenester, rådgivning
Sum godtjørelse til revisor
259 195
90 541
Revisjonshonoraret er belastet DFI-HS og gjelder hele idrettslaget.
DFI’s pensjonsordninger tilfredsstiller kravene om obligatorisk tjenestepensjon.
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Handlingsplan 2016
HOVEDSTYRET 2017 - 2022
Forrige periode vedr.” Handlingsplan for Drøbak Frogn Idrettslag”
endte i 2016. Denne handlingsplanen vil gjelde fra og med 2017 og
til og med 2022. Denne handlingsplanen er utviklet av DFI Hovedstyret gjennom siste året. Planen vil prege DFI Hovedstyrets arbeid
og rulleres hvert år.
Handlingsplanen skal gi grunnlaget for idrettslagets virksomhet de
kommende år. Den fastslår DFI sin visjon, sin virksomhetside og
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 visjon er: ”Idrettsglede for alle!”
Visjonen er fremtidsdrømmen for DFI – det vi skal strekke oss etter.
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.

DFIs verdimatrise ser slik ut:
DFIs verdimatrise

Utøvere

Trenere og ledere

Foreldre

Ansatte

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

Utvikles i 2017.

Fair

Respekt
Real
Forbilde

Respekt
Lojal
Forbilde

Utvikles i 2017

Respektere funksjonærer

Respekt
Lojal med klubb, utøvere
og regler
”rødmalt”
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

Respektere funksjonærer
Utvikles i 2017

Verdimatrisen vil bli utvidet til også å omfatte ansatte i idrettslaget i løpet av 2016.
Hovedmål:
DFI skal være den viktigste frivillige organisasjonen i Frogn
●●

Delmål for hovedlaget:
1) Organisasjonsutvikling: DFI skal ha en profesjonell organisasjon, som gjør det attraktivt for idretter/grupper å være medlem i
DFI, herunder være:
●●
en organisasjon med kompetanse tilpasset fremtidens behov
●●
en attraktiv organisasjon som sikrer frivillighet i alle verv
●●
en administrasjon med effektive systemer og prosesser
●●
en pådriver og premissgiver for utvikling av idrettslig tilbud i
Frogn
●●
en åpen økonomi med handlefrihet til å utvikle idretten
Tiltak 2017
●●
Kartlegge fremtidig kompetansebehov i alle organisasjonsledd
og sett i sammenheng med Seiersten idrettspark og Drøbaksbadet KF fremlegge anbefalt fremtidig organisering av DFI
●●
Avklare bruk og drift av Seiersten idrettspark i samarbeid
Årsberetning for DFI 2016

●●

●●

●●

●●

med Frognhallen og Drøbaksbadet KF, inkludert idrettsarrangementer i DFIs regi.
Kartlegge mulig samarbeid med lokale og regionale utdanningsinstitusjoner med tanke på verv og/eller prosjekter for
utvikling av DFI.
Oppfølging av DFI Hovedstyrets brev til Kulturministeren. Plan
for videre initiativer overfor NIF.
Ivareta idrettens interesser ved kommunal behandling av
kommunedelplan for området Seiersten-Ullerud-Dyrløkke.
Kartlegge årsaker til at flere idretter velger å stå utenfor DFI
og vurdere tiltak for en samling av flere idretter.
DFI HS vil ta initiativ til å danne et forum, hvor idrettslagene i
Follo kan møtes for å diskutere sammenfallende interesser.

2) Aktivitetsutvikling: DFI skal ha det beste aktivitetstilbudet i
Frogn, herunder:
●●
Jobbe for å samle flere særidretter organisert av NIF under DFIparaplyen
●●
Mangfold – breddeidrettslag – tilbud til alle
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●●

Aktuelt/Etterspurt – hva er etterspurt i vårt marked. Følge med
på nye trender

Tiltak 2017
●●
Kartlegge særidrettslag i Frogn og se på mulighetene for
samarbeid/opptak som særidrettsgruppe i DFI.
●●
Opprette aktivitetsfond for å stimulere gruppene til aktivitetsutvikling.
●●
Formalisere samarbeidet med Frisklivsentralen i Frogn.
●●
Samarbeid med kommunen for å inkludere flyktninger bosatt
i Frogn.
●●
Kartlegge om det er særidretter/tilbud som savnes blant
innbyggerne i Frogn
3) Anleggsutvikling: DFI skal sikre tilgang til anlegg tilpasset
nåværende og fremtidige behov:
●●

●●

Regionalt samarbeid
–– Invitere andre idrettslag i regionen (også på andre siden
av Oslofjorden) til et møte vedr mulig samarbeid. Samarbeidet kan være både på aktivitetssiden og anleggstiden.
Politiske prosesser
–– Rullering kommunale planer gjennom FIR. Rullering av Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø skjer politisk 1
gang pr år. DFI skal være aktivt med i denne prosessen.
–– Minimum 1 gang pr år – informere i «Åpen halvtime» i Kommunestyret
–– Kontakt med det politiske miljøet på partinivå

ALPIN
DFI Alpin har gjennom flere år jobbet mot å oppfylle vårt motto
som er «Glade barn på ski».
1 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
Hovedmål
Spre skiglede
Delmål
Utvikle alpine skiferdigheter hos barn og ungdom.
3. Planer og tiltak for året som kommer
2017 vil være et avgjørende viktig år for klubben. Det vises her
til Årsberetningens punkt vedr. Forutsetninger for videre drift.
Inntil det foreligger mer informasjon om muligheter for videre drift,
finner styret det lite formålstjenlig å utarbeide budsjett for driften.
Kontaktperson for alpin er Lasse Brastad

BADMINTON
På det årlige møtet i DFI Badminton møtte det ikke opp mange
nok personer for at møtet var vedtaksført. DFI Badminton legges

48

derfor foreløpig på is, inntil vi får tildelt treningstider med
tilstrekkelig kapasitet og hallfasiliteter til idretten.
Det må deretter rekrutteres et nytt styre og avholdes et ekstraordinært årlig møte. På dette møtet må handlingsplan og budsjett
vedtas.

FOTBALL
1. Forord
Fotballglede for alle.
2. Målsetning
2.1 Grunnlag
Drøbak-Frogn fotball er blant de største klubbene i Østfold fotballkrets
med over 70 lag og 850 aktive spillere. Aktivitetene spenner fra A-lag
på dame- og herresiden til jente- og guttelag i de yngste årsklassene.
Vi får fram gode spillere og gode lag. Med utbyggingen av Seiersten
fikk vi i løpet av 2015 en formidabel forbedring av banekapasiteten.
Vi trenger imidlertid å forbedre organisering og økonomi for å sikre
stabilitet og langsiktig utvikling.
DFI fotball skal fremstå som den klubben i regionen som er den
fremste til å kombinere breddefotball og toppfotball i et godt sportslig
og sosialt engasjerende utviklingsmiljø. Klubben skal skape trivsel,
mestringsevne og utvikle gode ferdigheter på alle nivåer. Et godt og
systematisk utviklet breddetilbud skal bygge toppfotballen i klubben.
Kort sagt; vi skal være ambisiøse, synlige og inkluderende. Alt vi gjør
skal være tuftet på respekt for hver enkelt og vi skal følge retningslinjene for Fair Play.
2.2 Hovedmål
Hovedmålet er å utvikle DFI fotball til en klubb som gjennomfører
trygge og utviklende aktiviteter og bygger toppfotballen gjennom
bredden.
Det er behov for å utvikle, forankre og implementere en langsiktig strategi for utvikling av DFI fotball. Klubbens organisering,
struktur og økonomi må være grunnlaget for gode aktiviteter og
satsing på lokale spillere. Klubbens identitet må være tydeligere
og oppslutningen om klubben, ikke bare laget, må styrkes.
Prosessen med å bli kvalitetsklubb i NFF startet i 2016 og blir
sentral for å utvikle DFI fotball.
3. Fokusområder 2017
Basert på visjon og hovedmål har DFI fotball følgende delmål/
fokusområder:
3.1 Sportslig utvikling
Videreutvikle og forbedre sportslige aktiviteter i hele fotballgruppa, og etablere en ”rød tråd”:
●●
Herrelaget (A-laget) etablerer seg på øvre halvdel 3. divisjon
●●
Damelaget er avdelingsvinner i 3. divisjon og rykker opp til 2.
Divisjon
●●
Juniorlaget etablerer seg på interkretsnivå
●●
DFI 2 rykker opp til 4. divisjon
●●
Utvikle samarbeidet med Frogn videregående skole
●●
Tilrettelegge bedre for at flest mulig spiller fotball lengst mulig
●●
Forbedret spillerutvikling i barne-, ungdoms- og toppfotballen,
herunder en konkret plan for dette
●●
Hoveddelen av spillerne i toppfotballen skal være utviklet lokalt
●●
Få på plass trinnansvarlige på alle årstrinn, og gradvis avslutte ”skolelagsmodellen” (jfr Sportsplan)
Årsberetning for DFI 2016
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●●

●●
●●

●●
●●
●●

Gjennomføre minimum to fotballskoler og tilleggstreninger/
ekstratreninger
Vurdere etablering av fotball-SFO og fotballakademi i DFI-regi
fra 2018
Vurdere/planlegge et større cup-/fotballarrangement i 2018
Minimum en trener pr lag skal ha gjennomført trenerkurs iht
krav til kvalitetsklubb
Kontrakter med alle trenere
Utdanne flere dommere, spesielt på kretsnivå
Fortsette implementeringen av sportsplanen.

3.2 Økonomi
Forbedre den økonomiske situasjonen til fotballgruppa i løpet av
2017:
●●
Øke inntektene, spesielt på sponsor- og arrangementssiden
●●
Gjennomføre fotballotteri
●●
Vurdere ytterligere dugnadstiltak der hele fotballgruppa deltar
for å generere inntekter
●●
Holde utgiftene på 2016-nivå
●●
Forbedre økonomistyringen og gjennomføre en god likviditetsstyring
●●
Videreføre et samlet regnskap for hele fotballgruppa, med
inndeling i tydelige definerte resultatområder, herunder klart
skille til lagskassene.
●●
Planlegge lotteri 2018.
3.3 Organisatorisk
Forbedre fotballgruppas organisasjon og administrative kapasitet:
●●
Gjennomføre NFFs kvalitetsklubbprosess i løpet av 2017, og
bli sertifisert iht kravene: https://www.fotball.no/klubb-ogleder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/#Toppen
●●
Tydeliggjøre ansvar og roller i mellom fotballgruppa og DFI HS
& Adm
●●
Videreutvikle egne utvalg for arrangement og marked
●●
Forbedre bruken av nye nettsider
●●
Forbedre informasjon og kommunikasjon internt og overfor
samarbeidspartnere
●●
Styrke den fotballadministrative kapasiteten for å kunne utnytte muligheter med ny stadion samt utvikling av aktiviteter.
●●
Tilsette daglig leder så snart økonomien tillater det.
●●
Heve kompetanse og forbedre rutiner/prosesser for konfliktforebygging og –håndtering.
●●
Styrke klubbtilhørigheten og dugnadsviljen for klubben.
3.4 Baner og anlegg
Tilfredsstillende tilgang på baner og anlegg med god kvalitet:
●●
Sikre en best mulig utnyttelse av Seiersten stadion
●●
Bidra i forbedring av fasilitetene på Frogn KG (bl a tribuner)
●●
Videre utvikling av banekapasitet, primært hall på Høiås,
Ullerud eller annen egnet lokalisering.
3.5 Dugnader, felles arrangement og andre aktiviteter
Følgende dugnader og felles arrangement gjennomføres:
●●
Fortsette samarbeidet med Gruppe 13
●●
Fotballotteri høsten 2017 (alle lag/spillere)
●●
Ballhentere for A-lagene (G-2005-2008, jentelagene)
●●
Gjennomføre Badebycup (planlagt september, på Seiersten,
gjennomføres av ungdomsfotballen)
●●
Barnefotballkvelden
●●
Kick off – alle lag
●●
Sesongavslutning – alle lag.
Årsberetning for DFI 2016

FRIIDRETT
1. Visjon
Å skape friidrettsglede for barn og ungdom
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 at Seiersten stadion har alt nødvendig utstyr for
friidrettsaktiviteter og arrangementer
b. Øke aktivitetstilbudet for å få med flere i alle aldersgrupper
c. Bygge organisasjonen i Friidrettsgruppa med aktive frivillige
med fokus på å styrke kommunikasjon, deltagelse i stevner
og evne til å arrangere egne stevner
3. Fokusområder
Friidrettsgruppa skal bygges videre og vil ha fortsatt fokus på å
øke aktiviteten og bygge organisasjonen. Dette vil i denne fasen
manifestere seg med fokus på;
●●
Kommunikasjon og informasjon
●●
Evne til å arrangere friidrettsstevner og andre konkurranser
utenfor bane
●●
Treningsopplegg og trenerkompetanse
4. Organisasjonsutvikling
Fortsatt satsning på å bedre kommunikasjon med foresatte
og aktive gjennom web-sider, sosiale medier, epost mm
●●
Kontinuerlig rekruttering av nye trenere og kursing av etablerte trenere
●●
Utvikle arrangementskompetanse
●●
Videreføre egne prosjekter med egne utvalg; Kom-i-form og
Multisportuke
●●

5. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Treningstilbud
●●
Treningstilbudet videreutvikles med bedrede planer og differensiering for ulike aldersgrupper og utvides for de eldste
både sommer og vinter.
●●
Vintertreninger må ha spesiell fokus med 18 måneder stengning av Frognhallen.
●●
Sommertreningstilbud på bane vil utvides med ny bane som
har god belysning. Det vil jobbes for at banen holdes åpen
lengst mulig gjennom måking og kosting i vintermåneder.
●●
Det vil satses på videreutdanne trenere.
●●
«KOM-i-FORM» - opplegget med voksen trimgruppe fortsetter i
samarbeid med Frogn kommune og andre samarbeidspartnere.
Konkurranser og arrangementer
●●
Overta som hovedarrangør for Blomstermila 17.juni; egen
arrangementskomite
●●
Delta med utøvere på lokale konkurranser i Follo og Akershus; både innendørs og utendørs.
●●
Arrangere to approberte friidrettsstevner; 20.mai og 7.september, på Seiersten friidrettsstadion. Treningsstevner både
vår og høst.
●●
Arrangere Multisportuke i sommerferien
●●
Bidra på Tinestafetten som teknisk arrangør
●●
Bidra på Frogniaden som teknisk arrangør
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●●
●●

Være ansvarlig for friidrettsøkter for Idrettens grunnskole
Motivere til økt deltakelse fra friidrett på skigruppas terrengkarusell

6. Anleggsutvikling
Bidra til at det etableres gode vedlikeholds- og driftsrutiner
på ny stadion som sikrer god åpningstid på banen
●●
Arbeid for å bedre arealet for tidtaking i nordvestre sving
●●
Fortsette oppbygging av idrettsmateriell for inne- og utetrening.
●●

7. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

Utegym
Idrettsmateriell
Anlegg

Fullføre prosjektet
Supplere med nødvendig utstyr
Sikre at friidretten blir godt ivaretatt ved den videre utvikling av Frognhallen med tanke
på tilbud ved andre idrettshaller

Organisasjons-utvikling Etablere egne utvalg for alle større arrangementer
Fordele dugnadsansvar på de ulike treningsgruppene.
Treningsutvikling
Søke etter flere trenere
Utvikle trenere, kursing
Lage gode rammeplaner for ulike treningsgrupper
Utvide tilbudet fortløpende med de aktives behov. Ikke ta inn flere aktive enn det er
kapasitet til å ivareta mtp trenerkrefter.
Aktivitetsutvikling
Ta fellesinitiativ til å delta på flere stevner i naboklubber. Videreutvikle egne treningsstevner
Arrangere 2 approberte banestevner
Bygge arrangementskompetanse
Kommunikasjons- og
informasjons-arbeid

Få med flere foreldre på arrangementer
Utdanne flere egne dommere.
Arrangere barnetrenerkurs sammen med klubber i nærheten
Jobbe videre med bruk av Facebook og hjemmeside

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
2.1 Hovedmål:
Friskis&Svettis har som mål å videreutvikle treningstilbudet i sal,
og opprettholde aktivitetsnivået. 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 bidra til å styrke folkehelsen
2.2 Delmål:
●●
Få minst en ny fast trener i løpet av 2017.
●●
Finne best mulig treningslokaler i en vanskelig tid med ombygging av Frognhallen.
3. Fokusområder
Leder- og trenerutvikling, gode og motiverte trenere er vår
viktigste ressurs. For å stimulere, beholde og rekruttere nye
trenere trengs godt miljø og faglig stimulering.
●●
Opprettholdelse av medlemsmassen, mer morsomt for alle
når vi er en stor gjeng som trener sammen, det gir bedre
økonomi som øker aktiviteten i gruppa.
●●
Frivilligheten, alle funksjonærer, 12 i alt, jobber frivillig, vi er
godt organisert, oppgavene er klare, forutsigbare, fleksibelt
ved behov og et godt og inkluderende miljø.
●●
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●●

●●

●●

●●

Vår 2017
2017
Frem til åpning av
renovert Frognhall
primo 2018
2017
2017

Gjennom 2017

Våren 2017
Høsten 2017
2017

Kommunikasjon og informasjon, vi annonserer, deler ut flyers
ved semesteroppstart, viser oss fram på arrangement og har
kontakt med Amta. Vi fokuserer på å tilby det som mosjonistene ønsker.
Klubb-/ og lagfølelse, alle våre medlemmer betaler DFI medlemskap.
Økonomi, god økonomistyring, slik at vi alltid har penger
disponible for å utdanne ny trener ved behov.
Samarbeidspartnere, vi har kontakt med Friskis & Svettis
Sentralt samt avdelingene i Ås, Ski og Vestby. I tillegg et godt
samarbeid med DFI.

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Hvilke ambisjoner har gruppen for utvikling av aktiviteter:
●●
Tilby 2 treninger i uka med blanding av flex, basis og middels
●●
Rekruttere og utdanne flere treningsledere med fokus på
yngre ledere
●●
Opprettholde et høyt faglig nivå på trenere og verter gjennom
utdanning i F&S
●●
Gjennomføre ulike former for markedsføring av vårt treningstilbud for å nå ulike målgrupper
5. Anleggsutvikling
Ingen egne lokaler/anlegg, bruker gymsaler på skolene. Ved
skolestengt rettes forespørsel til DFI om Boksehallen.
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6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltaksområde

Mål

Tiltak

Hvordan

Ansvarlig

Treningslokaler

Faste treningslokaler

Kontinuerlig kontakt
med DFI, halltildeling
skjer en gang per år.

Leder søker om Juni hvert år
halltildeling

Rekruttere trenere,
styrke tilbudet mot
yngre.

Appellere til yngre (30
år+) og redusere
sårbarhet hvis trenere
blir syke eller slutter.

Vurdere FB-annonsering for å rekruttere
trenere og skaffe nye
medlemmer.

Markedsføring

Aktive på sosiale
medier
Flere nye medlemmer
Sikre kontinuitet og
drift i styret.

Levende sider hele
tiden
Følge opp prøvetimer
Oppfordre valgkomiteen til å tenke ny
rekruttering gjennom
hele året

Knapphet på lokaler i
kommunen pga ombygging
av Frognhallen. Samarbeid
med DFI.
Oppsøke Vgs. Idrettslinjen.
Ha kontakt med Idrettslærere som kan hjelpe med å
motivere ungdom til å ta vårt
trenerkurs.
Større aktivitet

Tilby prøvetimer
Rekruttere styremedlemmer

GRUPPE 13
1. Visjon
Likeverd og inkludering i idretten for alle med spesielle behov i
Frogn kommune.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Videreutvikle Gruppe 13
2.2 Delmål
●●
Øke kjennskapen til Gruppe 13 for eksempel på den årlige
hyggekvelden, på møter med andre gruppestyrer eller med
hovedstyre i DFI.
●●
Øke medlemstilslutningen, spesielt av hjemmeboende funksjonshemmede. Bruke koordinator for funksjonshemmede til
å spre informasjon om gruppe 13.
●●
Arbeide for at det politiske nivået i Frogn kommune støtter opp under idrettsaktiviteter for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
●●
Fokusere på interesser og forutsetninger hos medlemmene i
Gruppe 13. Vurdere om enkelte av utøverne kan introduseres
til andre grupper i DFI.
3. Fokusområder
Informasjon gjennom aktiv bruk av AMTA.
●●
Arrangere informasjons- og hyggekveld i forkant av årsmøte,
der tilbudet i gruppe 13 gjøres kjent for alle som har omsorg
for barn, unge og voksne med spesielle behov. På dette
møte ønsker vi også å verve frivillige til treneroppgaver eller
styreverv.
●●
Utvikle samarbeid internt i DFI med fokus på mulig integrering av utøvere.
●●
Utvikle samarbeid eksternt med støttespillere og sponsorer.
Sikre at Gruppe 13s sponsorer får tilstrekkelig oppmerksomhet for de bidrag de gir.
●●
Tilfredsstillende økonomi er en forutsetning for å videreutvikle tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Styret
vil søke om midler fra Frogn Idrettsråd, fra Akershusfondet
og fra lokale sponsorer. Aktivitetene dimensjoneres etter de
økonomiske ressursene Gruppe 13 har og av tilgangen på
frivillige.
●●

Årsberetning for DFI 2016

Når

Styret

Våren 2017

Web-ansvarlig

Kontinuerlig.

Sende SMS etter prøvetiden. Styret
Oppfordre medlemmer til
Valgkomitè/
styrearbeid
styret

Kontinuerlig.
Slutten av året

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
I 2017 ønsker vi å videreføre de tre aktivitetene: fotball, håndball
og skitrening.
I 2017 har vi ikke planer om å utvide tilbudet. Dette er naturlig
å gjøre når vi får nye medlemmer som ønsker og trenger noe
annet enn det vi allerede tilbyr. Vi er også avhengige av frivillige
trenere før vi kan utvide tilbudet.
Frogniaden er og blir vårt viktigste enkelt arrangement. Gjennom
Frogniaden skaper vi interesse og glede for idrett, fellesskap og
mestring. Utøverne konkurrerer med egne tidligere prestasjoner
og gleder seg over hverandres resultater. Vi beholder Frogniaden
«malen», eventuelt med flere eller andre øvelser og flere utøvere.
5. Anleggsutvikling
Med opprustning av Frogn Stadion og bygging av svømmehall har
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vært med og
uttalt seg om brukernes behov.
6. Planer og tiltak for 2017
Tiltak

Beskrivelse

Informasjons- og
hyggekveld

Medlemmer av gruppe 13,
trenere, pårørende, ledsagere fra boligene, og alle
som vil vite mer om gruppe
13 inviteres.

19 januar

Ridderrennet

Skigruppen deltar på
Ridderrennet.
5 deltagere og 5 ledsagere
drar til Beitostølen.

31 mars - 2
april

Borgertoget

Tid

17 mai

Fotballgruppen og
håndballgruppen

ViVil

27 -28 mai

Grillfest

Håndballspillerne

2 juni

Sommeravslutning

Medlemmer av gruppe 13
inviteres med på tur til
Håøya.

25 juni

Kakelotteri

Drøbak City. Utøverne er
loddselgere og pårørende er
hjelpere.

Vår og høst
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Landsturneringen
i Håndball

Våre håndballspillere deltar
på landsturneringen.

8 -10
september
på Jessheim

Frogniaden

Gruppe 13s
hovedarrangement

3 september

Pizzakveld

Medlemmene av fotballgruppen inviteres til
pizzakveld.

November

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●

HÅNDBALL
1. Visjon
Idrettsglede for alle. En håndballgruppe å være stolt av.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Videreutvikle aktiviteter og anlegg for å nå vår visjon, og være en
positiv bidragsyter til nærmiljøet.

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

2.2 Delmål
Organisasjon: Videreutvikle klubben og øke antall aktive.
Aktivitet: Ha gode treningstilbud på alle aldersbestemte lag for
gutter og jenter som vil spille håndball i DFI.
Opprettholde herrelag/damelag og starte satsning mot opprykk
med damelaget til 3. divisjon i sesongen 2018/2019, og opprykk også for herrelaget.
Anlegg: Støtte hovedlagets anleggsutvikling.
3. Fokusområder
●●
Kommunikasjon og informasjon
●●
Aktiv bruk av hjemmesider. Få alle gruppene til å benytte
websider. De som trenger kan få opplæring.
●●
Årlige møter med oppmenn/ lagledere.
●●
Frivilligheten
●●
Støtte de frivillige i laget med utdanning, rettledning og enkle
kjøreregler. Alt av rutiner skal være tilgjengelig DFI Håndball
sin websider.
●●
Klubb-/ og lagfølelse- Klubbtilhørighet
●●
Arbeide aktivt med å styrke gruppefølelsen ved å dra på felles cuper, gjennomføre julebord og andre faste og ikke faste
arrangementer der alle er med - for å skape et samlingssted.
●●
Forhindre overganger midt i sesong med holdningsskapende
arbeid.
●●
Samarbeid lag og samarbeidsklubber.
●●
Trenerrekruttering/Trenerutvikling. Arrangere trenerforum.
●●
Dommerutvikling.
●●
Fortsette videre utvikling av eksisterende dommere.
●●
Rekruttere nye barnekampledere og videreutdanne disse.
●●
Løfte dommere opp i nivå til utviklingsgrupper.
●●
Fadderordning
●●
Faddere brukes aktivt av alle lag.
●●
Sportslig utvalg også delta på foreldremøter ved forespørsel.
●●
Tilby oppstartshjelp for nyetablerte lag.

●●

Halloween cup for egne lag i ungdomstrinn.
Julebord
Serie- og cupkamper på egne arenaer
Aktivitetsuke sommer 2018
Håndballskole høstferie
Andre tilbud
Kurs for dommere, ledere og trenere.
Møter for ressurspersoner i gruppa for å øke
kompetansenivå.
Arrangere turneringer (eks. Loppetassen).
Tiltak gruppen gjør for å ivareta bredde.
Aktiv rekruttering av nye spillere.
Sportslig plan som gir retningslinjer/strategi for utvikling.
Samarbeid med andre klubber.
Tiltak gruppen gjør for å ivareta topp.
Samarbeid med partner/ prestasjonsklubber.
Hospitering på andre lag og i partnerklubber
Aktiviteter/tilbud.
Eget SPU tilbud i DFI.
Målvaktsutvikling.
Håndballskoler.
Loppetassen treninger.
Aldersbestemte lag. Herrelag og damelag.

5. Anleggsutvikling
Støtte hovedlagets utvikling av anlegg i kommunen.
●●
Kontinuerlig arbeide med halltid i alle haller.
●●

6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Sportslig

Sportslig plan publiseres
Oppfølging av lagene, delta på
foreldremøter ved forespørsel.
Øke antall spillere på guttesiden,
fokus rekruttering
Forberede opprykk med dame- og
herrelaget.

2017

Informasjon

Kurstilbud på websider i august
Publisere på webside og Facebook.
Oppdatere alle sider fortløpende

2017

Arrangementer

Håndballskole
Aktivitetsuke
Julebord
Halloween
Sommeravslutning

2017

Dugnad

Årlig hoveddugnad

2017

Styret/
ungdomsstyret

Implementere ungdomsstyret som
veiledende organ

Sponsor

Sørge for økte inntekter til DFI
håndball.

2017

INNEBANDY
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
●●
Egne arrangement
●●
Sommeravslutning
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1. Visjon
«Innebandy er for alle»

Årsberetning for DFI 2016

2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Breddesatsing for å gi et tilbud til alle som ønsker å spille
innebandy i Frogn.
2.2 Delmål
2.2.1. For å videreutvikle breddesatsning, fortsette satsing på
senior-laget, med mål om resultater som motiverer yngre spillere.
2.2.2. Foreldredrevne lag i de laveste aldersbestemte grupper.
2.2.3 G12:
Målsetting for inneværende sesong: 5 seriekamper igjen hvor vi
håper å komme blant de 4 beste av 16 lag. Klare for semifinale i
Regions cup. Klart mål om å komme til finalen neste år/sesong.
Neste sesong / andre halvår 2017: Dele opp i 2 lag, og melde
begge lagene opp i seriespill. Flere treningskamper mot lokale lag.
Ytterligere ekstratreninger med Sindre Bjerknes (Innebandyakademi). Innebandyakademi : Arrangementet går over to søndager.
22. januar på Fagerstrand - 2,5 timer trening med Sindre
Bjerknes med påfølgende oppvisningskamp i forbindelse med
eliteseriekamp mellom Sveiva og Akerselva i Rommenhallen. 29.
januar på Fagerstrand – 4 timer trening med Sindre Bjerknes. Tiltaket koster Kr. 550,- pr. deltakende barn. G12 ønsker å se på
videre samarbeid med Sindre Bjerknes utover våren 2017 for å
øke sportslige prestasjoner. I uke 26 arrangeres Salming Summer
Camp ved Hovås i Sverige. Ca. 10 stk. påmeldt fra G12 p.t.
2.2.4. G16: Tilbud til G16/juniorgruppe skal opprettholdes, og det
skal jobbes for å holde spillerne i klubben – evt gjennom samarbeid som er innledet med innebandylag i samme aldersgruppe i
Ski IL
2.2.5. Senior A: Fokus på økt sportslig utvikling. Dette gjøres ved
å ha et seriøst og krevende opplegg fra og med våren 2017. Økt
fokus på lagbygging i form av cuper og turer.
2.2.6. Fortsatt fokus på å etablere lag i flere årsklasser for å tette
store alderssprang mellom lagene.
2.2.7. Mini: Et GJ9 lag vil skilles ut fra dagens Mini-lag, og man
ser for seg at de to lagene vil ha egne treninger og trenere. GJ9 vil
meldes opp i Minirundene på vårparten, og ordinært seriespill på
høsten. Vi tar sikte på å melde opp Mini på Minirundene fra
høsten.
2.2.8 Økt fokus på samarbeid og samhandling mellom de ulike
lagene. Videreutvikle hospiteringsordninger både opp og ned,
samt etablere rutiner for at eldre spillere deltar som trenerassistenter og evt dommere på treninger og kamper for de yngre
lagene. Det bør tilrettelegges for og oppfordres til at spillere i alle
lag er til stede på hverandres kamper.
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 respektive spillergrupper. Styret skal arbeide for at
klubbens gode økonomiske handlingsrom benyttes til å bygge
videre på engasjementet rundt a-laget, og det høye aktivitetsnivået
for de yngste lagene.
Årsberetning for DFI 2016

Klubb-/ og lagfølelse
●●
Bygge videre på det stabile miljøet som er utviklet blant G12
og a-laget.
●●
Fortsette å utvikle et stabilt miljø blant Mini-spillere – delta på
Mini-cup
●●
Økt fokus på samarbeid og samhandling mellom de ulike lagene. Gjennomføre felles arrangementer for alle lag, og etablere
rutiner for sportslig involvering av spillere på tvers av lagene.
●●
Involvere flere ikke-spillere i klubbens virksomhet: Foreldre er
en viktig ressurs for klubben, men for få gis aktivt en mulighet
til å involvere seg. Flere viktige ansvarsområder kan fordeles
til foreldregruppene, noe som vil gi forståelse for innebandy og
kan virke motiverende for å delta i klubbens aktiviteter:
●●
Å gjøre dugnad som hallvakt samtidig som det foregår innebandytreninger i hallen
●●
Å delta/bidra som lagleder og/eller dommer og/eller i klubbens styre
●●
Å være materialforvalter i hver gruppe
●●
Å være klubbens hjemmesideansvarlig eller hallvaktansvarlig
●●
Å delta på andre dugnadsaktiviteter som kiosksalg, sponsorgruppe, organisere Blomstermila, ivareta oppgaver i sekretariatet ved hjemmekamper o.l.
●●
Styret skal jobbe for bedre og mer systematisk involvering av
ikke-spillere i og rundt klubben
Leder- og trenerutvikling
●●
Tilby trenerkurs lokalt for foreldre og eldre spillere.
●●
Etablere en klubbordning med at alle 16-åringer skal gjennomføre lokalt dommerkurs. Videreutvikle eksisterende dommerkompetanse ved at denne tas i bruk i lokale kamper.
●●
Etablere en klubbordning med at alle 17-åringer skal tilbys
lokalt VIB-kurs.
Opprettholdelse av medlemsmassen
●●
Unngå frafall av medlemmer, jobbe for rekruttering av flere
yngre spillere. Skape godt sosialt miljø og samhold i alle grupper. Gi alle spillere i yngre grupper like muligheter til å delta på
kamper og cuper.
●●
Gi spillere i eldre grupper spilletid på kamper i henhold til
deltakelse på treninger og engasjement forøvrig.
●●
Vurdere eventuelt nysatsninger som å arrangere rekrutteringssamlinger i ferier/lørdager.
Frivilligheten
●●
Holde fast på dugnader som bidrar med gode inntekter til
gruppa, slik som hallvakter og rigging/transport for Blomstermila.
●●
Videreføre ordningen med inndeling av alle foreldre i dugnadsgrupper.
●●
Re-etablere sponsorgruppa og bidra til mer systematisk arbeid
med dette.
●●
Opprettholde ordningen med egen hallvaktansvarlig, helst
en person utenfor styret. Dette er en avgjørende og prioritert
oppgave for videre bærekraftig drift av gruppen.
Økonomi
●●
Videreføre en sunn økonomi gjennom kontroll av inntekter/
utgifter.
●●
Øke klubbens inntekter ved bidrag fra flere sponsorer.
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Kommunikasjon og informasjon
●●
Opprettholde god kontakt med medlemsmassen gjennom
de kanaler som fungerer. Ansvar for dette tilligger først og
fremst hvert enkelt lag.
●●
Passe på at info på DFI sin hjemmeside er oppdatert for
innebandy.
●●
Bruke e-post som generell kommunikasjonskanal i hele klubben og holde DFI Innebandys web-side og hallvaktordningen
sin web-side oppdatert til enhver tid.
Helse, miljø og sikkerhet
●●
Hjertestarter er kommet på plass i Frogn Arena. Flere av
medlemmene har gjennomgått hjerte- og lungeredningskurs,
slik at de er i stand til å betjene denne.
●●
Klubbens materialforvalter skal sørge for at førstehjelpsskrinet på hallvaktrommet holdes intakt.
●●
Alle lag som spiller kamper, skal ha egen førstehjelpskoffert.

6. Planer og tiltak for året som kommer
Dette er tiltak utover innebandygruppens ordinære aktiviteter
Tiltak

Beskrivelse

Trenerutvikling

Gi tilbud til fungerende og potensi- Høst 2017
elle trenere om treneropplæring
(Oslo). Treneropplæring internt i
klubben ved å være hjelpetrener for
andre lag

Dommere

Gi klubbens yngre dommere
trening, ved at de dømmer internt
på treninger/treningskamper – og
eventuelt yngre lag ved hjemmekamper

2017

Sportslig
utvikling

Videreutvikle sportslig utvikling av
G12 med seriespill, treningskamper og cup-deltakelse.
Fortsette sportslig satsing for G16
og Senior A herrer ved å satse på
kompetanse på trenersiden.
Videreutvikle den gode rekrutteringen i de yngste årsklassene,
samtidig som ressursene rundt
gruppene styrkes. Mer foreldreinvolvering.

2017

Rekruttering

August 2017
En ettermiddag i august med
utdeling av materiell (røde kort) ved
alle barneskolene og ungdomsskolene i Frogn

Folkeskikk
Klubben skal ha et særlig fokus på samhold og gode holdninger
hos samtlige aktører i klubben. Det skal jobbes for mer samhandling mellom de ulike lagene Klubben skal ha på lengre sikt
etablere retningslinjer/spilleregler for samspill og oppførsel.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Det er en hovedmålsetning å opprettholde det sportslige tilbudet
i klubben slik at alle spillere og lag kan utvikle ferdighetene sine
videre. For å oppnå sportslig utvikling er det nødvendig å
opprettholde klubbens samlede treningstid (halltid) i Frogn
Arena.
For å øke rekrutteringen til innebandygruppen:
a) Det utøves skjønn med hensyn til betalingsforpliktelser for nye
spillere «på prøve». Tidligere var tilbudet én måneds gratisperiode for potensielt nye spillere – i mai og september.
Prinsippet om en gratis prøveperiode videreføres, men dette
skal ikke lenger være låst til månedene mai og september.
Krever ekstra oppfølging med hensyn til å oppdatere medlemslistene løpende overfor både hallvaktsansvarlig og
DFI-kontoret
b) Øke motivasjon til videre satsning ved at eldre grupper oppnår
gode resultater.
c) Øke antall oppslag i lokale media om DFI Innebandy (artikler
fra kamper og cup-deltagelse.)
5. Anleggsutvikling
Gruppen ønsker å opprettholde en samlet aktivitet i Frogn Arena
fordi det er her vi har vant og alt annet utstyr. Dette er dessuten
den eneste hallen med sportsgulv som er egnet dekke for
innebandy.
Styret skal jobbe for å opprettholde den totale treningstiden som
klubben hadde pr 1.1.2016. Dette er spesielt viktig fordi det
etableres nye lag i de yngre årsklassene, samtidig som vi ønsker
å tette hullene i årsklasser mellom de etablerte, eldre lagene.
Klubben må fortsatt ha tilgang til Frogn Arena to hele dager i
uken. Det er videre et ønske at klubbens hallvakter følger
samme treningsdager.
Lagene må ha trening etter hverandre på samme dag da eldre
spillere dermed kan bidra med hjelp og utvikling til yngre spillere.
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Sosialt

Tid

Arrangere innebandyskole for IGF

Vår 2017

A-laget deltar på cup i Tsjekkia, evt
også sommercup i Stavern
G12 deltar på 1-2 cuper
Arrangere juleturnering for klubbens
yngre medlemmer

2017
2017
Desember
2017

ORIENTERINGSGRUPPA
1. Visjon
Gi et godt tilbud til alle som vil løpe orientering og delta i
turorientering i Frogn.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
●●
Arbeide videre med rekruttering og ungdomsløpere i samarbeid med Måren OK.
●●
Lage godt opplegg til Drøbakdilten
3. Aktivitets-/tilbudsutvikling
●●
Arbeidet med turorientering er gruppens hovedoppgave.
●●
Andre aktiviteter foregår i Måren OKs regi.
4. Anleggsutvikling
Gruppen planlegger nytt Holt-kart. Vi har vært i kontakt med
Treekrem som konstruerte Høyås/Seiersten, men han er ikke
ledig før 2018, vi utsetter derfor kartet til 2018.
Skolekart utsettes inntil videre.
Årsberetning for DFI 2016

5. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Rekruttering/ Kurs og karuseller i Måren OKs regi
ungdom

2017

Drøbakdilten

Våren
2017

60 poster planlegges og settes ut

SKIGRUPPA
1. Visjon
En skiklubb for alle i Frogn
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Gi et godt tilbud for langrennsaktivitet i Frogn
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 og 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.
Gjennomføre teknikk- og smørekurs for voksne.
7. Gjennomføre skikaruseller, og arbeide for å opprettholde og
helst øke antall deltagere.
8. 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
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
Frivilligheten
3.3 Gjennomføre de samme inntektsbringende tiltak som i 2016
(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.

Årsberetning for DFI 2016

Klubb-/ og lagfølelse
3.6 Øke lagfølelse ytterligere gjennom aktivt 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.
3.8 Opprettholde og arbeide videre med kvaliteten og utformingen av klubbantrekket.
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 Forbedre systemene slik at naboklubber, barnehager, skoler
etc. fra andre kommuner betaler for å benytte kunstsnø og
løyper. Dette for å sikre driften økonomisk.
3.14 Innføre mobile betalingsløsninger.
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 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 2017, gjerne flere fra DFI ski
samtidig. Øke trenerkompetansen gjennom å få trenere til
å ta høyere trenerutdanning (trener 2 og 3)
3.23 Rekrutterer flere hovedtrenere.
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.
3.26 Bidra i Blomstermila i 2017 med tidtakingsbua og frivillig
hjelp.
3.27 Fortsette samarbeidet med Drøbak golfklubb.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
4.1 Gjennomføre skikarusell
4.2 Gjennomføre klubbmesterskap.
4.3 Gjennomføre Drøbaksrennet.
4.4 Stimulere bruk av ”cross training” (balanse/styrke/smidighet) i grunntreningen i alle treningsgrupper.
4.5 Arrangere fellestur eller sosiale arrangementer utenom
skisesong
4.6 Gjennomføre terrengløp som karusell
4.7 Bidra i Blomstermila med tidtakingsbua og frivillig hjelp.
4.8 Fortsette snøsamling i november/desember.
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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. I
samarbeid med Frogn kommune få byttet ut lysanlegget i
lysløypa. Dette er modent for utskiftning ettersom deler av
det nærmer seg 50 år.
5.4 Utarbeide en tydelig og god strategi for DFI ski, både for det
sportslige, og anlegg. 5.5 Utbedre utsatte deler av
lysløypa m.h.p. underlag for løping

SVØMMING
1. Visjon
DFI Svømming ble etablert høsten 2016 og erstattet tilbudet til
Drøbak Frogn Svømmeklubb. Gruppas hovedaktivitet inneværende
år har vært å lære barn å svømme. Visjonen er Svømmeglede,
Samhold og Trygghet. Når vi flytter inn i ny hall ved årsskifte
2017/18, vil vi utvide aktivitetene med mer fokus på sportslige
prestasjoner, og vi vil da tilpasse visjonen i forhold til dette.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Hovedmål til DFI Svømming er å lære barn i Frogn å svømme og
bli trygge i vannet.
2.2 Delmål
Opprettholde et godt og variert svømmetilbud til innbyggerne i
Frogn
Videreutvikle et bredt aktivitetstilbud med en sunn økonomi.
3. Fokusområder
For første halvdel av 2017 vil mye av fokuset være på opprettholde og forbedre det tilbudet gruppa i dag har. I andre halvdel
vil mer fokus være på å forberede oss på en situasjon med
tilgang på et moderne svømmeanlegg.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Gruppa arbeider kontinuerlig med å tilpasse aktivitetene slik at
man oppnår et best mulig tilbud for flest mulig. Dette innebærer
at vi tilpasser tilbudet slik at aktivitetene som er populære
utvides, mens de som krever subsidiering fra andre aktiviteter,
legges ned.
5. Anleggsutvikling
Gruppa ønsker å bidra konstruktivt i utviklingen av et nytt og
moderne svømmeanlegg i Drøbak.
6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Egne stevner

Arrangere to interne stevner i
løpet av året

Ett på våren
og ett ved
juletider
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Foreldremøter

Arrangere to foreldremøter

Ett i februar
og ett i
september

Ungdomsgruppa Planlegge styrking av ungdomsgruppa i forbindelse
med flytting til nytt anlegg

Høsten

Vannpolo

Februar

Arrangere et minipolostevne,
og vurdere å utvide aktivitetsnivået

SYKKEL
1. Visjon
Skape et godt og utviklende sykkelmiljø med idrettsglede for alle
nivåer.
2. Målsetning
Ønsker å være Norges triveligste sykkelklubb og positivt forbilde
for andre ute på veien.
Våre trening og konkurranser skjer i henhold 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.
DSK og klubbens medlemmer skal oppleves som en ressurs av
DFI, region og av Norges Cycleforbund (NCF)
3. Fokusområder
Kommunikasjon og informasjon
Kommunikasjonskanalen til klubben er i hovedsak lagt opp via
klubbens hjemmeside. Denne supporteres av et utvalg av
grupper via sosiale medier.
Frivilligheten
●●
DSK bør iverksette tiltak / prosjekter for å øke frivillig innsats
blant medlemmene. Det arbeides med flere konkrete prosjekter i 2017.
●●
DSK i samarbeid med Ski og friidrettsgruppa arrangerer i juli
multisportuka for barn i alderen 9 til 12 år.
●●
Vårtesten i april, landeveisritt
●●
Arbeid med terrengparken fortsetter.
●●
Økonomi
●●
Klubben har solid økonomi.
●●
Fokus på god økonomistyring opprettholdes.
Opprettholdelse av medlemsmassen
●●
Målet for DSK i 2017 er en økning i medlemsmassen, spesielt yngre syklister. Det iverksettes engasjerende tiltak for
rekruttering i alle gruppene.
●●
Styret ønsker å undersøke interessen for en turgruppe for
voksne syklister.
●●
Klubben vil arrangere medlemsmøter med forskjellig temaer.
Leder- og trenerutvikling
●●
Klubben ønsker mer trenerressurser og gir støtte til utdanning til interesserte kandidater i klubben.
●●
Klubben søker aktive foreldre for å kunne videreføre et godt
tilbud til juniorene.

Årsberetning for DFI 2016

Samarbeidspartnere
DSK har i øyeblikket ingen kontrakter på sponsorsiden. Vi søker
og vurderer flere samarbeidspartnere for videre å kunne utvide
vårt tilbud til medlemmene.

yngste til de eldre turngruppene, fra nybegynnernivå og helt opp
til konkurransenivå.
Det er et mål at alle skal finne et tilbud som passer eget
ambisjons- og ferdighetsnivå.

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Hvilke ambisjoner har gruppen for utvikling av aktiviteter
●●
Det er sentralt for DSK å ha kontinuitet i arbeidet for aktivitetsutvikling og å få med flest mulig på treninger.
●●
Styret har kontaktet NCF for hjelp til klubbutvikling.
●●
Hvilke aktiviteter/tilbud vil gruppen vurdere å tilby
●●
Mer målrettet satsing for de aldersbestemte klassene.
●●
Arbeide for høyere jenterekruttering.
●●
Tydeligere deling i grupper på etablerte sportslige tiltak
●●
Opprette tilbud for nybegynnere og lavterskel.

2. Delmål
2.1. Vi skal ha stabil økonomi. Øke inntektene noe gjennom
ulike tiltak som ble initiert i 2016.

●●

Egne arrangement
●●
Det jobbes med terrengkarusell for 2017.
●●
Klubbmesterskap både på landevei (tempo, rundbane og fellesstart) og terreng skal gjennomføres i løpet av 2017.
●●
Landevei viderefører siste års samarbeid med Nesodden
Sykkelklubb.
●●
DSK/NSK Vårtesten, NCF listet landeveisritt i april. Start/mål
fra Drøbak
●●
Det er foreslått familieweekend på Trysil for store og små.
5. Anleggsutvikling
Etablering av terrengpark er godt i gang, og prosjektet har fått
midler fra både klubben og Sparebankstiftelsen. Arbeidet
fortsetter i 2017.

TURNGRUPPA
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 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 og trenere. Styret og trenere skal ha et tett og nært
samarbeid, samt at vi ønsker god dialog mellom foreldre og
turngruppen, representert ved styret og trenere.
1. Strategi
Styret i DFI turn etablerte en strategi for DFI turn i 2016. Strategidokumentet ble utarbeidet med en inndeling på kort-, mellom og
lang sikt. Denne strategien skal være styrende for arbeid,
investeringer, utvikling og mål i DFI turn i 2017. Strategien skal
danne grunnlag og utgangspunkt for de valg og beslutninger styret
gjør i 2017. Strategien ble lagt frem for DFI hovedstyret i 2016, og
er således godt kjent for DFI øverste organ.
2. Målsetning
1. Hovedmål
Fortsette målrettet arbeid for DFI turn i henhold til DFI turns
etablerte strategi.
Få ny turnhall til å fungere optimalt sportslig og organisatorisk.
Opprettholde og videreutvikle dagens aktiviteter. I dette ligger at
de sportslige aktivitetene skal følge en rød tråd fra de aller
Årsberetning for DFI 2016

2.2. Vi skal investere i nødvendig turnutstyr for å utnytte ny hall
optimalt. Det mest kostnadkrevende er et fullverdig frittstående
gulv, skranke og noe annet materiell.
2.3. Vi ønsker å øke turngruppa, og vi ser at vi i 2017 har
anledning til å øke antallet gymnaster ut fra dagens medlemstall,
på grunn av etablering av ny hall. Økningen skal ikke starte før
høstsemesteret og må gjøres på en ryddig måte og sees opp
mot kapasiteten i trener-teamet, samt hva som er mulig å få til
organisatorisk.
2.4. Vi skal videreutvikle alle partiene men særlig ha fokus på
konkurransepartiet, herunder forsøke å etablere et aspirantparti.
2.5. Vi skal utvide tilbudet til tropp, og jobbe mot et konkurranseparti. Vi skal rekruttere flere gymnaster, samt en erfaren
trener, til dette partiet.
2.6. Vi skal starte opp et turnparti for voksne.
2.7. Vi skal ha fortsatt fokus på å videreutdanne våre trenere. Vi
skal ha faste trener-møter/samlinger og gjennomføre en
teambuilding-seanse per semester. DFI turn er avhengig av et
kompetent trener-team som er motiverte, pedagogiske og
pliktoppfyllende. Trenere i DFI turn må gjennomføre kurs da dette
er pålagt av NGTF. Vi har krav fra NGTF om å stille med én
dommer pr 10 gymnast i konkurranser. Det er også krav om at
alle som er hovedtrenere må ha Trener 1 kurs. DFI turn vil sende
flere trenere på pålagte og ikke pålagte kurs i 2017.
2.8. Vi skal organisere og skape en god struktur for turngruppa i
den nye plasthallen, herunder etablere rutiner for bruk av hallen
- både utnyttingsgrad (max antall gymnaster i hall - praktisk og
sikkerhetsmessig) og HMS, samt i forhold til trener-teamets
kapasitet.
2.9. Vi ønsker å invitere samtlige grupper i DFI til basistrening i
ny hall. Dette er et mål som står høyt i styret. Vi ønsker å stille
turnhall og turntrener tilgjengelig for de gruppene som ønsker å
trene basistrening. Kapasitet og organisering/struktur er her
nøkkelfaktorer.
2.10. Vi skal styrke og forbedre styrets rutiner ytterligere.
2.11. Vi skal ha et tett og godt samarbeid med DFI hovedstyret
og administrasjon, spesielt med hensyn til å finne gode løsninger
på den nye hallen til beste for turngruppa og resten av DFI.
3. Fokusområder
Kommunikasjon og informasjon: Økt fokus på innhold på nettsidene til turngruppen. Alle skal finne all informasjon om turngruppen og alle aktiviteter her. Øke markedsføringen av turngruppa
for å rekruttere flere til breddepartiene som starter til høsten.
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Klubb/ og lagfølelse: Det er viktig for turngruppen å kunne
representere DFI på turnkonkurranser og stevner og jobbe
sammen mot definerte mål. Konkurransepartiene har vært gode
og stolte representanter. Det er viktig å opprettholde nivået på
konkurransepartiet slik at det kan fungere som en motivator for
yngre gymnaster som ønsker å avansere.

Økonomi: Økonomien er under press.
●●
Vi forventer økt medlemsmasse i høstsemesteret 2017 når
ny hall er i drift. Vi forventer også at hallen vil trekke gymnaster også fra andre deler av regionen. Økt medlemsmasse
betyr økte inntekter gjennom å
–– øke antallet gymnaster til maks på hvert parti
–– øke antall partier
●●
Vi har et mål om å redusere noe på trenerutgiftene ved å
redusere trenere som er til stede ved oppvarming og ved avslutning. Vi omrokerer litt på trenerne, men med nye partier
og en forventet øking i antall gymnaster, tror vi at dette er et
mål det kan være noe usikkert om vi vil nå.
●●
Vi setter inn tiltak i 2017 for å øke inntekter utover vanlige
treningskontingenter.
●●
relevante grupper.

5. Anleggsutvikling
Plasthallen på Heer er en midlertidig løsning for turngruppen,
som er ventet å stå ferdig våren 2017. Selve hallen med
elektrisitet og ventilasjon settes opp profesjonelt. Innearbeid –
som å legge gulv – baseres på dugnadsarbeid under veiledning
fra kompetente ressurser i DFI. DFI turns strategidokument
beskriver denne situasjonen som en løsning som kan fungere
frem til det etableres en permanent basishall turn i Drøbak. En
basishall turn er DFI turns endelige målsetting for anlegg, og må
drives fremover i tett dialog og samarbeid med DFI hovedstyret/
administrasjon, Frogn idrettsråd og Frogn kommune. En basishall
turn vil etablere en rekke nye muligheter for DFI turn, men ikke
minst også for samtlige grupper i DFI, samtlige skoler, barnehager og andre grupper som søker basistrening/bevegelighetstrening og alternativ trening til egen idrett.
6. Planer og tiltak for året som kommer

Opprettholde medlemsmassen: På grunn av hallsituasjonen vil
det ikke være mulig for gruppen å øke medlemsmassen noe
særlig før høstsemesteret. Vi ønsker likevel å jobbe for å få
maksimalt antall gymnaster til hvert parti. Gode trenere, god
kultur og systematisk jobbing på partiene skal bidra til å gjøre
turngruppen til et attraktivt sted å drive organisert trening. I tillegg skal vi drive aktiv markedsføring i relevante kanaler. Det er
viktig at vi ikke mister ytterligere timer i Dyrløkkehallen dersom vi
skal kunne opprettholde medlemsmassen og få inntekter. Vi har
derfor fokus på god dialog med DFI hovedstyret.
Leder og trenerutvikling: Vi jobber hele tiden med å utvikle våre
trenere. Dette er et krav fra NGTF i tillegg til et ønske fra oss for
å fremstå som seriøse og attraktive. Tilgang og deltakelse på
kurs er noe økonomiavhengig, samt at tilbudet fra gymnastikk og
turnforbundet foreligger.
●●
DFI turn skal etablere de nye vettreglene for gymnaster,
trenere, foresatte og styret, slik at treningsmiljøet skal bli så
godt og profesjonelt som mulig.
●●
DFI turn skal også ha fokus på å etablere et langsiktig og
robust årshjul for å skape forutsigbarhet og struktur, samt
følge og videreutvikle de etablerte rollebeskrivelsene for DFI
turn styret, herunder etablere rollebeskrivelse for hovedtrener/sportslig leder.
4. Aktivitets/tilbudsutvikling
Alle hovedtrenere må innen utgangen av 2017 har fullført Trener 1 kurs. Flere trenere må ha dommerkurs i regi av NGTF.
Følges opp av styret.
●●
Andre kurs for trenere dersom økonomien tillater dette.
●●
Godt og variert treningsopplegg for alle på sitt nivå. Avhenger
som tidligere i stor grad av hallsituasjonen.
●●
Delta på konkurranser for apparatturnere. Sannsynligvis ingen deltakelse i konkurranser for troppsturn, da gruppen må
bygges opp igjen ila 2017.
●●
Tilbud om basistrening for andre grupper i DFI
●●
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Tiltak

Beskrivelse

Tid

Kretsstevner

Konkurranser på kretsnivå for
turnere i Oslo/Akershus.

2017 
vår og
høst

Juleshow

Årlig aktivitet

des
2017

Åpne dager

Siste treningsdager før
sommerferien vil vi holde åpen
dag for andre til å komme og
prøve ut tilbudet. Trenere vil
være til stede og hjelpe til.
Salg av vafler og kaffe.

Juni
2017

Dugnader på
Drøbak City

Kakelotteri på Drøbak City.
Styret delegerer ansvaret til
foreldre på ulike partier på de
to lørdagene.

IGF
Visjon
Alle barn i Frogn skal få mulighet til en god innføring i idrettslige
aktiviteter.
Målsetning
Hovedmål
Gi et inkluderende idrettstilbud til alle barn i Frogn i alderen
førskole til 1.klasse.
Delmål
Allsidig tilbud til barn, treningsopplegg med innslag av lek som
fører til utvikling av grunnleggende ferdigheter som balanse,
styrke, utholdenhet og sosialisering.
Fokusområder
Kommunikasjon og informasjon.
●●
Frivillighet – IGF er basert på foreldreinnsats.
●●
Klubb- og lagfølelse – Å kunne samarbeide i en stor gruppe.
●●
Økonomi – Gruppen skal drives med mål om et positivt resultat for videre drift.
●●
Opprettholdelse av medlemsmassen – Stor utskiftning av
●●

Årsberetning for DFI 2016

●●

både trenere, reservetrenere og barn fra år til år siden IGF er
et begrenset aldersbasert tilbud (deltakelse maks to år).
Samarbeidspartnere – Øvrige grupper innen DFI (fotball, turn,
håndball, innebandy, svømming), Drøbak Ridesenter, Ski Hockey og Creative Danseklubb.

Aktivitets-/tilbudsutvikling
Fortsatt samarbeid med DFI Ski med tanke på skikarusellen.
●●
Forsøke å skape en ramme / forum / faglig opplegg for
trenere på tvers av grupper for å sikre erfaringer og kompetanseoverføring fra år til år. Vurderer å leie inn kunnskap for
å bygge en plattform som trenerne får ved oppstart. Det er
godt mulig denne kunnskapen finnes i DFI systemet.
●●
Utvide samarbeidet med øvrige grupper innen DFI og andre
aktivitetsgrupper i Frogn. Det optimale ville være at gruppene
hadde to treningen etter hverandre og ikke en som de har i
dag. Da ville barna lært litt mer og fått litt mer innblikk i idretten.
●●
Se mer på arbeidsfordelingen og vurdere om det bør være to
ledere i IGF i tillegg til gruppelederne.
●●

Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Ski (karusellrenn)

Alle barn blir automatisk
påmeldt karusellrennet.

Vår 2017

Dans

Dans (Creative Dansestudio)

Vår 2017

DFI

Samarbeid med DFI Innebandy
og DFI Friidrett.

Vår 2017

Svømming

Svømmehallen på Seiersten
med DFI svømmegruppe

Høst
2017

Riding

Drøbak Ridesenter. Alle får
prøve å ri.

Vår 2017

DFI

Samarbeid med DFI fotball,
DFI håndball og DFI turn.

Høst
2017

Ski Ishockey

Barna får prøve seg på isen
med hjelp av Ski Ishockeyklubb. Fantastisk opplegg.

Høst
2017

BLOMSTERMILA 2017
Blomstermila arrangeres av Drøbak Frogn Idrettslag hvert år i
juni. For 2017 ønsker skigruppa å overlate ansvaret til friidrettsgruppa, da det er mer naturlig at arrangementet hører til der.
Arrangementet gjøres mulig ved omfattende frivillig innsats fra
grupper og enkeltmennesker i DFI. Arrangementet skal favne
mosjonister på alle nivå og skape en god stemning i bygda. DFI
og samarbeidspartnerne jobber alle for å få til en god stemning
og gode sportslige forhold for deltakere, arrangør og samarbeidspartnere.
Blomstermila skal gi et økonomisk tilskudd til de arrangerende
gruppene i DFI.
Handlingsplan 2016
Høsten 2016: Hovedkomité utpekt:
Leder: Arild Haugene
Adm.: Stein Erik Halck
Teknisk gjennomføring: Likke Ahmed
Løype: Jon Weydahl
Marked: Petter Norstrøm
Tidtaking/Påmelding: Geir Simonsen
Dato for løpet er satt til 17. Juni 2017

De fleste gruppene har klart det bra med de tildelte halltider. Pga
av jevn påmelding gjennom hele høst semesteret, har Dyrløkkeåsen passert 40 deltakere. De har vært nødt til å dele seg i to
grupper. IGF hadde fått tildelt to halltider på Dyrløkkeåsen så
dette løste seg fint.
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Budsjett 2017
2016 DFI TOTALT

DFI-HS

BADMINTON

FOTBALL

FRIIDRETT

FRISKIS
OG SVETTIS

INNTEKTER:
Medlemskontigent/Treningsavg.
Tilskudd fra AIK, FIR, Andre
Grasrotmidler
Driftstilskudd hall og anlegg/banefond
Reklameinntekter/Sponsorinntekter
Div. inntekter
SUM INNTEKTER:

4 728 640

520 000

846 000
399 000
5 090 000

5 000

1 700 000

29 000

50 000

15 000

390 000

25 000

1 000

3 000

180 000

15 000

11 000

4 710 000

791 000

540 000

4 911 250

1 800 000

16 765 890

7 030 000

5 456 155

3 048 000

670 964

420 000

96 000

96 000

1 239 500

110 000

23 000

4 049 500

179 000

62 000

8 000

1 023 155

50 000

2 000

5 000

4 000

KOSTNADER:
Lønn/Feriepenger
Arb.giv. Avg.
Pensjonskostnader
Avskrivning

342 900

12 900

Drift anlegg

1 925 000

1 340 000

Serieavg.dommerutg.
Forsikring
Kilometergodtgjørelse
Div. utgifter
SUM KOSTNADER

911 120

153 464

1 500

470 120

322 500

100 000

1 500

95 000

200

1 283 500

22 000

4 000

923 000

1 500

5 525 090

1 736 000

8 000

1 120 250

124 600

16 583 979

6 774 900

23 000

3 784 989

179 600

58 450

255 100

-

264 511

(600)

3 550

OVERSKUDD(+)/UNDERSKUDD(-)
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GRUPPE 13

HÅNDBALL

ORIENTERING

INNEBANDY

16 800

550 000

96 840

30 000

135 000

30 000

10 000

6 000

60 000

12 000

9 000

SKI

SVØMMING

SYKKEL

TURN

257 000

680 000

45 000

122 000

33 000

10 000

40 000

32 000

33 000

38 000

IGF

550 000 144 000

BLOMSTERMILA - ski
85 000

5 000

380 000
55 000

6 000

30 000

770 000

60 000

28 000

130 000
670 000

81 000

10 000
20 000

82 800

1 570 000

204 840

47 000

1 597 000

794 000

117 000

4 000

150 000

20 000

15 000

550 000

35 000

59 000
8 000

50 000
102 750
725 750 149 000

135 000

551 000
38 500

322 000
585 000

360 000

45 000

280 000

35 000

70 700

730 000

104 840

79 500

1 528 000

204 840

3 300

42 000

-

3 000

4 800

16 000

6 500

96 000
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25 000

15 000

3 000

44 400

610 000

134 000

105 500

499 000 147 800

90 000

47 400

1 659 000

746 000

147 000

1 113 500 147 800

90 000

(400)

(62 000)

48 000

(30 000)

(387 750)

45 000

1 200
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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
Utnevnt i 1998:
Bjørn Diedrichsen

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
2012 Claudia Dybwig
2013 Thomas Strypet
2015 Henrik Husdal
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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
Håndball
Fotball
Ski

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
Utnevnt i 2013:
Johs Johannesen
Utnevnt i 2016:
Inger Halck

STIPEND FRA DFI - HS
2004
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010

2011
2012
2013
2014
2015

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
Sigurd Kleiven
Ludvig Aspelund Holstad
Sanna Klerud Wheeler
Jørgen Solberg
Jenny Pedersen

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

REKLAMESKILT I FROGNHALLEN
Sparebank1 Østfold Akershus
Drøbak Rørleggerservice
Sporten Drøbak
Rema1000 Dyrløkkeveien
Akershus Amtstidende

Elektro Ide AS
Drøbak Elektriske
Kreativ Tømrerservice as
Bogerud Tekstil

HOVEDSPONSORER FOR DFI 2015
Akershus Amtstidende
SpareBank1 Østfold-Akershus

Drøbak Elektriske AS

KLUBBAVTALE
Sporten Drøbak

Select

Årsberetning for DFI 2016

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.
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HISTORISK OVERSIKT
1999

DFI gikk tilbake til å være et ﬂeridrettslag igjen.
Basket som ny gruppe i DFI ble vedtatt opprettet.

2001
2002

2003

2004

2012

Seiersten Ungdomsskole benyttet Frognhallen
som undervisningslokaler.

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.

2013

Aktivitet i to nye grupper igangsettes, Alpin og
Friidrett. Nytt møterom og kontor for Håndballgruppen innredes.

Seiersten Idrettspark med sportshall,
kunstgressbane, løpebaner, flomlys og
badeanlegg vedtatt i Frogn kommunestyre

2014

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.

Byggearbeider Seiersten Idrettspark igangsatt.
Sportshallen ferdigstilt i november.
Cheerleading tatt opp som ny gruppe. Ny
plattform for web og nytt medlemssystem
innkjøpt og tatt i bruk.

2015

Nye Seiersten stadion med tartan løpebaner
og kunstgress samt flomlys tatt i bruk

2016

Oppstart bygging av Drøbaksbadet og
rehabilitering av Frognhallen.DFI-kontoret
flyttet i brakker.
DFI Svømming tas opp som ny gruppe.

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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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

