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Årsberetning 2018
2018 har i stor grad vært preget av DFIs 100-årsjubileum. De
aller fleste av gruppene gjennomførte arrangementer hvor
jubileet ble markert. Det ble også avholdt jubileumsmiddag
med inviterte gjester på Folkvang den 20. oktober.
DFI sin administrasjon har i hele 2018 hatt tilhold i brakkeriggen
på Seiersten stadion. Fotballbanen på Seiersten har ikke fungert
tilfredsstillende både fordi reparasjonsarbeider fra leverandøren
ble for dårlig utført og fordi undervarmeanlegget har vært for
dårlig - og til tider ikke fungert i det hele tatt. I desember ble
vedtak fattet i kommunestyret om å skifte ut hele undervarmeanlegget, noe som også har vært DFIs anbefaling.
Det har også i 2018 vært mye aktivitet knyttet til samarbeidet
med Bølgen. Det har vært avholdt en rekke møter med Bølgens
styre, Frogn kommune og det politiske miljøet i kommunen. DFI
har vært og er fortsatt misfornøyd hva gjelder DFIs tilgjengelighet i svømmeanlegget. Det har også vært jobbet med å øke
forståelsen for Frognhallens betydning som DFIs arena og DFIs
betydning som en stor frivillighetsaktør i Frogn kommune.
Etableringen av turnhallen på Høiås har vært en stor suksess og
den har fungert svært bra. Aktivitetene i turngruppa har økt
betydelig.
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 opp
mot 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
(2017 – 2020) beskrives slik:
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
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–– en åpen økonomi med handlefrihet til å utvikle idretten
Tiltak 2018
●●
Kartlegge fremtidig kompetansebehov i alle organisasjonsledd og fremlegge anbefalt organisering av DFI, sett i sammenheng med Seiersten idrettspark og Drøbaksbadet KF.
Kartlegge mulig samarbeid med lokale og regionale utdanningsinstitusjoner med tanke på verv og/eller prosjekter for
utvikling av DFI.
●●
Ivareta idrettens interesser ved kommunal behandling av
kommunedelplan for området Seiersten-Ullerud-Dyrløkke når
denne kommer på høring.
●●
Kartlegge årsaker til at flere idretter velger å stå utenfor DFI
og vurdere tiltak for en samling av flere idretter.
●●
Ta initiativ til å danne et forum hvor idrettslagene i Follo kan
møtes for å diskutere sammenfallende interesser.
●●
Igangsette en ny klubbutviklingsprosess våren 2018 med
mål om å ha ny fullstendig virksomhetsplan klar til årsmøtet
2019.
●●
Gjøre kjent idrettsforbundets retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i alle ledd i DFI som organisasjon.
I 2018 er følgende utført:
●●
Administrasjonens kompetansebehov er knyttet til de tekniske løsningene som benyttes i organisasjonen, personellbehandling ved at DFI blir en større organisasjon med flere
ansatte samt drift av baner og anlegg.
●●
Særidrettsgruppenes kompetansebehov gjelder innen faglig
sportslige temaer, hvor hver gruppe utdanner sine trenere
og ledere, og oppdatering av webløsninger og administrative
rutiner. Styremedlemmer som skiftes ut må sikres opplæring.
●●
DFI har etablert samarbeid med Frogn VGS på flere fronter. Det er god kontakt med den idrettsfaglige ledelsen på
skolen. Elever har også blitt benyttet i arrangementer i DFIsammenheng som en del av undervisningen.
●●
DFI har sendt inn innspill til kommunedelplanen, men planen
ble sendt tilbake til kommunens administrasjon av politikerne
slik at planen ikke er kommet til realitetsbehandling. Høringsutkastet forventes ferdig i 2019.
●●
Det er ikke foretatt kartlegging av andre idrettslag. Imidlertid
har DFI godt samarbeid med flere av de andre idrettslagene
i kommunen som f.eks. Drøbak Golfklubb, Drøbak Hundeklubb og Drøbak Bokseklubb. Ingen av disse klubbene har
vist interesse for et organisatorisk samarbeid med DFI.
●●
Det er etablert forum for ansatte i Folloregionen og i Akershus og Oslo Idrettskretser. Daglig leder i DFI har deltatt på
tre – fire samlinger i denne gruppen.
●●
Hovedstyret hadde i november 2018 møte med en klubbveileder fra Akershus Idrettskrets som en oppstart av prosessen. Videre prosess må overføres til 2019, med mål om at ny
virksomhetsplan kan legges frem på årsmøtet 2020.
●●
Idrettsforbundets retningslinjer mot seksuell trakassering og
overgrep er gjort kjent internt i DFI og det er lagt ut link til
NIFs retningslinjer på DFIs websider sammen med retningslinjer vedrørende mobbing og hvordan man skal forholde seg
til dette.
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2. Aktivitetsutvikling: DFI skal ha det beste aktivitetstilbudet i
Frogn, herunder:
–– Jobbe for å samle flere særidretter organisert av NIF
under DFI-paraplyen
–– Mangfold – breddeidrettslag – tilbud til alle
–– Aktuelt/Etterspurt – hva er etterspurt i vårt marked.
Følge med på nye trender
Tiltak 2018
●●
Kartlegge særidrettslag i Frogn og se på mulighetene for
samarbeid/opptak som særidrettsgruppe i DFI.
●●
Fortsatt samarbeid med kommunen for å inkludere flyktninger bosatt i Frogn.
●●
Kartlegge om det er særidretter/tilbud som savnes blant
innbyggerne i Frogn
I 2018 er følgende utført:
●●
Se kulepunkt 4 over. Så langt har særidrettslag i Frogn ikke
vist interesse for å gå inn i DFI.
●●
DFI har i 2018 hatt presentasjoner og møter med flyktningekoordinatoren og flyktninger i vår kommune. I tillegg har
fotballgruppa gjennomført tiltak direkte rettet mot denne
målgruppen. Dette gjelder først og fremst i forbindelse med
fotballskolene.
●●
I 2018 er det kommet inn én konkret henvendelse om andre
idretter. Det ble imidlertid klart at ingen hadde tid til å ta på
seg rollen som frivillige for å dra dette i gang. Det var kun
noen få interessenter.
3. Anleggsutvikling: DFI skal sikre tilgang til anlegg tilpasset
nåværende og fremtidige behov:
Tiltak 2018
●●
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 anleggssiden.
●●
Politiske prosesser
–– Rullering kommunale planer gjennom FIR. Rullering av
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø skjer
politisk én gang pr år. DFI skal være aktivt med i denne
prosessen.
–– Minimum én gang pr år – informere i «Åpen halvtime» i
Kommunestyret.
–– Kontakt med det politiske miljøet på partinivå.
I 2018 er følgende utført:
●●
Samarbeid med andre idrettslag har i 2018 skjedd på et
organisatorisk nivå. Dette gjelder deltakelse i moderniseringsprosessen i NIF, gjennom aktiv deltakelse i en stor
gruppe fleridrettslag vedrørende medlemssystemet til NIF
– Klubbadmin. Gjennom samarbeid mellom daglige ledere i
Akershus- og Osloidretten fremmes DFI sine synspunkter videre, samt at vi samarbeider på flere områder. Ett eksempel
på dette i 2018 er innføring av GDPR – hvor idrettslagene i
Follo laget felles rutiner.
●●
DFI v/daglig leder har deltatt på åpne møter ifm med kommunedelplaner og hovedstyret har gitt et første innspill på
kommunedelplanen for Seiersten Ullerud, Dyrløkke.
●●
Hovedstyret har i 2018 ikke vært i «Åpen halvtime», men har
hatt møter med flere av de politiske partienes partigrupper.
Årsberetning for DFI 2018

5. Organisasjon
5.1 Styrets sammensetning i 2018
På årsmøtet den 20. mars 2018 ble følgende hovedstyre valgt:
Leder: 		
Nestleder: 		
Styremedlem:		
Styremedlem:		
Styremedlem:		
Styremedlem: 		
Styremedlem: 		
Varamedlem:		

Heidi Andresen
Roger Schäffer
Teresa Storrud Visedo
Cecilie L. Paulsen
Jørn Beldring
Amund Djuve
Svein Aaser
Hege Sneis

Ansatte er pr i dag som følger:
Daglig leder:				
Stein Erik Halck
Lønns- og regnskapsansvarlig:		
Ann Helen Ådahl
Klubbsekretær:				
Lise Asla Johnsen
Vaktmester:				Svein Heiskel
Banemester:				
Bjørn Cato Olsen
Daglig leder DFI Fotball:			
Ken Bampton
Sportslig leder/A-lagstrener DFI Fotball
Teitur Thordarson
Daglig leder/sportslig leder DFI Håndball
Magnus Seip
Driftsleder DFI Tropp & Turn		
Malin K. Lilleslåtten
Hovedtrener DFI Tropp & Turn		
Linda Borge-Skar
DFI Hovedstyret og DFIs ansatte består totalt av 45 % kvinner
55 % menn.
5.2 Styrets aktiviteter
DFI Hovedstyret har avholdt 15 hovedstyremøter og behandlet
135 saker i 2018.
Av saker som DFI Hovedstyret har behandlet i 2018 nevnes
følgende:
●●
Drift hall og anlegg
●●
Generell kontakt med Frogn kommune
●●
Oppfølging av Drøbak Frogn Idrettsarena KF i forbindelse
med lokalitetene DFI benytter
●●
Oppfølging mot det politiske miljøet i forbindelse med kulepunktet over.
●●
Kontakt med Frogn Idrettsråd (FIR)
●●
Møte med Akershus Idrettskrets i forbindelse med
klubbutviklingsprosess.
●●
Økonomistyring og kontroll
●●
Bistand til grupper i forbindelse med drift
●●
Ansettelser av personell i ulike grupper
●●
Oppfølging av DFI Fotball i forbindelse med anstrengt
økonomi
●●
Bistand til DFI Svømming i forbindelse med utfordringer med
det kommunale foretaket/Bølgen
●●
Flere grupper er bistått i forbindelse med ulike
problemstillinger
●●
Drift midlertidig hall på Høiås
●●
Oppfølging av og samarbeid med Sporten Drøbak og
utstyrsleverandør
●●
Oppfølging av de ulike særidrettsgruppene
●●
Oppfølging av administrasjonen
●●
Gjennomføring av ulike arrangementer i forbindelse med
DFIs 100-års jubileum
●●
Bidra i prosessen med anlegg Utegym i Seierstenmarka
●●
Kontakt med samarbeidspartnere
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Alle hovedstyrets medlemmer har et fadderansvar for hver sin
gruppe i DFI. De ulike gruppene har vært fulgt opp ved behov.
5.3 DFIs medlemstall
Antall betalende medlemmer totalt ved utgang 2018 var 2351.
Medlemmene er i alderen fra 3 til over 95 år. Fordelingen av
medlemmene er som følger:
●●
●●
●●
●●
●●

1084 kvinner og 1267 menn
723 jenter/kvinner er i alderen 0 – 19 år
838 gutter/menn er i alderen 0 – 19 år
361 kvinner er i alderen 20 år og eldre
429 menn er i alderen 20 år og eldre

Antall medlemmer i de ulike gruppene ved årsskiftet varierer fra
10 til 796.
Antallet medlemmer øker noe. Det forventes at økningen vil
fortsette inn i 2019.
5.4 Administrasjon
Ansatte i DFI har utviklet sin kompetanse på forskjellige
fagområder ved deltagelse på kurs i lønn og regnskap. Daglig
leder har deltatt på samling og erfaringsutveksling med andre
daglige ledere i Oslo og Akershus Idrettskretser. Daglig leder
har deltatt på vegne av DFI i moderniseringsprosjektet i regi av
NIF sentralt.
5.5 Ledere og trenere – kurs og møter
De ulike gruppene har avholdt en rekke kurs for sine trenere,
dommere og ledere forøvrig. Det vises til gruppenes årsberetninger.
DFI har vært representert i møter med Akershus Idrettskrets,
Østfold Fotballkrets, Oslo Idrettskrets, flere særforbund og
Norges Idrettsforbund.

Vår opplevelse er at DFI sitt omdømme er godt.
6. Økonomi
6.1 Økonomi
Grasrotandelen har igjen gitt et betydelig bidrag til DFI – totalt kr
519.890,-. Dette er en økning på over kr 150.000,- fra 2017.
Årsaken til dette er at antallet som støtter DFI har økt samt at
det spilles for høyere beløp. Midlene er fordelt i sin helhet til
gruppene etter medlemstall.
Økonomien i DFI har vært tilfredsstillende i 2018. Momskompensasjonen i 2018 var på kr 857.318,- mot kr 749.522 i 2017.
Regnskapet viser et overskudd på kr 444.270,-. Det vises til
revisors beretning, kontrollkomiteens rapport samt regnskapet
for 2018.
Gruppene benytter DFI-kontoret til ulike arbeidsoppgaver, først
og fremst regnskap, lønn/utgiftsrefusjon, fakturering og medlemshåndtering.
6.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
DFI Hovedstyret har i 2018 hatt følgende hovedsamarbeidspartnere:
●●
Sparebank1 Østfold Akershus
●●
Select
●●
Sporten Drøbak
I tillegg har mange samarbeidspartnere bidratt direkte til
gruppene. DFI vil takke alle sine samarbeidspartnere for støtten
i 2018.
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 2018 deltatt på
flere møter med de fleste av gruppene.

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.

Medlemssystemet fungerer meget bra. Ikke alle gruppene er
like flinke til å benytte DFIs hjemmesider, men dette jobbes det
med kontinuerlig.

5.7 Dommere
Det vises til gruppenes årsberetninger.

DFIs årsberetning er et fint verktøy å benytte i mange sammenhenger. Den benyttes både overfor samarbeidspartnere,
kommunen, politikere, særidrettsforbund, idrettskretser og
Norges Idrettsforbund.

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.
Samfunnsverdien av de frivilliges innsats er beregnet til ca kr
20. mill etter anerkjent modell som benyttes innen idretten.
DFI Hovedstyret takker alle og enhver for den jobben som har
blitt utført i 2018. DFI blir lagt merke som en viktig frivillig aktør i
lokalsamfunnet og har en betydelig rolle i å bedre folkehelse i
kommunen.
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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 når oppgaver 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
●●
Plasthall på Høiås
Årsberetning for DFI 2018

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Heer skole
Sogsti skole
Aula Seiersten Ungdomsskole
Brakkeriggen på Seiersten
Gymsal Torget – Drøbak gamle skole
Seiersten stadion
Ullerudfeltet
Høiås
Folkvang
Kunstgressbanen på Måna
Sal i Dyrløkkeveien 2
Sal i Holterveien 4
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 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.
Hele anlegget driftes av DFI – inklusive veien ned, lys på vei og
på banen, samt varmesentralen.
Det avholdes to 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.

stengt. Våre hallidretter har lidt spesielt av dette.
Håndballgruppa, badminton, innebandy og øvrige idretter lider
under mangel på kapasitet.
DFI har også hatt stor knapphet på møtelokaler, men her har
kommunen vært velvillig og vi har blant annet fått låne kantina
på Seiersten Ungdomsskole. Smia Flerbrukshus har også vært
benyttet gratis til ulike møter.
Frogn Arena fungerer godt. Ansvarlig på Frogn Arena er AFK
Eiendom, fylkets eiendomsselskap. DFI drifter anlegget fra kl
16.30 og ut kvelden. 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:
●●
●●
●●

Seiersten stadion er fortsatt en utfordring. Etter møte sammen
med flere baneansvarlige og baneeiere fra andre baner i Norge
på Ullevål stadion, viste det seg at leverandøren har problemer
på mange baner med samme gress/undervarme – nærmere
bestemt 15 baner. Leverandøren Unisport bekreftet på dette
møtet at hele gressmatta på Seiersten må byttes. I tillegg har
det i flere møter kommet fram at Unisport ikke klarer å levere
tilfredsstillende undervarmesystem basert på elektrisitet.
Kommunestyret besluttet høsten 2018 at hele undervarmeanlegget skal skiftes. Dette vil skje i løpet av sommeren 2019. Det
avholdes fortsatt møter og det er mye dialog mellom partene
rundt problemene på Seiersten.
I tillegg til vaktmester og banemester har DFI to personer som
jobber på timebasis ved behov. Dette for å sikre optimal drift av
anleggene.
DFI hovedstyre står selv som ansvarlig driftsoperatør på øvrige
anlegg og administrasjon i DFI står daglig for gjennomføringen.
Året 2018 har også vært preget av noen utfordringer vedrørende bruk av kommunens lokaler til innetrening. Skolene, hvor
mange av treningene foregår, benytter også lokalene til egne
arrangementer. Dette har derfor gått ut over noen av DFI sine
treningstider. Det er etablert en ordning hvor kommunen skal
varsle stengning for DFI med 14 dagers varsel.
I tillegg har også 2018 vært preget av at Frognhallen har vært
Årsberetning for DFI 2018

●●

Idrettens Grunnskole i Frogn (IGF)
Aktiv på Dagtid
Idrettsmerkeprøvene
Seniortrim

Tilbudet til funksjonshemmede ivaretas gjennom Gruppe 13.
Gruppe 13 har et godt samarbeid med flere av gruppene i DFI.
9.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
DFI Hovedstyret v/administrasjonen arrangerte Idrettens Dag på
Seiersten 16. september. Arrangementet var en del av 100-årsmarkeringen. De aller fleste gruppene hadde arrangementer/
stevner/kamper hvor jubileet ble behørig markert.
Det ble avholdt jubileumsmiddag på Folkvang 20. oktober med
nærmere 80 gjester.
For øvrig arrangeres alle øvrige idrettslige aktiviteter av gruppene eller komiteer underlagt den enkelte gruppe.
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 deltatt i Norges Idrettsforbunds moderniseringsprosjekt.
10. Arbeidsmiljø/sykefravær
DFI Hovedstyret anser arbeidsmiljøet for de ansatte i DFI for å
være godt.
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Lagets virksomhet forurenser etter DFI Hovedstyrets mening
ikke det ytre miljø.

opp eventuelle avvik eller situasjoner som fortjener ekstra
oppmerksomhet.

11. Fortsatt drift
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn.
DFI har positiv egenkapital. Det samme har alle gruppene, med
unntak av DFI Fotball.

DFI Hovedstyret legger til grunn at forutsetningen om fortsatt
drift er tilstede.

Hovedstyret følger kontinuerlig opp hele lagets økonomi. Hver
måned skal gruppenes regnskap sendes til DFI Hovedstyret,
Kontrollkomiteen og gruppene. I denne prosessen fanges det

Heidi Andresen
Leder

Amund Djuve
Styremedlem
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Roger Schäffer
Nestleder

Cecilie L. Paulsen
Styremedlem

Drøbak 28.mars 2019
Drøbak-Frogn Idrettslag, Hovedstyret

Jørn Beldring
Styremedlem

Svein Aaser
Styremedlem

Hege Sneis
Varamedlem

Teresa Storrud Visedo
Styremedlem

Stein Erik Halck
Daglig leder
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Tillitsvalgte i DFI 2018
HOVEDSTYRET
Leder
Nestleder
Styremedl.

Varamedl.

ADMINISTRASJON
Daglig leder
Økonomi
Klubbsekretær
Banemester
Vaktmester

BADMINTON
Leder

FOTBALL
Leder

Varamedlem
Daglig leder
Sportslig leder
Materialforv.

FRIIDRETT
Leder

FRISKIS & SVETTIS
Leder
Økonomi

GRUPPE 13
Leder
Økonomi

Heidi Andresen
Roger Schäffer
Cecilie Paulsen
Teresa Storrud Visedo
Jørn Beldring
Svein Aaser
Amund Djuve
Hege Sneis

HÅNDBALL
Leder
Økonomi

Sportslig leder

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

Eirin Øgrim Ulvestad
Terje Ulvestad
Thilde Femoen

Arild Dregelid
Lillian Kvitberg Angell
Steinar Sørlie
Jens Johan Orning
Carl Bernhard Svenke
Luisa Rodriguez Pedersen
Sverre Hauger
Ken Bampton
Teitur Thordarson
Helge Moen

Dag-Kjetil Hartberg
Petter Norstrøm
Atle Olsen
Kari Lundeby Tunli
Vibeke Malvik

Marianne Økland
Lene Thomas
Inger Marie Taalesen
Bente Jensen

Veronica Hove
Carl F. Kolderup
Randi Standahl
Klaus Bjerke
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Leder
Økonomi

ORIENTERING
Leder

SKI

Leder

Økonomi

SVØMMING
Leder

Hovedtrener

SYKKEL
Leder

Heidi Johansen
Stig Gustavsen
Anders Haugen
Elisabeth Seljevold Fladmoe
Hege Schäffer
Marianne Sommerfelt
Kristin Jensen
Magnus Seip

Ruben Skjønhaug
Carina Bidne Grenhov
Glenn Christiansen
Cecilie Wolff
Audun Furu Bolstad
Cato Richardsen
Arne Wessel-Berg
Erik Abrahamsen

Kine Bøhlerengen
Frode Waaler
Morten Due
Inger Halck

Frede Hermansen
Simen Storrud
Andreas Scheel
Kjell Arne Besseberg
Frode Waaler
Åse Kallevik
Helene Stokke
Erik Slæperud

TROPP OG TURN
Leder
Nestleder
Økonomi

Drifts-/sportslig leder
Hovedtrener

Petter Manger
Simen Kalnæs Danielsen
Bente Manger
Tor-Eivind Mongstad
Kjartan Aspelund
Julie Berge
Malin Kaurin Lilleslåtten
Linda Borge-Skar

IDRETTENS GRUNNSKOLE
Leder

BLOMSTERMILA
Leder
Teknisk gjnm.føring
Marked
Påmld. /tid/resultater
Påmld. /tid/resultater
Løype
Adm.

Linda Rudi

Arild Haugene
Dag-Kjetil Hartberg
Petter Norstrøm
Geir Simonsen
Geir Morten Antonsen
Jon Weydahl
Stein Erik Halck

ANLEGGSUTVALGET
Leder
Representant friidrett
Representant fotball
Banemester

Stein Erik Halck
Matthew Monger
Ken Bampton
Bjørn Cato Olsen

Kristian Tangen
Stian Kristiansen
Lena Borge
Vadim Forafonov

Anders Gray
Roger Magnussen
Jørn Larsen
Mette Ellingsen
Hege Hatlen
Kenneth Melsom-Johansen
Henrik Dam
Espen Kjelsrud Mørch
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Årsberetning 2018 – gruppene
1. Visjon for gruppen
Få klubben oppe og gå. Få til spillerutvikling og
konkurransedeltakelse. Få til et godt badmintonmiljø.
Tilby badminton til utøvere i alle aldre.
2. Målsetning og resultater
Klubben var lagt på is, og målsetting fra august 2017 var
oppstart av klubben, få treningstider og sette i gang. Fra
høstsemesteret 2018 fikk vi treningstider både onsdager og
fredager i Dyrløkkeåsen. Det var et mål for oss å kunne tilby to
treninger i uka i denne hallen, så det har vi nådd. Ellers fikk vi
inn enda en trener i 2018, så nå har vi to trenere. Vi hadde som
mål å komme oss på turnering og vi fant en passende turnering.
Dessverre hadde ingen anledning til å delta på denne. Dette
fortsetter å være et mål. Når det gjelder antall medlemmer har vi
hatt litt ujevnt antall på trening, som regel en fast gjeng på sju til
ni spillere, noen ganger flere som kommer innom. Vi har to
ungdommer og en gruppe med 9-12åringer.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Eirin Øgrim Ulvestad har vært fungerende leder, Thilde Femoen
og Terje Ulvestad har vært styremedlemmer.
3.2 Styrets aktiviteter.
Det har kun vært et årlig møte, ett ekstra møte med DFI høst
2018. Dessuten deltakelse på jubileumsdag og gjennomføring
av treninger.
3.3 Gruppens medlemstall
På slutten av året var det 10 registrerte medlemmer.
3.4 Leder og trenere
Vi har to trenere, Thilde Femoen og Ronny Østreng. Ingen kurs
avholdt.
3.5 Dommere
Foreløpig ingen.
3.6 Frivilligheten
Har ikke vært aktuelt enda.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Vi har betalt utgifter til DFI for administrasjon, kontingent til
Oslofjorden badmintonkrets, kjøpt noe utstyr, samt betalt trener.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Ingen på nåværende tidspunkt.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Vi har startet opp FB-siden vår som informasjonskanal. Vi har
fortsatt å jobbe med rekruttering, fått en artikkel i Amta og hengt
opp plakat på skolen. Dessuten har vi delt ut info til elever ved
Dyrløkke i forbindelse med badmintonopplegg på skolen.
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6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Vi har fått halltid i Dyrløkkeåsen onsdager 16.30- 18.00 og
fredager 18-20 og er fornøyd med det.

1. Visjon for gruppen
Fotballglede for alle.
2. Målsetning og resultater
DFI Fotball skal være den fremste klubben i regionen til å kombinere breddefotball og toppfotball i et trygt og godt utviklingsmiljø.
Klubben skal skape trivsel, mestringsevne og gode ferdigheter på
alle nivå. Et godt breddetilbud skal bygge toppfotballen i klubben.
Målsettingene for 2018 var å videreutvikle gruppa sportslig,
økonomisk og organisatorisk.
Det vært en god sportslig utvikling med mange gode resultater. Det
gledelig med økt aktivitet og god utvikling i jentefotballen.
Regnskapet for 2018 gikk med underskudd, og det er ikke
tilfredsstillende.
Organisatorisk har det vært en positiv utvikling ved at sportslig
leder og sportslig utvalg har fått tydeligere roller og er i funksjon.
Stilling som egen daglig leder ble besatt fra 1. april 2018.
Banekapasiteten, med kunstgress på Frogn og Seiersten og
naturgress på Ullerud, er fortsatt for liten. Undervarme og kunstgress på Seiersten er ikke tilfredsstillende.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Arild Dregelid		
Styreleder (gjenvalgt 2018, for ett år)
Steinar Sørli		
Styremedlem (gjenvalgt 2018, to år)
Lillian Kvitberg Angell		
Styremedlem (valgt 2017, to år)
Luisa Rodriguez Pedersen Styremedlem (valgt 2017, to år)
Carl Bernhard Svenke
Styremedlem (valgt 2017, to år)
Jens Orning		
Styremedlem (valgt 2018, to år)
Torvid Seljevold Fladmoe Styremedlem (valgt nov 2018, to år)
Pål Mørk		
Styremedlem (valgt nov 2018, to år)
Sverre Hauger		
Varamedlem (til juli 2018).
3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har gjennomført 14 styremøter i 2018 samt arbeidsmøter.
Styret har også fulgt opp arrangement, sportslig utvalg og trenerforum. Reiselotteri er gjennomført.
3.3 Gruppens medlemstall
DFI Fotball hadde ca 750 registrerte medlemmer i 2018.
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.
Fire fra styret har gjennomført NFFs lederkurs 1, men alle avslutter
nå sine styreverv.
3.5 Dommere
Dommer- og Fair Play-ansvarlig i DFI Fotball er Vidar Færgestad.
DFI Fotball hadde to nye rekruttdommere som fullførte kurs i
starten av 2018-sesongen samt en tilflyttet dommer som nå
Årsberetning for DFI 2018

dømmer for oss. En av dommerne våre satser langsiktig og ambisiøst på dommergjerningen – og det er veldig positivt. Han dømmer
nå i seriefotballen for SR, og aspirerer til assistentdommer i 5. div.
Vi sliter fortsatt med at dommerne vi utdanner forsvinner når de
drar på studier, militæret etc. Jobben med å bygge opp antallet i
dommerstallen må derfor sees langsiktig – håpet er at flere av
disse kommer tilbake og igjen melder seg som dommere. Vi har
fortsatt for få dommere i forhold til påmeldte lag i seriespillet – noe
som medfører årlige bøter fra krets.
Klubbdommerkurs gjennomføres årlig. Det er ca 30 gutter og jenter
som går kurs, og dømmer de yngste lagene på Ullerud.
En av dommerne som gikk kurs i krets i 2018 har tidligere vært
klubbdommer. For sesongen 2019 er det så langt tre nye rekrutter
påmeldt, og to av disse har vært klubbdommere.
DFI Fotball vant Fair Play prisen for 2017 – vi har jobbet videre for
å styrke Fair Play fokus / god oppførsel blant alle klubbens spillere,
trenere, ansatte, resurspersoner og foreldre.
Kampverter, informasjon og bevisstgjøring er viktig.
I sesongen 2018 ble det gjennomført eget Fair Play foredrag som
trenerforum – dessverre med dårlig oppmøte. Dette skal igjen
settes opp i 2019 – da bedre timet med kampsesong etc.
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 fotballgruppas arrangement har i
hovedsak fungert bra. Innsatsen for reiselotteri var hovedsaklig
meget god.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Den økonomiske situasjonen er krevende. Fotballgruppa har hatt
betydelig svikt på inntektssiden. Det er spesielt lavere treningsavgifter enn budsjettert, og at vi ikke gjennomførte Badebycup eller
fikk gitt ut fotballaviser som planlagt som gir store utslag. På
utgiftssiden er det det største merforbruket på innkjøp av utstyr til
breddefotballen, lønnsutgifter samt utgifter til treningsleir.
Fotballgruppa hadde en positiv prognose fram til sommeren, men
maktet ikke å redusere kostnader slik at inntektssvikten kunne
håndteres og underskudd unngås.
Økonomien i DFI fotball hadde en positiv økonomiske utvikling i
2015-16, med overskudd på hhv 517 000 kr og 176 000 kr.
Underskuddet i 2018 er sterkt beklagelig, men fotballgruppa har
ikke tatt opp nye lån.
I 2019 må regnskapsføring og oppfølging forbedres slik at
økonomistyringen blir tilfredsstillende.
4.2 Reiselotteriet
Reiselotteri ble gjennomført som en klubbdugnad i perioden
01.09.17 til 01.12.17.
Responsen var god og vi satt igjen med et hyggelig overskudd som
er et viktig bidrag til DFI fotball.
4.3 Sponsorer/samarbeidspartnere
De viktigste samarbeidspartnerne i 2018 har vært:
●●
Amfi Drøbak City
●●
Anleggsgartner Sigurd Johannessen AS
●●
Brenden & Co AS
●●
City farger Jernia
●●
Drøbak elektriske
●●
Drøbak Rørleggerservice
Årsberetning for DFI 2018

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Drøbak kino
Drøbak tverrfaglige klinikk
Elektroidé AS
Follo Autoco AS
Follo Bygg & Eiendom
Follo Takst
Frogn bensin
Frogn kommune
Hersleth entreprenør
Kiwi Drøbak, Heer, Ullerudsletta
Malerhuset AS
Møller Bil Follo AS
Sparebank 1 Østfold Akershus
Sigurd Johannesen
Sporten Drøbak
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 ikke vært tilfredsstillende i 2018. Når både
Frogn KG og Seiersten kan brukes fullt ut er banekapasiteten bra,
men vi har problemer nå de ikke er tilgjengelig.
Seiersten er ujevn med groper og setninger, og skjøtene i banedekket er ikke limt ordentlig. Det har det vært utfordringer med
undervarme og brøyting, og banen brøytes ikke vinteren 2018-19.
Kapasiteten på Frogn KG er også redusert vinterstid grunnet
restriksjoner på brøyting for å unngå spredning av granulat. DFI
fotball opplever liten vilje til å ta tak i dette fra Frogn kommune som
baneeier og DFI som driftsansvarlig.
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 lite benyttet, og Folkvang har ikke vært brukt i 2018.
Totalt sett er banekapasiteten ikke tilfredsstillende. Kapasiteten er
for liten. Det er et potensial for flere aktiviteter for voksne, og DFI
har ingen futsal-aktiviteter. DFI fotball fremmet behov for hallkapasitet for fotballen, f eks på Høiås, overfor DFIs hovedstyret i 2017.
7. Aktiviteten
7.1 Sportslig utvalg
Sportslig utvalg (SU) har i året 2018, bestått av Tom Erik Seim
(frem til oktober), Trygve Kvåle (frem til mars), Teitur Thordarson,
Inge Leirvik, Vidar Færgestad (frem til mars) og Grete Wold (fra
juni). Det er avholdt 10 måter i SU, og 4 trenerforum fordelt på
barnefotballen (2 grupper) og ungdomsfotballen (til sammen 12
møter). I tillegg er det avholdt et Fair Play-møte.
Teitur Thordarson har hatt overordnet ansvar som sportslig leder,
men spesielt rettet mot ungdoms- og seniorfotballen.
Tom Erik Seim har vært kontaktperson mot jente- og
damefotballen.
Inge Leirvik har vært ansvarlig for SU i 2018.
SU har vært aktive for å gjøre DFI fotball synlig og å sikre at
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klubben drives etter en felles plattform og forståelse. Dette har
medført mye møtevirksomhet med trenere (blant annet trenerforum), og foreldre. Vi ser flere forbedringer gjennom 2018-sesongen. Det er en bedre felles forståelse på måten vi jobber på, men
det er fortsatt forbedringer som må på plass. Trenerne ønsker blant
bedre opplæring i bruk av Treningsøkta.no, samt at Trenerforum
blir mer på feltet. Det er et stort engasjement med mange frivillige i
DFI som ønsker å bidra og har et ønske om å bidra i en felles
retning.
Fokus i arbeidet har vært utvikling av trenere gjennom Trenerforum
samt å legge forholdene best mulig til rette slik at flest mulig får en
god treningshverdag.
7.2 Barnefotballen
Tilstrømmingen til barnefotballen i DFI er fortsatt veldig god, selv
om det er en liten nedgang noe som kan skyldes noen årstrinn
med færre barn. Det er spesielt hyggelig å registrere at
jentefotballen har økt rekruttering med rene jentelag langt ned i
barnefotballen.
Også i 2018 hadde DFI internserie i femmerfotballen for årgangene
2010 og 2011. Rundt 20 lag har deltatt. Dette fungerer bra, og
lange reiseavstander unngås. Nærmere 35 femmerlag spiller enten
i ØFKs femmerserier eller i DFIs internserie. Det betyr ca 70 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.
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.
I 2018 ble ordningen med felles oppstart for 1. klasse (2012-kullet)
videreført. Det ble invitert til en felles samling i september hvor DFI
Fotball stilte med trenerressurser, og gjennomførte en økt med alle
fremmøtte. Det meldte seg mange ressurser rundt de ulike lag, og
oppstart med felles treninger ble iverksatt.
I 2019 er det et mål at flest mulig av trenerne rundt lagene
gjennomfører grasrottrenerkurset.
7.3 Ungdomsfotballen
Ungdomsfotballen er i god utvikling både på jente- og guttesiden.
Kvaliteten i treningsarbeidet er gjennomgående god og aktivitetsnivået er høyt.
En av hovedutfordringene 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.
Samarbeidsforum med Frogn vgs er gjennomført og tiltak fra DFI
om å bidra på treninger på skolen er iverksatt.
Med bakgrunn i hospiteringsordningen fra juniorskolen til senior
som er iverksatt, forventer vi at flere spillere tar steget videre mot
A-lagsspill på herresiden i 2019. 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 A-lag damer og J-17
A-lag for damer spilte i 3. divisjon i Østfold, der de vant serien, og
endelig ble det opprykk til 2. divisjon. Gratulerer! Laget har en stabil
og bra spillergruppe, hvor fokuset har vært å etablere en egen
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spillestil offensivt og defensivt. Laget består fortsatt av unge
spillere, men fikk i løpet av fjorårssesongen mer rutine.
I 2018 startet vi med både rekrutt- og J-17, men spillerlogistikken
ble for krevende så rekruttlaget måtte trekkes. Dette viser at
jentefotballen fortsatt er sårbar, og vi skal legge vekt på å ta vare
på alle.
Kontinuiteten på trener og spillesiden de siste sesongene skaper et
godt fundament for damefotballen i DFI i årene fremover. DFI er i
ferd med å bygge opp et godt tilbud på jentesiden. Økt samarbeid
med naboklubbene på jentesiden gir større nedslagsfelt i forhold til
nye spillere.
7.5 Voksenfotball
Voksenfotballen består i tillegg til A-laget og rekruttlaget DFI 2 (5.
div) av DFI 3 (6. div). I tillegg har DFI Gruppe 13 deltatt i serie og
det er en treningsgruppe for old-boys.
7.6 A-laget og rekruttlaget
I sesongen 2018 spilte vårt A-lag herrer i 3 divisjon, og det ble en
respektabel 8. plass. Vårsesongen var meget god med 3. plass til
sommerpausen, og så ble det tyngre på høsten. Hovedgrunnen er
at vi har en godt trent spillerstall til seriestart, men så blir det store
forandringer i sommerpausen da mange spillere slutter og flytter på
seg på grunn av skoler, militærtjeneste og arbeid osv. I 2018 mistet
vi 8 spillere fra A-stallen, og i tillegg fikk vi langtidsskader på
nøkkelspillere. Det ble en meget tøff høst, og gutta skal ha en stor
honnør for innsatsen.
Rekruttlaget vårt spilte i 5. divisjon og gjorde det med bravur hvor
det ble en kamp til døren mot Kvik/Halden og Moss om opprykk til
4 divisjon. Dette laget er ikke en egen treningsgruppe foreløpig,
men et sammensatt lag fra A-laget, juniorlaget og ved behov noen
spillere fra vårt 7. div lag. Måten vi setter dette sammen på er slik
at de spillere som ikke starter A-kamper starter i neste rekrutt kamp
sammen med spillere fra vårt juniorlag og ved behov spillere fra
vårt 7. div lag. Vi endte til slutt på 3 plass, og det er en god
prestasjon.
Vi kan se tilbake på en meget bra sesong for våre rekrutter og
klubben kan med glede se frem imot sesongen 2019 hvor disse
spillerne skal ta nye steg inn mot A-lagsfotballen så det er ikke noe
tvil om at det gror godt i de yngre rekker. Vi ser veldig frem imot
videreutvikling av våre unge spillere
7.7 Fotballskoler og andre tilleggsaktiviteter
Våre egne årlige arrangementer er Tine fotballskole, Kiwi fotballskole og Badebycup. Disse er godt innarbeidet og er gjennomført
på en veldig god måte.
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.
Tine Fotballskole gjennomføres hvert år før skolestarten på høsten
og har gradvis fått flere deltakere.
Grunnet liten oppslutning om tilleggs-/ekstratreninger samt
Frognhallen under oppussing valgte vi i 2017 å benytte oss av
Fokus spillerutvikling med Jan Erik Audsen. Tilbudet er gjennomført
i helgene og har fungert meget godt.
Minicuper er ikke gjennomført grunnet rehabiliteringen av Frognhallen.
Årsberetning for DFI 2018

7.8 Keepertreninger
DFI fotball har i løpet av høsten 2018 forberedt oppstart av eget
fotballakademi, Akademiet startet opp i januar 2019 med ca 40
barn, og er blitt et veldig populært tilbud.

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
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) Banedekket på Seiersten Stadion ble skadet under brøyting
av fotballbanen i november 2017. Disse ble utbedret i mai
2018; i tide til vårt hovedstevne «Drøbaklekene». Det er
etablert et anleggsutvalg for banen som skal håndtere
sambruksproblemtikk og vedlikehold/drift. Matthew Monger
er Friidrettsgruppas representant. Gruppa har jobbet med å
skaffe midler til eget elektronisk tidtakerutstyr; og det lyktes å
få inn 120.000 til dette i 2018.
b) Treningene er organisert slik at barna deles i 3 grupper: 2. og
3. klasse, 4.-6. klasse og 7. klasse og eldre. I utendørssesongen er Seiersten en god arena; selv om gruppa har et ønske
om, og har søkt om, en økt med friidrett alene uten fotballtrening parallelt. For tredje vinter på rad har Frognhallen vært
stengt, og høsten 2018 måtte man nok en gang ta til takke
med Seiersten Aula som innendørstilbud. Stevnedeltakelsen
har økt betraktelig både innendørs og utendørs. Dette er
gledelig. Ca 60 barn deltar jevnlig på treningene.
c) Det er rekruttert noen 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
Petter Norstrøm, trenerkoordinator og kommunikasjonsansvarlig
Atle Olsen, utstyrsansvarlig
Vibeke Malvik, medlemslister, arrangementer
Kari Lundeby, sosiale arrangementer/dugnader på arr
I tillegg til de nevnte oppgaver bidrar alle styremedlemmer med
oppgaver knyttet til arrangementer og tiltak.
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3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har gjennom året bestått av 5 medlemmer. (Etter årsmøtet)
Det var i utgangspunktet ønskelig å ha 7, men det lot seg ikke
gjøre.
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2018, i februar, april,
septembe og november.
Styret har fordelt arbeidsoppgaver- og områder seg imellom.
3.3 Gruppens medlemstall
Det var 31.12.18 totalt 100 medlemmer i DFI Friidrett. Aldersfordeling: 6-12 år: 46. 13-19 år: 38. 19-26: 0. 26 og over: 16.
3.4 Leder og trenere
Vi har etablert en gruppe med 10 trenere fordelt på de 3
treningsgruppene.
Ansvarlig for yngste gruppe: Stina Norstrøm. Mellomste gruppe:
Siv Skeie. Eldste gruppe: Petter Norstrøm.
3.5 Dommere
Det er 3 godkjente kretsdommere i DFI Friidrett.
3.6 Frivilligheten
I tillegg til tillitsvalgte og trenere bidrar mange foreldre på
arrangementene gruppa står for.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppa har en sunn drift, med en omsetning på rundt 200.000.
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 gitt 20.000 i støtte til nytt tidtakerutstyr.
Gjennom avtalen mellom DFI og Sport1 får vi en pott til
utstyr, samt at de er våre forhandlere på klubbdrakter og
profileringstøy.
Vi arrangerte uhøytidelig 10-kamp for bedriftene Takstmannen og Kreativ Tømmerservice som gav penger i klubbkassa.
Friidrettsforbundet bidrar med arrangørpakke til DFI
Multisportuke
Sparebankstiftelsen DnB gav 100.000 til nytt tidtakerutstyr!

5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
DFI Friidrett har egen nettside i regi av DFI med domene www.
dfi-friidrett.no. Denne brukes til informasjon om treninger,
stevner og konkurranser og nyheter om utøvere som har
konkurrert og informasjon om aktiviteter og arrangementer i regi
av klubben. Videre har DFI friidrett en egen Facebook-side som
et supplement. Her formidles informasjon med kortere tidshorisont og kanalen brukes, sammen med egen Messenger-gruppe
for foreldre og trenere, som en trafikkdriver inn til nettsidene og
til konkurranser i kretsen.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Friidrettsbanen er beskrevet under målsettinger og resultater.
I oktober hadde Seiersten besøk av Friidrettsforbundets
13

anleggsutvalg. Etter befaringen ble det laget en rapport som vil
være til hjelp for videre god drift av banen..
Friidrettsgruppa har og benyttet kompetansen i anleggsutvalget
i Friidrettsforbundet ved konkrete saker (som skaden som måtte
repareres) og vil gjøre det videre.
Gruppa har søkt om treningstid i Frognhallen, som er planlagt
gjenåpnet våren 19.
7. Aktiviteten
7.1 Resultater/plasseringer
DFI Friidrett har mange lovende utøvere i forskjellige grener - og
setter hvert år opp cirka 15 prioriterte stevner der deltakelsen i
snitt ligger på 15 utøvere. Bamselekene og egenarrangerte
Drøbakslekene teller flest deltakere hvert år. I 2018 ble dessuten fem utøvere tatt ut til Lerøylekene: Anniken Norstrøm,
Aurora Mjøen Grøndalen, Henriette Bakken, Anders Skeie
Haugene og Linnea Holten.
Tross beskjedent banetilbud vinterstid tar flere av utøverne mesterskapsmedaljer og det settes jevnlig nye personlige rekorder.
Det er alltid minst en av trenerne tilstede på hvert stevne, og
utøverne motiveres til å delta på flere øvelser for å bli trygge i
konkurransesituasjoner og i forskjellige disipliner. DFI Friidrett
får mye oppmerksomhet for prestasjoner og deltakelse i
lokalpressen på begge sider av Oslofjorden, da vi også har
utøvere fra Hurum.
Under juleavslutningen ble det også i 2018 delt ut innsatspris.
Denne gangen til Leon Tryti (G8), Anders Skeie Haugene (G14),
Anniken Norstrøm (J14) og Linnea Holten (J13) som hadde flest
stevnedeltakelser i 2018.
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. I år
var Trine Hahne engasjert til å lede uka og gjorde det på en
solid måte.
Blomstermila 17.06 ble for andre gang arrangert med Friidrettsgruppa som hovedansvarlig. Arild Haugene hadde igjen
rollen som løpsleder. For første gang ble løpet holdt på en
søndag. Dette var en fordel for gjennomføringen med tanke på
trafikkutfordringene.
Drøbaklekene er nå navnet på vårt faste vårstevne. 26.05 ble
det avholdt med Siv Skeie som stevneleder. Fint vær og god
stemning.
Frogniaden 03.09: Friidrettsgruppa var teknisk arrangør av
friidrettsøvelsene; en svært hyggelig opplevelse. Vibeke Malvik
og Kari Lundeby Tunli var ansvarlig for gruppas innsats.
Sesongavslutning med premieutdeling og informasjon om
neste år ble for tredje år på rad avholdt i Smia i desember. En
flott måte å runde av året på. Innsatspriser for flest stevner ble
delt ut
Tinestafetten 08.05: Friidrettsgruppa var teknisk arrangør for
denne store mønstringen for elever på barne- og ungdomsskolene.
DFI 100 år: Friidrettsgruppa deltok med aktiviteter på idrettsdagen 16.09
Noen enklere treningsstevner er også avholdt.
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Egne prosjekter:
KOM-I-FORM har hatt et fint år, med ukentlig trening fra påske
til høstferien med pause i skolens sommerferie. Roger Schäffer
har ledet aktiviteten.
Stolpejakt: DFI har deltatt i prosjektet sammen med andre
aktører. Roger Schäffer har vært prosjektleder, og stolpene ble
plassert ut i 2018 og har hatt 915 registrerte deltakere!
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.

1. Visjon for gruppen
Vår visjon for 2018 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 2018 var: Friskis&Svettis har som mål å videreutvikle treningstilbudet i sal, opprettholde aktivitetsnivået og
bredden i treningstilbudet. 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.
Videre har vi hatt som delmål å finne best mulig treningslokaler i
en vanskelig tid med ombygging av Frognhallen og utdanne
unge trenere til å lede parti for unge.
Antall mosjonister har vært noe lavere i 2018 i forhold til de siste
årene. Dette er i tråd med hva Friskis&Svettis sentralt opplever.
Vi er fornøyd med variasjonen i timene.
Siden 2017 har styret har hatt et ønske om å utdanne to unge
trenere for å etablere time for unge. Dette arbeidet har vi ikke
klart å gjennomføre, men vi ser ikke bort ifra at det kan dukke
opp aktuelle kandidater senere.
Vi har avviklet ca 110 treningstimer i løpet av året. De dagene vi
ikke har hatt mulighet for å trene i gymsalene har vi brukt
Boksehallen som treningsarena.
For første gang på mange år hadde vi sommertrening utendørs
på Seiersten Stadion 3 lørdager før og 3 lørdager etter fellesferien. Timene vekslet mellom middels Jympa og Flex soft. Det
var varierende oppmøte, men flere nye ansikter dukket opp.
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3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder: 			
Nestleder: 			
Kasserer: 			
Markedsføring/informasjon:
Sekretær: 			
Utdanningsansvarlig: 		
Vertsansvarlig: 			

Marianne Økland
Inger Taalesen
Lene Thomas
Marianne Økland
Inger Taalesen
Bente Jensen
Marianne Økland

3.2 Styrets aktiviteter.
Det har vært avholdt 4 styremøter (19. april, 29. mai, 20.sept og
10.januar). En del av arbeidet i styret gjøres via mailkontakt
uten fysisk møte.
Styret har vært representert på gruppeledermøter i DFI.
Vi har fortsatt et bra samarbeid med Follo-foreningene: Ås,
Vestby samt Ski. Det har ikke vært møter oss imellom i år. Vi
tilbyr fortsatt gratis trening hos hverandre.
Vi har hatt sosiale arrangementer for funksjonærer og mosjonister.
Alle trenerne og et styremedlem deltok på Friskis& Svettis
Dagene i Oslo.
Friskis og Svettis hadde oppvarmingen på Seiersten stadion i
forbindelse med DFI sitt 100 års jubileum.
3.3 Gruppens medlemstall
48 medlemmer pr. 31.desember 2018.
3.4 Trenere
Kari Anne Kaurstad, Middels/stasjon
Marion Kristiansen, Middels (høstsemester)
Marianne Økland, Flex soft (høstsemester)
Bente Midthjell, Middels (vikar fra F&S Ås)
3.5 Verter:
Vi har 3 verter: Brita Bæck, Hanne Jakobsen og Tone Avlesen.
3.6 Frivilligheten
All innsats til både styret, trenere og verter er frivillig innsats.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Resultatet viser at vi for 2018 har et overskudd på Kr 26971,80.
F&S har en stabil og god økonomi med en egenkapital på
Kr. 182863,48.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Vi har i løpet av året satt opp plakater, hatt vanlige annonser i
Amta papirutgaven, digitale annonser på www.Amta.no samt
annonsering i flyers for lokale arrangementer og kommunens
informasjonsskriv. I tillegg informerer vi aktivt på vår hjemmeside
og Facebook-siden. Hjemmesiden ble i løpet av høsten lagt over
på ny plattform og modernisert etter føringer fra Sverige og
hovedkontoret i Norge.
6. Anlegg
6.1 Treningssteder
Vi har benyttet gymsalene på Sogsti Skole og Heer Skole i
vårsemesteret og kun Sogsti skole i høstsemesteret til våre
treninger. Boksehallen har vært benyttet når skolene har vært
opptatt/stengt.
Årsberetning for DFI 2018

7. Aktiviteten
Vårt treningstilbud i hele 2018 har vært 3 treningstimer i uka
med middels mandager, Flex soft tirsdager og middels/stasjon
onsdager. All trening er med musikk.
7.1 Sosiale aktiviteter
Funksjonærer hadde en sosial samling i mars (forsinket
julebord).
Alle mosjonister inkl. funksjonærer ble invitert til sosial samling
på Kumlegården før sommeren. Det var ca 20 fremmøtte og
god stemning.
Etter jul planlegges en sosial samling for funksjonærene
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Arbeidsmiljøet er svært godt, både innad i styret og på treningene.
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 fortsetter sin drift i 2019 og fortsetter med 3 treninger per
uke da vi nå har en fast stab med trenere. Vi håper dette også
skal bidra med å øke antall mosjonister.

1. Visjon for gruppen
Likeverd og inkludering i idretten for alle med spesielle behov i
Frogn kommune.
2. Målsetning og resultater
Gruppe 13 er en idrettsgruppe for barn, unge og voksne med
spesielle behov. Gruppen 13 er nå en etablert gruppe i DFIsystemet. Arbeidet med å integrere gruppen i DFI startet opp i
forbindelse med det første Frogniade arrangementet i 2011.
Håndball var vi allerede i gang med i samarbeid med Kolbotn
KIL. I et par år drev vi en allidrettsgruppe og fra våren 2013 ble
den gruppen til en ren fotballgruppe. Den siste aktiviteten vi
startet opp i 2014 var skigruppen.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder		
Veronica Hove
Styremedlem/ økonomi
Carl Kolderup
Styremedlem		
Klaus Bjerke
Styremedlem		
Randi Standahl

(2 år)
(1 år)
(2 år)
(1 år)

Valgkomité: Styret
3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 19 saker som i all
hovedsak har dreid seg om oppfølging av handlingsplanen.
Styret og hovedtrener for fotballgruppen Sverre Vågan fungerte
som arrangementskomité for Frogniaden. Tilsammen ble 3
styremøter brukt til planlegging og evaluering av Frogniaden. I
tillegg til styremøtene har vi hatt et samarbeidsmøte med en av
gruppeboligene, et trenermøte og et samarbeidsmøte med
halve styret.
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3.3 Gruppens medlemstall
Rekrutteringsgrunnlaget til Gruppe 13 er naturlig nok begrenset.
Vi har 37 medlemmer hvorav 8 er foreldre og trenere. Flere
medlemmer er med på to av de tre aktivitetene. Vi har fortsatt
relativt få hjemmeboende utviklingshemmede med i gruppe 13.
3.4 Leder og trenere
Fotballgruppen har fra januar 2016 vært så heldige å ha 4
trenere: Sverre Vågan som hovedtrener og Bjørn Diedrichsen,
Hans Christian Treider og Harald Wærnhus som assistenttrenere. På høsten fikk vi enda en trener; Roger Hansen.
Håndballgruppen har fra høsten 2016 hatt Liv Øinæs Andersen
som hovedtrener sammen med Nils Eide. De to håndballtrenerne er pensjonister, så gruppen trenger en og helst to nye
trenere, som kan overta hovedansvaret.
Skigruppen har hatt Kristoffer Ramskjell, som trener fra skisesongen 2015.
3.5 Frivilligheten
Gruppe 13 er helt avhengig av de frivillige trenerne for fotball og
håndballgruppen. I tillegg trenger vi hjelp fra foresatte og
personalet på boligene når spillerne skal avgårde på arrangementer som Vivil, Landsturneringen og diverse håndball og
fotball cuper. Vi kan ikke bare basere oss på frivillighet. Vi har i
mindre grad enn ellers i idretten foreldre, som har overskudd til
å stille opp som frivillige. Skitreneren ble lønnet med 200 pr.
gang. De øvrige trenere vil ikke lønnes.
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.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppens økonomi er tilfredsstillende. Frogniaden, deltakelse
på Ridderrennet, ViVil lekene, og landsturneringen i håndball
krever ressurser. Det gjør også trenerlønninger og sosiale
aktiviteter gjennom året. Gruppen er avhengig av støtte og
gaver.
Egenkapitalen er pr 31.desember 2018 på kr.245526 hvorav
160000 kr. er på i et jubileumsfond.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Gruppe 13 hadde også i 2018 flere lokale 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, Drøbak
City, Kiwanis og Reenskaug Hotell.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Gruppe 13 har hatt Cecilie Paulsen fra hovedstyre som fadder.
Vi har avtalt at vi innkaller henne spesielt når vi har behov for
det. I den grad vi trenger og ønsker samarbeid med andre
grupper i DFI, så er det greit å ta kontakt med de andre gruppestyrene. Samarbeidet med DFI administrasjonen har fungert
greit.
Vi har hatt mange diskusjoner om Web siden og om hvilket
behov vi har for å få den til å fungere. I de 9 årene vi har
eksistert har vi brukt mail til våre medlemmer, personalet på
boligene og foresatte. Dette har fungert på en tilfredsstillende
måte, så vi har ikke sett behovet for å bruke Websiden til DFI.
Få av våre medlemmer ville oppsøke Websiden for å finne
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informasjon.
Vi har isteden opprettet en facebookside, som skal informere
deltakere, pårørende og støttespillere om gruppens aktiviteter.
Her legges det ut bilder fra cuper og treninger og oppdateringer
om trening etc.
Vi er godt fornøyd med omtalen vi får i Amta i forbindelse med
våre aktiviteter som for eksempel Ridderrennet og 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 i hallen på Dyrløkkeåsen og på Frogn Arena. Vi
er godt fornøyd med treningshallene og tidene, og håper vi kan
beholde dem også i kommende skoleåret.
Når det gjelder vår nye svømmehall Bølgen vil vi undersøke om
hvor mange av våre medlemmer vil benytte hallen. Billettprisen
er høy, så vi vil vurdere om gruppe 13 skal gi økonomisk støtte
til dem som vil bruke hallen regelmessig.
6. Aktiviteten
6.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
●●
Fotballgruppen: I 2018 har det vært mellom 15-20 fotballspillere, som har trent i hallen på Dyrløkkeåsen skole på torsdager. Gruppen deltok for første gang på julecupen i Fredrikstad, og var med på ViVil i Bærum for tredje gang i 2018.
●●
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. Noen
av håndballspillerne velger å spille en gang i uken enten i
Drøbak eller på Kolbotn. I tillegg til trening 1 eller 2 ganger
i uken er våre håndballspillere med på håndballcuper og på
Vivil der de har deltatt i mange år. 6 håndballspillere fra Drøbak var med på Landsturneringen, som i 2018 ble arrangert
i Bergen.
●●
Skitrening: Fra november til mars hadde vi ukentlig skitrening på golfbanen og i lysløypa. Det var 5 medlemmer av
skigruppa.
6.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
1. Frogniaden ble arrangert søndag 3 september: 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. I 2018 var det strålende vær og flere
enn tidligere valgte å være heiagjeng på tribunen. Det er vi
svært glad for. Idrettsarrangementet får status og ekstra
oppmerksom på grunn av støtten og deltagelse fra DFI
friidrett og fotball, fra politikere, fra Drøbak musikk korps 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 Bergen. 6 håndballspillere fra Frogn
deltok på landsturneringen i Bergen annen helg i september.
3. Ridderrennet: 4 deltakere og 4 ledsagere reiste til Beitostølen
fredag 16 mars - 18 mars.
4. Vivil: Fotball og håndballgruppen deltok helgen 26-27 mai.
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Diverse: 2 Kakelotteri i året og deltagelse i borgertoget på 17
mai.
6.3 Sosiale aktiviteter
Grillfest for håndballspillerne 8 juni: I 2005 hadde vi første
grillfest på Gylte og det har vi fortsatt med som et årlig arrangement på Fæderfredagen.
Sommeravslutning på Håøya 17 juni: I 2016 arrangerte vi vår
første sommeravslutning på Håøya for alle medlemmene av
gruppe 13. Vi var svært heldige med været, og det inspirerte til
ulike aktiviteter. Noen tok seg en dukkert, mange ble med på
stikkball, mens noen valgte «å slappe» av på gress sletten.
Grilling og hyggelig samvær før vi måtte pakke sammen og
rekke fergen tilbake.
Juleavslutning 13 desember: Vi valgte å slå sammen de to
sosiale aktivitetene: Pizza kveld og hyggekvelden til et arrangement. Vi var så heldige og fikk holde juleavslutningen på
Krogsrud Gård. Alle fikk pizza, brus, kaffe og småkaker. Under
kaffen kunne alle se bilder fra årets arrangementer og alle moret
seg med å se seg selv i ulike aktiviteter.
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.

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. Jobber med å få
dommere opp i utviklingsgrupper.
●●
Satsing på seniorhåndballen med mål om å kjempe i toppen
av sin divisjon for dame og herrelaget til DFI- håndball. Ha
spilltilbud 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.
●●

3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder:
Heidi Johansen
Nestleder:
Stig Gustavsen (trukket seg)
Styremedlemmer:
Elisabeth Seljevold Fladmoe,
Hege Schäffer, Kristin Jensen,
Marianne Sommerfelt, Anders Haugen, 		
Bjørn Schulstock (trukket seg)
Vi har gjennomført 10 styremøter, avholdt ressursmøter og
trenermøter.
Deltatt som faddere fra styret på foreldre- og ressursmøter for
de ulike lagene.
Anders Haugen og Elisabeth Fladmo har vikariert for Heidi
Årsberetning for DFI 2018

Johansen siste periode 2018.
I tillegg til styret har klubben engasjert Magnus Seip som daglig
leder, sportslig leder og dommerkontakt i 75% prosent stilling.
3.2 Materiell
Material og utstyr til alle lagene i DFI Håndball blir hovedsakelig
bestilt gjennom daglig leder.
DFI Idrettslag har avtale med Select for kjøp av materiell og
utstyr. Sport1 distribuerer utstyret som bestilles. DFI Håndball er
tilsluttet denne avtalen. Avtalen sikrer DFI Håndball i gjennomsnitt 25 % rabatt av veiledende listepris.
Vi bruker dommerutstyr fra Umbro, da Select ikke leverer dette.
3.3 Styrets aktiviteter
●●
Oppfølging av hallarrangement ved hjemmekamper.
●●
Drive klubben videre som en aktiv gruppe i DFI.
●●
Jobbe for at lag og gruppe har god økonomi.
●●
Gjennomført ressursmøte med utveksling av erfaringer.
●●
Sportslig utvalg har gjennomført samtaler med trenere.
●●
Satt sammen arrangementskomiteen for Idrettens dag og
bidro på dagen.
●●
Gjennomført sommeravslutning på Skiphelle.
●●
Gjennomført aktivitetsuke i august 2018.
●●
Gjennomført Halloween arrangement.
●●
Gjennomført fellesdugnad – Explendo
●●
Gjennomført julebord på Reenskaug Hotell.
●●
Deltatt på gruppeledermøte.
●●
Eget utvalg har jobbet med å få etablert et anlegg for
Beachhåndball i Drøbak
●●
Etablert eget sponsor-utvalg
3.4 Gruppens medlemstall og ressurser
Vi hadde sesongen 17/18 ca. 270 aktive spillere fordelt på ca.
170 jenter og 100 gutter, og det var påmeldt 15 jentelag og 7
guttelag i regionsserien.
J/G 8 år har deltatt i minihåndballturneringer i regi av Regionen
(RØN), og J/G 6 og 7 år har deltatt på loppetassen i regi av
RØN.
Vi hadde 12 hovedtrenere, 24 assistenttrenere, 8 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 trenerkurs. En trener ble ferdig med
trener III utdannelsen.
3.6 Dommere
Vi hadde 16 kvotedommere i klubben, hvorav 11 er leid ut.
DFI håndball dømmer selv 9 – 12 års klassen i egen hall.
Det er gjennomført og dømt opp mot 500 kamper totalt.
Vi har 2 autoriserte observatører, der en har Observatør II, og
en har Observatør I utdanning. Vi har også en aktiv NHF
dommerinstruktør og observatør i utviklingsgrupper i NHF.
Det er utdannet 14 barnekampledere og 6 Dommer I kampeledere dette året.
Det har minsket med aktive dommere.
3.7 Frivilligheten
Håndballgruppa blir drevet med en stor grad av frivillighet. Noen
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av fellesoppgavene som er gjennomført i 2018 er:
●●
Hallvakt
●●
Hallarrangement
●●
Felles dugnad for DFI Håndball. I 2018 ble denne gjennomført sammen med Explendo. Dugnaden ga en samlet inntekt
på ca. kr. 81000,- til klubben, i tillegg til totalt ca. kr. 8000,som ble fordelt på lagskassene.
I tillegg er det lagt ned svært mye frivillig arbeid på alle klubbens
lag.
4. Økonomi
4.1 Kommentarer til regnskapet for 2018
Gruppen endte med et overskudd i 2018 på ca kr. 159.561.-, og
fortsetter med positivt resultat.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Sponsorvirksomheten har i hovedsak vært organisert og
håndtert lagsvis. Sponsorhefte med standard kontrakt og
veiledende summer for reklame ligger tilgjengelig på hjemmesiden vår.
Vi har i 2018 ikke hatt sponsorer på klubb-nivå, men styret har
iverksatt en egen sponsorgruppe som har jobbet for å få på
plass dette i 2019.
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.
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
i 2018 har vært Frogn Arena.
Fordelingen av treningstimer til gruppene blir gjort av administrasjonen i DFI. Daglig leder fordeler deretter treningstider til de
ulike lagene, og i samarbeid med andre grupper.
Vi har dessverre for lite hall-kapasitet, men lagene våre er flinke
til å tilpasse seg og har vist stor forståelse i en vanskelig
situasjon.
7. Aktiviteten
7.1 Spillerutvikling
Spillere har deltatt på Spillerutvikling (SPU) i regi av Region Øst
(RØN).
7.2 Håndballskole
Gjennomført Loppetassen håndballskole med en en trening pr uke
og deltagelse på 3 cup-runder. Det har høsten 2018 vært en økning
i antall deltakere fra sist sesong, og det er besluttet at loppetassen
skal være et gratis tilbud til deltakere for å øke rekruttering.
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7.3 Intern SPU
Spillerutvikling internt i DFI har i år blitt gjennomført av Per
Wollbraaten med ca 25-30 deltakere vår 2018. Høsten 2018 har
vi ikke hatt hallkapasitet til SPU.
Det ble gjennomført målvaktstreninger internt i klubben ledet av
Bjørn Thoresen.
7.4 Spesiell aktivitet lagene
Gutter 02 kvalifiserte seg til Bring høsten 2018 og de har
arrangert en Bringrunde på Frogn VGS.
Herrelaget kvalifiserte seg til 3. div våren 2018.
7.5 Egne arrangementer
DFI Håndball har gjennomført hallarrangement ifb. med
terminfestede seriekamper på Frogn Arena. Disse er gjennomført etter DFI Håndball sine rutiner, som igjen er basert på
Norges Håndballforbunds retningslinjer for hallarrangement.
7.6 Aktivitetsuke
DFI Håndball arrangerte håndballens aktivitetsuke i august. Det
var ingen krav om håndball-ferdigheter for å delta, og det var i
år ca. 55 deltakere. 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.
7.7 Sosiale aktiviteter
Håndballavslutning for alle lag etter endt sesong ble gjennomført på Skiphelle, med beach-håndballturnering, grilling og
bading. Her er det ungdomsstyret som arrangerer med hjelp av
håndballstyret.
Halloween-arrangementet ble avviklet på Dyrløkkeåsen i år, og
som vanlig holdt man på hele natta. Deltakere var i år spillere
født 2006 - 2004. Spillerne ble delt inn i lag på tvers av alder og
kjønn.
Julebord på Reenskaug ble avviklet med nærmere 110 spillere
som deltok i alderen 12-18 år. I tillegg deltok rundt 15 ressurspersoner.

1. Visjon for gruppen
«Innebandy er for alle»
2. Målsetning og resultater
2.1 Hovedmål
Breddesatsing for å gi et tilbud til alle som ønsker å spille
innebandy i Frogn.
Klubben har hatt følgende aldersbestemte grupper i løpet av
2018: Mini, G11, G12, G14 og A-Lag. Alle som har ønsket å
spille innebandy har fått et tilbud.
2.2 Delmål
For å videreutvikle breddesatsning, fortsette satsing på seniorlaget, med mål om resultater som motiverer yngre spillere.
Seniorlaget har hatt et godt opplegg, en forholdsvis stor spillerstall og vunnet alle sine kamper i serien frem til årsskiftet. Vi har
manglet lag i årskullene rett under seniornivå, så kontakten til
bredde/aldersbestemte lag har ikke vært så tett.
Foreldredrevne lag i de laveste aldersbestemte grupper.
Dette har vært gjennomført.
Årsberetning for DFI 2018

Økt fokus på å etablere lag i flere årsklasser for å tette store
alderssprang mellom lagene. Det har vært mindre rekrutering enn
ønsket i 2018 som ett resultat av mindre halltid grunnet utbygging
av Bølgen på Seiersten. Lagene dette året har hovedsakelig
bestått av eldre lag og frafallet for de litt eldre lagene er stort sett
større enn på de yngre lagene. Fra 14 år og opp til a-laget har det
ikke vært lag i 2018.

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

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 gjort forsøk på å involvere seniorspillere mer i
aktivitetene til de aldersbestemte lagene, noen seniorspillere har
deltatt på treninger for G14 og hjulpet dem ved forespørsel. Noen
av spillerne på G14 har bidratt på treningene til de yngre lagene.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Ruben Skjønhaug – Styreleder og Lagleder A-Laget
Carina Bidne Grenhov – Nestleder, Økonomiansvarlig og
Lagleder G12
Cato Eikenes Richardsen – Styremedlem, Sportslig Utvalg og
Trener G12
Erik Abrahamsen – Styremedlem, Sportslig Utvalg, Trener G14
og Trener G12 (Trakk seg i oktober)
Cecilie Wolff – Styremedlem og Lagleder G11
Audun Furu-Bolstad – Styremedlem og Trener Mini
Arne Wessel Berg - Styremedlem og Lagleder G14
Glenn Christiansen - Styremedlem og Trener G12 (Trakk seg i
oktober)
3.2 Styrets aktiviteter.
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2018.
Styret har gjennomført følgende i 2018:
●●
Administrert og gjennomført rigging/transport i forbindelse
med Blomstermila i juni
●●
Inngått avtale med to trenere
●●
Ryddet opp i økonomi fra tidligere år
●●
Opprettet avtale med Enjoy Bonusguiden
●●
Deltatt i foreldremøter
●●
Opprettet arrangementansvar for lagene
●●
Planlagt og gjennomført IGF-runde
3.3 Gruppens medlemstall
Antall Medlemmer p.t 31.12.2018 er 61 medlemmer.
3.4 Ledere og trenere
p.t 31.12.2018 var det 10 Trenere og 8 Lagledere fordelt på 5
Lag.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Alex Jureksson - Trener A-Laget
Erik Abrahamsen - Trener G14 Eagles og G11
Lennart Beijer - Trener G14 Hawks
Stig Kristiansen - Trener G14 Eagles
Alexander Lundberg - Trener G14 Eagles
Glenn Christiansen - Trener G12
Cato Richardsen - Trener G12
John Hulth - Trener G11
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●●
●●

Audun Furu-Bolstad - Trener Mini
Atle Michalsen - Trener Mini
Ruben Skjønhaug - Lagleder A-Laget
Didrik Voss - Lagleder G14 Eagles
Cathrine Zakariassen - Lagleder G14 Hawks
Kristin Voss - Lagleder G14 Eagles
Carina Bidne Grenhov - Lagleder G12
Cecilie Wolff - Lagleder G11
Mariann Brynlund - Lagleder Mini
Elin Bolhorst - Lagleder Mini

I 2018 ble det ikke gjennomført noe kurs for trenere i regi DFI
Innebandy.
Trenere/Lagledere har blitt forespurt og gitt beskjed om kurs de
måtte ønske deltagelse på.
3.5 Dommere
P.t 31.12.2018 har DFI Innebandy 1 dommer.
- Kenneth Halvorsen
3.6 Frivilligheten
I 2018 har følgende dugnader blitt gjennomført.
●●
Hallvakt
●●
Arrangementansvar under kamper
●●
Kakelotteri
●●
Salg av Kaffeposer
●●
Rigging/Nedrigging av blomstermila
Dugnadene har vært lagfordelt, her har da trenere/lagledere i
samarbeid med foreldre foretatt dugnader avtalt innad i hver sin
gruppe. overskudd er tildelt lagkasse for det respektive laget.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Styret leverer for 2018 dessverre et negativt årsresultat pålydende kr 63 338,10 kr
Klubbens hovedinntekter har vært dugnadsinntekter, treningsavgifter og støtte fra krets, forbund og grasrotandel.
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 2018 har vært:
●●
Treningsavgifter
●●
Dugnad
●●
Støtte fra HS, krets, forbund
●●
Grasrotmidler.
Sentrale utgifter 2018 er tilknyttet:
●●
Serieavgift/kretsavgift
●●
Idrettsmateriell
●●
Cup’er (o.l.)
●●
Administrasjonsutgifter DFI
Inntektene ble noe overestimert i budsjettet, spesielt når det
gjelder treningsavgifter. Men med lite halltid tilgjengelig har ikke
klubben hatt mulighet til å vokse slik man hadde håpet.
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Utgiftene ble underestimert, klubben har blant annet hatt mye
større utgifter når det gjelder Idrettsmateriell og Serieavgift/
kretsavgift enn forventet.
Under resultat for Serieavgift/kretsavgift ligger det en avgift på
23.000 kr som stammer fra 2017. Når det gjelder Idrettsmateriell
har det ikke vært samsvar med de som har gjort innkjøp og
midler budsjettert. Noen utgifter på idrettsmateriell er også
regninger tilbake til 2016 og 2017 som ikke var blitt levert inn de
foregående regnskapsårene. Under idrettsmateriell ligger også
lønn i form av utstyr til trenere. Utfordringer med økonomikontroll og riktig innlevering av regninger ble det tatt tak i og nye
føringer lagt som skal forhindre slikt overforbruk, og slike
budsjettsprekker i fremtiden, ble innført.
Etter ett år der man har ryddet opp i mye og det har vært større
utgifter enn forventet, har man for 2019 ett nøkternt og godt
budsjett der lagene også må ta enkelte utgifter selv, så det ikke
bare er inntekter til lagene og utgifter til klubben. Lagene må
selv opparbeide seg lagkasser som de kan bruke til cup’er,
ekstra utstyr, sosiale aktiviteter e.l. Inntekter til disse kassene
kan de få ved å drive dugnad eller holde kiosk/inngang under
fordelte hjemmekampsdager.
Inntekter i 2018 var på 365 656 kr og utgiftene var på 428
994,10 kr, noe som gir ett negativt resultat på 63 338,10 kr.
Underskuddet vil bli dekket av midler DFI Innebandy har på
konto. Tilgjengelige egenkapital etter at underskuddet er dekket
er 74.723,80 kr.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
For 2018 har ikke klubben hatt noen sponsorinntekter.
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 2018 har man i hovedsak prioritert informasjon i Facebookgrupper, 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. I 2018 har også kamper blitt knyttet til elektroniske
hjelpemidler, det vil si at de som ikke kan delta under kamper
kan følge dette live gjennom MinBandy-Appen. Enkelte lag har
også sendt live-stream via sin facebook side under kamp.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Innebandy trenes i Frogn Arena på Frogn videregående skole.
Bruk av andre baner i Frogn er vanskelig, da klubbens utstyr
(vant og mål) ikke kan flyttes. Etter at Frognhallen ble stengt
ble også treningstiden på hverdagene redusert fra høsten 2016.
Dette har igjen i 2018 blitt redusert enda litt til, noe som resulterer i at gruppen ikke kan ekspandere noe særlig uten at allerede
opprettede lag, samt nye lag får tildelt veldig lite treningstid i
uken. DFI Innebandy har pga dette måttet redusere treningstid
for enkelte lag samt beslutte deling av halltid for enkelte lag, så
andre lag også kan ekspandere og trene på det nødvendige for
sin progresjon i idretten.
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7. Aktiviteten
7.1 Aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Bredde
Alt treningstilbud har vært breddetilbud. Pga situasjonen med
manglende hallkapasitet har det vært utfordrende å gi alle som
har ønsket det, et godt nok trenings- og kamptilbud. Vi har også
erfart at det må jobbes mer systematisk med å rekruttere
ressurspersoner blant foreldrene. For få trener- og laglederressurser har til tider vanskeligstillt situasjonen med enkelte lag,
dette har igjennom høsten forbedret seg litt og håper på en
enda sterkere tilvekst ressurspersoner i årene som kommer.
7.1.2 Topp
A-Laget
Ved inngangen av 2018 var det på nytt en del utskiftninger i
A-laget, og sportslig spisset satsning var ikke mulig. Fra høsten
2018 var dette endret, med en stabil spillergruppe og ressurspersoner som har bidratt til bedre struktur og et godt sportslig
opplegg. Resultatene foreløpig i sesongen 2018/2019 er gode
selv med mindre treningstid tildelt og herrene står ubeseiret i
serien sin i utgangen av 2018. A-laget spiller idag i 4.div oslo/
akershus. Laget har i utgangen av 2018 17 spillere.
G14 Eagles og Hawks
G14 Har hatt en strålende avslutning på sin sesong 2017/2018.
i startfasen av sesongen 2018/2019 har det vært litt problemer,
men disse er jobbet med gjennom høsten og tøffe møter og
avgjørelser har måttet blitt tatt for og prøve og sikre kvaliteten
og kvantiteten i disse lagene. Disse spillerne er de som skal
danne grunnlaget for en G16 Gruppe etter neste sesong og det
er en stor viktighet av og holde disse i klubben i årene fremover,
samt gi dem de utfordringene de trenger. dette skal jobbes med
videre i sesongen.
G14 består av 21 antall spillere i aldersgruppen 2003-2005. G14
er delt i to lag; Eagles med 10 spillere og Hawks med 11
spillere.
I starten av høstsesongen 2018 mistet G14 Eagles 2 spillere og
Hawks stod uten trener- og støtteapparat. Flere møter ble
avholdt for å skaffe ressurser til Hawks, og trener- og støtteapparat ble etablert. G14 lagene samarbeider godt seg i mellom.
Med støtte fra hovedstyret i DFI er delingen av disse to lagene i
henhold til handlingsplan for sesongen. Eagles spiller i 1.
divisjon i seriespillet for G14 og kom til semifinale i cupen. Laget
har oppnådd finaleplass 2 år på rad. Hawks spiller i 2. divisjon
for G14 og jobber med teknikk for å få laget opp på tabellen.
Samarbeid mellom støtteappart G14 og innebandystyret har
vært krevende igjennom året. Det har til tider vært en utfordrende situasjon mellom G-14 gruppene også.
G-12
Har sesongen 18/19 bestått av 15 utespillere og 3 keepere.
Trening tirsdag og torsdag med over 90 % oppmøte på alle
treninger.
Det ble ved sesongstart innført garderobeplikt for guttene.
Her har vi jobbet med holdninger, interne regler i laget etc / en
for alle, alle for en.
Resultatet av dette arbeidet har vist seg i at vi har fått en stor
gruppe gutter som går i samme retning.
Laget har jobbet med oppspill og like øvelser over lange
perioder.
Resultater av dette har gitt guttene en god forståelse av
innebandy spillet.
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Vi avsluttet sesongen 17/18 med noen gode opplevelser som ga
guttene
Inspirasjon mot oppstart av sesongen 18/19.
Etter 9 spilte kamper leder laget serien med 8 seire og ett tap.
Laget vil sesongen 19/20, bestå av samme gruppe gutter. Her
vil
det vurderes om det skal nivå inndeles under seriekamper.
Dette er fortsatt ikke avklart, men en mulighet for at guttene
skal få mer spilletid pr kamp.
G-11
Deltar i serie, Har vunnet de fleste kampene. Godt oppmøte på
treninger, en super gjeng som gjør sitt beste, og viser stor glede
ved å spille. Mistet en trener ila året, men det har fungert supert
likevel.
Alle får lik spilletid, noe trener og lagleder prioriterer høyt
Mini
Mini startet sesongen med 9 spillere fordelt på 2 stk 2010-spillere, 5stk 2011 spillere og 2 stk 2012. Treningene foregikk på
Sogsti skole.
Ut over høsten har det kommet nye spillere og vi har ingen
frafall.
I November var vi 16 spillere og behovet for større plass og
bedre spilleforhold sterkt til stede for utvikling.
Etter flytting til Frogn vdg skole teller vi nå 23 spillere fordelt på
7 stk 2009, 5 stk 2010, 8 stk 2011 og 3 stk 2012 spillere.
Vi har deltatt i to turneringer før jul og har planlagt 3 etter jul. Vi
vil nå stille 2 lag pga antall spillere.
7.1.3 Resultater/plasseringer
●●
P.t 31.12.2018 ligger A-laget på 1.plass i serien
●●
P.t 31.12.2018 ligger G14 Eagles på 3.plass i serien
●●
P.t 31.12.2018 ligger G14 Hawks på 7.plass i serien
●●
P.t 31.12.2018 ligger G12 flyers på 1.plass i serien

1. Visjon for gruppen
Gi et godt tilbud til alle som vil løpe
orientering eller delta i turorienteing i Frogn.
2. Målsetning og resultater
Vi bidro med gratis kartfil til stolpejakt i Drøbak som startet opp i
2018. Vi har også startet gratis ungdomstrening for å gi et tilbud
til ungdommer.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder: 		
Kine Dirro Bøhlerengen
Styremedlem/økonomi:
Inger Halck
Nestleder/kartansvarlig: Morten Due
Styremedlem: 		
Frode Waaler
3.2 Styrets aktiviteter.
Gruppen har hatt 2 styremøter i 2018.
DFI orienterings medlemmer er representert i Måren OKs styre,
leder deltar på Mårens styremøter
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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
Gruppas økonomi er god, men vi har revidert Holtkartet, noe
som er dyrt. Det vises i regnskapet.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Foregår via Mårens klubbavis Trekanten og via DFI og Måren
Ok sine hjemmesider.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Kartene: Ekeberg, Holt, Høiås, Seiersten, Slottet.
Vi har gjennomført ny konstruksjon av Holt. Synfaring er
gjennomført i 2018.
PDF fil over Seiersten og Høiås ble lagt ut til fri benyttelse i
undervisningen i skolene i Frogn. Vi planlegger nå å bidra til et
ytterligere lavterskeltilbud ved å bidra til at vi får på plass et
Sprintkart over Drøbak sentrum som vil egne seg til Stolpejakten, handikaporientering, sprintorientering og til skoleorientering.
Kartet skal være gratis tilgjengelig for alle. Dersom vi får på
plass et slikt kart vil dette også kunne bidra til å styrke gamle
Drøbak sin historie ved at Stolpejakten kan plassere stolper ved
viktige kulturminner i Drøbak sentrum og historien knyttet til de
ulike kulturminnene kan legges ut digitalt slik at de som finner
Stolpene også kan lese historien knyttet til kulturminnet. Et
Sprintkart i Drøbak sentrum vil også være så detaljert at det
viser hva som er privat og ikke. Dette betyr at Stier som per i
dag er fullt mulig å gå på men som ikke blir brukt fordi ingen vet
om at de eksisterer i større grad blir synlige og kan benyttes.
Dette er også noe Stolpejakten kan bidra til ved å legge Stolper
slik at det blir naturlig å velge disse stiene.
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. I år hadde vi ikke
nybegynnerkurs og løpskarusell for rekrutter pga. kapasitetsproblemer. Vi planlegger imidlertid å starte opp nybegynner trening
og løpskarusell i 2019. For å sikre bedre kapasitet har vi sendt
to av ungdommene på Trener 1 kurs i orientering. Dette har
bestått av to fulle helger med teori og praktiske øvelser og de
må gjennomføre 40 timer praktisk trening før de får Trener 1
kurset godkjent. Årets planlagte nybegynner trening vil bidra til
dette.
Noen av våre ungdommer viser fin fremgang. Linn Mei Waaler,
Carmen Dirro Martinez, Noor Dirro Helu, Lusiana Swads og
Simen Rønning har gode resultater i 2018.
Til sammen har vi hatt om lag 200 starter.
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1. Visjon for gruppen
En skiklubb for alle i Frogn
2. Målsetning og resultater
I handlingsplanen for 2018 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 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 oppnå̊ topp-50 plasseringer i
hovedlandsrenn og junior- NC.
4. Klare å holde på̊ , samt rekruttere flere jenter blant de
aktive.
5. Øke antallet aktive som deltar i konkurranser.
6. Øke medlemstallet til 300 gjennom å holde på̊ flere unge
også̊ etter 14-15 årsalderen, samt holde på og få flere
aktive voksenmedlemmer.
7. Gjennomføre teknikk- og smørekurs for voksne.
8. Gjennomføre skikaruseller, og arbeide for å opprettholde og
helst øke antall deltagere.
9. Arrangere og videreutvikle Drøbaksrennet som et viktig og
vellykket renn i Akershus skikrets. Søke renn med KM eller
Cup status.
Hovedmålet er nådd gjennom innsatsen på skigruppas to
hovedområder;
1. Løype- og anleggsdriften
2. Den sportslige aktiviteten i treningsgruppene, gjennomføring av arrangementer og deltagelse på renn
Det ble en veldig snørik vinter som ga oss en lang og god
skisesong. I tillegg kom 2018/2019 også relativt tidlig i gang.
Snøproduksjonen for 2018 ble gjennomført fra 11. desember til
18 desember. På grunn av tidlig natursnø var også deler av
lysløypa brukbar også før dette. Hele løypenettet på omlag 60
km ble jevnlig kjørt opp med løypemaskin og aktiviteten i
løypenettet var enorm. På fine dager i helgene ble det estimert
at opp mot 10% av Frogns befolkning benyttet seg av løypenettet.
På anleggssiden har hovedfokus i 2018 vært på å sikre en god
og forsvarlig drift og forvaltning av snøproduksjonsanlegget etter
at den som har hatt hovedansvar for anlegget har trappet ned
etter mange år med uvurderlig innsats for å forvalte og utvikle
anlegget. Det har vært fokusert på å rekruttere nye «krefter» og
sikre at kritisk kompetanse og innsikt i anlegget blir overført og
dokumentert. Det arbeides nå med å etablere et eget driftsstyre
for anlegget, under skigruppa. Dette driftsstyret vil ha som
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hovedoppgave å ivareta forvaltning av drift av anlegget, samt
planlegge og gjennomføre snøproduksjonen. Det planlegges
med å ha denne ordningen opp i løpet av høsten 2019. Videre
er det satt opp nye LED lys og nedgravde ledninger i kunstsnøtraseen. Resten av lysanlegget (fra Høiåskrysset til Måna) vi
bli oppgradert i løpet av 2019. Denne oppgradering av anlegget
foregår i regi av Frogn kommune.
Det har vært stor aktivitet i treningsgruppene og vi rekrutterer
godt, både utøvere og trenere. Særlig positivt i år er større grad
av samarbeid mellom gruppene internt for å kunne tilby et mer
fleksibelt treningstilbud. Samtidig registrerer vi at vi ikke helt har
nådd målsetningen om å øke medlemstallet. Det har kun vært
en marginal vekst fra i fjor. Dette kan ha sammenheng med
mindre årskull, men styret vil i 2019 gå grundigere inn i dette for
å se om det kan være ytterligere tiltak som er aktuelle for å øke
rekrutteringen.
Vi registrerer også at det er god deltagelse på renn utenfor
klubben, og særlig de midlere aldersgruppene er aktive her. Vi
ser også at stabiliteten i de eldre treningsgruppene (2005-2004)
er veldig god. Det er lite frafall og en solid kjerne av både gutter
og jenter som fortsatt er med på trening og går renn. I juniorgruppen er det nå noe mindre aktivitet. Dette skyldes at flere av
de eldre utøverne enten har flyttet i forbindelse med videregående skole eller har satset videre i andre klubber med større
satsningsmiljø. Selv om den eldste gruppen blir mindre gir vi
fortsatt et fullgodt satsningsopplegg gjennom egne trenerressurser og samarbeidet mellom Folloklubbene (Skiteam Follo).
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styreleder
Frede Hermansen
Nestleder
Simen Storrud (Sponsorer/profilering/løypekjøring)
Styremedlem Helene Stokke (Økonomi)
Styremedlem Andreas Scheel (Snøproduksjon/Anlegg)
Styremedlem Frode Waaler (Sponsorer/profilering)
Styremedlem Åshild Kallevik (Trenere, trening)
Styremedlem Kjell Arne Besseberg (Medlem, IT)
Styremedlem Erik Slæperud (Sekretær)
3.2 Styrets aktiviteter.
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter og en rekke”
arbeidsmøter”.
Utover å holde aktivitetene i klubben i gang har styret fokusert
på:
●●
Planer for ny skiarena og klubbhus.
●●
Planlegging og drift av snøproduksjonen.
●●
Bygge en dokumentasjonsbase på driften og gjennomføring
av arrangementene, slik at vi letter fremtidig gjennomføring
og lettere kan forbedre og utvikle arrangementene.
3.3 Gruppens medlemstall
Rekrutteringen er god. I 2018 er skigruppas aktive på 223
medlemmer totalt per 31.12.2017. Dette er en økning på 13 fra
året før.
3.4 Frivilligheten
Skigruppen har meget god tilgang på hjelp og støtte. Foreldregruppen brukes aktivt til arrangementene og tilgangen der er
god. Samtidig merker vi at de yngre gruppene er mindre enn
tidligere. Det gjør at vi nok belaster foreldregruppen noe mer nå
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enn tidligere.
Snøproduksjonen gjennomføres som en stor dugnad. Jobben
gjøres av en styringsgruppe og snøproduksjonslag på en
turnusordning som gir døgnkontinuerlig drift av anlegget.
Vaktlisten består av omlag 150 personer.
I tillegg har skigruppen en kjerne av personer som har vært med
over tid som stiller opp, både på faste oppgaver og ved behov.
Utfordringen har over tid ligget på at noen mennesker etterhvert
blir veldig sentrale og derav også veldig belastet. Dette gjelder
spesielt styret, samt noen andre sentrale nøkkelpersoner som
har vært med i lengre tid. Vi arbeider derfor aktivt med å få
tilknyttet oss nye personer – helst fra den yngre delen av
foreldregruppen – på noen av disse områdene. Dette vil være
særlig viktig både for å redusere belastningen på de «få» og
unngå at vi blir for sårbare, spesielt på kritiske funksjoner, som
f.eks. tidtaking og snøproduksjon.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Skigruppa er i utgangspunktet i en god økonomisk posisjon.
Dette skyldes en kombinasjon av stor vilje til å yte støtte og
bidrag til skigruppa, i kombinasjon med god forvaltning og
styring over tid. For 2018 var det budsjettert med omlag 1,85
mill kr inntekter og 1,80 mill i utgifter. Resultatregnskapet for
2018 viser en samlet inntekt på omlag 1,83 mill og utgifter
(inkludert avskrivning) avskrivning på omlag 1,62 mill kroner.
Dette ga et positivt driftsresultat på ca 212 000 kr.
Skigruppas inntekter fordeler seg slik:
Arrangementer
634 000
Støtte
785 000
Salg
256 000
Sponsorer
155 000
Sum
1 830 000
Denne inntektsstrukturen har ligget relativt stabil over år,
grunnet et svært aktivt arbeid mot private sponsorer, samt
relativt stabile inntekter i form av støtte fra kommunen, skiforeningen og andre. Kioskdrift på alle våre arrangement, salg av
julekalendere, treningsavgift, bruktmarked og diverse renn gir
også betydelige inntekter. For 2018 kom det også inn over 100
000 kr ekstra i støtte til løypekjøring som følge av kronerulling.
Samtidig ble treningsavgiftene fakturert senere, noe som førte til
at en mindre andel av disse var kommet inn ved årsavslutning.
Dette i kombinasjon en noen andre mindre endringer gjorde at
inntektene for 2018 likevel ble omtrent som budsjettert.
Utgiftene varierer noe mer fra år til år. Det er utgiftene til
løypekjøring og snøproduksjonen som særlig varierer. Det er
drivstoff, vedlikeholdskostnader, timelønn, samt strømkostnad
som utgjør de mest vesentlige og samtidig minst forutsigbare
utgiftspostene.
Hovedforklaringen på at utgiftene i 2018 var lavere enn budsjettert (og derav på det positive driftsresultatet) knytter seg først og
fremst til vesentlig lavere strømutgifter da vi klarte oss med kun
en produksjonsperiode. I tillegg var utgiftene til dekning av egne
utøveres deltagelse på renn lavere enn budsjettert.
Skigruppa har samlet sett en egenkapital på omlag 5 mill kroner,
hvorav ca halvparten utgjøres av anleggsmidler (maskiner og
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anlegg) og resten i form av oppsparte midler og driftskonto i
bank. Etter styrets vurdering er det riktig å fortsatt søke å bygge
opp egenkapitalen da det må forventes å ligge betydelige
utgifter/investeringer fremover både knyttet til løypemaskin,
snøproduksjonsanlegget og ikke minst hvis man skal gå i gang
med å prosjektere klubbhus og ny skiarena. Dette siste vil det
bli orientert mer om på årsmøtet.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Skigruppen får økonomisk støtte til driften fra Frogn kommune
og skiforeningen.
Vår hovedsponsor er Sparebanken 1. I tillegg har Toyota Østfold
og Follo, Follo Bygg og Eiendom, Elektroidé, Sporten Drøbak
vært viktige samarbeidspartnere som bidrar med gode sponsorinntekter. Takstmannen har også kommet inn som en ny og
viktig sponsor fra 2018.
Det er også en egen gruppe med såkalte ukesponsorer (løypepreparering) i det lokale næringslivet som bidrar med egen
støtte til løypekjøringen. For 2018 var dette; Dyrløkke, Jernia
City Farger og Isodren.
Det er også en egen samarbeidsavtale med Uteanlegg A/S som
støtter oss med måking og andre tjenester.
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 Snøproduksjon
Det har i 2018 vært en del utskiftninger knyttet til driften av
snøproduksjonen og snøproduksjonsanlegget. «Primus motor»
gjennom mange år – Trygve Gulliksen –
hadde signalisert at han planla å trappe ned. Det ble derfor satt i
gang et arbeid for å rekruttere nye krefter inn, samt gjennomgå
opplegget knyttet til driften. Noen nye personer er rekruttert inn.
Videre ble det gjennomført en egen «ekspert-opplæring» i bruk
og vedlikehold av anlegget, slik at denne kompetansen nå er
fordelt på flere individer. Som en del av denne gjennomgangen
har det også vært dialog mot andre klubber som har tilgang til
eller drifter tilsvarende anlegg. Denne dialogen ga mange gode
innspill til hvordan driften kan videreutvikles. Vi vil fortsatt jobbe
videre med å videreutvikle organiseringen og driften av anlegget
inn mot 2019/2020 sesongen.
Snøproduksjonen blir utført av 4-manns snøproduksjonslag på
en turnusordning med døgnkontinuerlig drift iht en egen
vaktliste. Vaktlista ble i år komplettert og det ble rekruttert ca. 40
nye personer. Vaktlisten består nå av ca.150 personer. Det ble
også gjennomført 2 sikkerhets-/produksjonskurs med tilsammen
42 deltagere. Pr. nå har over 90% av personene på vaktlista har
også gjennomført denne opplæringen.
Basert på innspillene fra dialogen med de andre klubbene
(nevnt over) valgte vi også å tegne en egen skade/ulykkesforsikring som dekker dugnadsmannskapene i snøproduksjonsperioden.
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«viktige renn» følger her;
For 2018 hadde vi en produksjonsperiode fra 11.desember til
18.desember. Da var det produsert godt med snø i hele
kunstsnøtraseen, samt deler av driving range og i snødeponiet.
Resten av driving range ble komplettert med snø fra deponiet.
6.2 Løypekjøring
Det har vært en flott og lang skisesong og hele løypenettet
omlag 60 km ble kjørt frem jevnlig både i januar, februar og
mars. I lysløypa ble det kjørt løyper også et stykke ut i April
måned.
2018/2019 sesongen startet også relativt tidlig på natursnø og
det ble kjørt spor med løypemaskinen i lysløypa tidlig i desember – før snøproduksjonen kom i gang.
På golfbanen ble også alle løyper kjørt. Etter sesongen - både
på grunn av løypene og på grunn av sommerværet - oppsto det
nokså store skader på deler av golfbanen. Derfor har vi nå i
inngangen til 2019-sesongen hatt en tett dialog med golfklubben
for å redusere risiko for skader. Dette var årsaken til at det tok
noe tid før løyper på kjørt på golfbanen og at det i 2019 ikke er
kjørt løyper på søndre del av golfbanen.
Løypenettet på jordene, nordover mot Bølerhytta og sørover
mot Saga og Røis ble 2018 jevnlig kjørt gjennom hele sesongen. Dermed var vi i stand til å tilby et fantastisk løypenett til
Frogns befolkning i hele skisesongen. Det er noen år siden
disse løypene ble kjørt sist. Dette kombinert med en meget lang
sesong viste at vi har behov for tettere dialog med grunneierne i
forkant av sesongen slik at konsekvensene av skiløypene for
matproduksjonen på jordene blir redusert. Dette vil bli vektlagt i
2019.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Bredde
Skigruppas breddetilbud er først og fremst representert gjennom
treningsgruppene. I 2018 var treningen organisert i følgende
aldersgrupper: født 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005,
2004/2003, 2002 og eldre, samt voksengruppa. Pr 31.12.2018
var det 223 betalende medlemmer i disse gruppene.
Trenerkorpset består av 9 hovedtrenere, og mellom 15 og 17
hjelpetrenere.
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 og Aulaen på
Seiersten Ungdomsskole. Flere grupper har gjennomført egne
hjemmesamlinger (treningssamling i helg, men man bor
hjemme) med stor suksess.
Dessverre ble den planlagte snø/familiesamlingen på Rauland i
Telemark i starten av desember avlyst på grunn av dårlige
snøforhold.
7.1.2 Topp
Konkurransefrekvensen blant noen av våre aktive har også i
2018 vært høy. I de yngre årsklassene (<13 år) er det relativt
mange som deltar i eksterne renn på kretsnivå.
I aldersgruppen 13-20 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
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Norges cup junior: I løpet av sesongen var det hele 11 juniorer
som representerte klubben i NC junior. Rennene ble arrangert
på Beitostølen, Holmenkollen og Steinkjer (jr. NM).
Guttene som gikk NC (Heine Husdal, Håkon Mjøen Grøndalen,
Sigurd Grønbakken, Nils Martin Anvik Hellenes, Jørgen Solberg,
Christian Rustad, Tobias Strand Moholt, Erlend Rondeel, Petter
Ihlebæk, Simen Andersen og Sander August Standal Jensen),
leverte også gode løp.
Håkon og Jørgen hadde tre plasseringer hver blant topp 50.
På Hovedlandsrennet på Lygna (15 og 16 år) hadde vi med fire
utøvere. Den beste plasseringen oppnådde Filip Hatlen Fæste
(G16) med 40. plass på 7,5 km klassisk.
De som gjorde en god innsats for DFI var Karoline Solberg,
Fillip Hatlen Fæste, Callum Gran og Anders Søvik.
Vi hadde også med løpere i Ungdommens Holmenkollrenn (det
største rennet for 13 og 14 åringene). Følgende løpere oppnådde plasseringer blant de 50 beste: Aurora Mjøen Grøndalen
og Tiril Fosen i jenter 14.
Henriette Bakken, Marthe Lillebakken Abell og Pernille Fischer i
jenter 13, og Iver Brekke Bruksås i gutter 14. Aurora og Iver
hadde de beste plasseringene med hver sin 25. plass.
Kretsmesterskapet (KM) i klassisk og skøyting (lang) ble
arrangert i Åsen, Nannestad. Iver Brekke Bruksås oppnådde de
beste plasseringene med en 3. og 4. plass.
KM i sprint ble arrangert i Oppegård. Aurora tok der en sterk
sølvmedalje, etter at hun hadde best tid i prologen.
I 2018 ga DFI ski en bestemannspris til en aktiv som utmerket
seg spesielt. Blant de foreslåtte kandidatene var de mange
dyktige utøvere. ” Årets utøver”-pris gikk til Filip Fæste for sine
prestasjoner gjennom året, mens Karoline Solberg fikk motivasjonspris for sin positive innsats.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Det ble arrangert 6 skikarusellrenn i januar og februar 2018.
Antall påmeldte var tett oppunder 600. Antall deltagere pr renn
varierte fra ca 300 til 480. DFI Ski SpareBank1 skikarusellen er
en av landets største karusellrenn arrangert av en klubb.
Klubben arrangerte også Drøbaksrennet. Rennet var i klassisk
normaldistanse og inngikk i Sparebank 1 Cup for 13/14 åringer.
Rennet ble gjennomført søndag 21. januar med omlag 400
deltagere.
Vi fikk gjennomført Klubbmesterskap i 2018. I tillegg gjennomførte vi et nytt litt «uformelt» arrangement «1.mai- sprinten».
Med de gode snøforholdene var fortsatt deler av lysløypa intakt
1. mai. Vi valgte derfor å gjennomføre et sprintrenn som
avslutning på skisesongen. Ca 30 utøvere deltok.
Da skisesongen var over ble det igjen arrangert løpskarusell, 4
tirsdager i mai. Det var omlag 150 deltagere på denne karusellen.
Den planlagte snøsamlingen for alle grupper med familie til
Rauland ble dessverre avlyst på grunn av dårlige snøforhold.
Årsberetning for DFI 2018

barn som har fått opplæring hos oss i løpet av 2018.

1. Visjon for gruppen
DFI Svømming ble etablert høsten 2016 og erstattet tilbudet til
Drøbak Frogn Svømmeklubb. Gruppas hovedaktivitet inneværende år har vært å lære barn å svømme og bli trygge i vannet,
og bygge opp en grunnstamme med ungdoms- og mastersvømmere. Visjonen er Svømmeglede, Samhold og Trygghet.
2. Målsetning og resultater
Målsetning for gruppa har vært å opprettholde tilbudet et godt
svømmetilbud til Drøbak befolkning og posisjonere oss i
forbindelse med åpning av nytt svømmeanlegg i Drøbak. Vi
ansatte i 2017 Vadim Forafonov som hovedtrener for ungdomsgruppa. Vadim er fire ganger verdensmester og elleve ganger
russisk mester i svømming. Han har betydd et stort løft for
treningen for ungdommene og styret anser han som en sentral
ressurs for gruppas videre utvikling.
I løpet av 2018 har omlag 340 barn, ungdom og voksne deltatt
på svømmetrening i gruppas regi. Gruppa har fått etablert en
levedyktig ungdomsgruppe som har deltatt på ti approberte
stevner, og fem uapproberte stevner. Vi har arrangert sommerskole for første gang, oppstartsleir og fått gjennomført førskolesvømming. I samarbeid med Team Drøbak Multisport har vi fått
etablert en kjerne av mastersvømmere som hevder seg på
nasjonalt nivå. Målet er å bygge videre på denne positive
utviklingen i 2019.
Vi hadde mot slutten av 2018 omfattende kommunikasjon med
det kommunale foretaket som vil drifte det nye svømmeanlegget
i Frogn. Så langt har svømmegruppa fått svært liten tid i
Opplæringsbassenget i det nye anlegget. Tilgang til opplæringsbassenget er blant annet nødvendig for å kunne gjennomføre
NSFs Svømmeskole og førskolesvømming.
Usikkerheten rundt opplæringsbassenget medfører betydelig
usikkerhet i forhold til gruppas muligheter for rekruttering og å
sikre en sunn økonomi framover. Som et foreløpig tiltak har
gruppa søkt kommunen om å leie Seierstenhallen fram til
oktober 2019. Dette vil muliggjøre fortsatt svømmetrening for de
minste av våre medlemmer, videreføring av førskolesvømming
og et økt tilbud mht. sommerskole.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styret består av Kristian Tangen (leder), Stian Kristiansen og
Lena Borge. I 2018 har Kristian Tangen fungert som svømmeskoleansvarlig. Styret la inn omtrent 400 timer med ubetalt
innsats i 2018.

3.4 Leder og trenere
11 ungdommer som instruktører. Disse har fått obligatorisk
førstehjelpskurs. Våre instruktører har fått påkrevd instruktøropplæring i regi av Norges Svømmeforbund.
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 en sunn økonomi. Gruppa hadde en
omsetning i 2018 på 874.586 kroner. Inntektene fra treningsavgifter og svømmekurs økte med 43% på grunn av endret
organisering i hallen og økt fokus på rekruttering.
Til tross for at inntektene fra førskolesvømming ble inntektsført i
2017, men gjennomført i 2018, hadde gruppa et overskudd på
130.637 kroner.
Til sammenligning var det budsjettert et underskudd i 2018 på
222.000 kroner. Gruppa har god likviditet og hadde ved årsslutt
2018, 470.000 kroner på bankkonto.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Gruppa har ingen sponsorer. Vi hadde i 2018 et brukbart
samarbeid med kommunen når det gjelder fordeling av halltid.
Vi har forsøkt å etablere et samarbeid med svømmegruppa i
Røyken Idrettslag, men dette har ikke vært vellykket.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Gruppa har i 2017 fått etablert facebook grupper for medlemmene og instruktørene. Mye av kommunikasjonen skjer via
disse gruppene, som har vist seg effektive. Det har ikke vært
organisert foreldremøte i 2018, men vi har omfattende kontakt
med foreldrene.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Gruppa brukte 12 meters bassenget på Seiersten. Vi har også
leid baner på Røykenbadet og Grevlingen i Son. Leie av
basseng er en vesentlig kostnad for gruppa og vi har søkt Frogn
kommune om refusjon av disse utgiftene, men har ikke fått dette
godkjent.

3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har vært aktive i å følge opp de daglige aktivitetene, og å
organisere drift og rekruttere nye svømmere til svømmeskolen.
Det har vært avholdt fire formelle styremøter i løpet av 2018,
men styret møtes ofte på bassengkanten og har hyppig kommunikasjon på epost/telefon.

7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Gruppa er per i dag et breddetilbud med økende fokus på
talentutvikling på toppnivå. Vi har et stort antall barn som følger
NSFs Svømmeskole. Disse utgjør grunnlaget for nye generasjoner med gode svømmere i Drøbak. Og vi har en ungdomsgruppe med talentfulle svømmere som vil danner utgangspunkt for
videre utvikling på toppnivå når vi kommer på plass i ny
svømmehall.

3.3 Gruppens medlemstall
I 2018 hadde gruppa 227 medlemmer, en økning på 53%
sammenlignet med 2017. I tillegg kommer omlag 120 førskole-

7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Gruppa hadde et stort oppsving i deltagelse på stevner i 2018,
både rekruttstevner og approberte stevner. Vi arrangerte ett
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internstevne på Grevlingen.
7.3 Sosiale aktiviteter
Det er normalt servering under trenermøtene og man har hatt
flere sosiale arrangementer for ungdomsgruppa.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Det har vært lite sykdom blant de ansatte. Aktivitetene medfører
ingen påvirkning på det ytre miljø.
9. Fortsatt drift
Til å være relativt nystartet har gruppa et høyt aktivitetsnivå og
god økonomi. Styret anser derfor at forutsetningene for fortsatt
drift er tilstede.

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 utøvere med mosjonsambisjoner
●●
Våre treninger 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.enduro/cyclocross)
●●
DSK og klubbens medlemmer skal oppleves som en ressurs
av DFI, krets og av Norges Cycleforbund.
●●

Sportslig arbeid:
Klubben har hatt mange forskjellige aktiviteter både på landevei
og terreng. Vi har på det meste hatt hele 8 sykkeltreninger i uka,
og ellers jevn og god aktivitet gjennom hele året.
Oppmøtet på treninger og deltagelser i ritt har vært litt varierende gjennom hele sesongen. Likevel er tendensen økende.
Økonomi:
Mål: DSK har en økonomi som gjør det mulig å iverksette
attraktive trenings- og konkurransetilbud for medlemmene.
Resultat: Klubben leverer et negativt resultat for 2017, men har
utestående fordringer som dekker underskuddet. Med en solid
egenkapital har klubben betydelige muligheter for å iverksette
attraktive tilbud også i 2018.

3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Anders Gray, styreleder
Henrik Dam, nestleder
Jørn Larsen, kasserer
Mette Ellingsen, styremedlem
Espen Mørch , styremedlem
Roger Magnussen, styremedlem (uten stemmerett grunnet
habilitet)
Hege Hatlen, styremedlem
Kenneth Johansen, styremedlem
3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har i sittende periode gjennomført 6 styremøter og
behandlet rundt 30 saker.
3.3 Gruppens medlemstall
DSK har 180 medlemmer ved utgangen av 2018.
3.4 Leder og trenere
DSK har følgende trenere/tilretteleggere:
●●
(Thomas Velde, Hovedtrener Junior Terreng) sluttet september 2018.
●●
Ulf Bjerknes - tilrettelegger terreng senior.
●●
Henrik Dam - tilrettelegger terreng senior.
●●
Christian Askildsen - tilrettelegging /trener – landevei senior/
junior.
●●
Frank Røstgaard - tilrettelegging / trener – landevei senior.
●●
Espen Mørch - tilrettelegging/ trener – landevei senior.
●●
Karl Henrik Lilleheier - tilrettelegger/trener – landevei senior.
●●
Kenneth Johansen - tilrettelegger/trener – landevei junior.
Det er ikke gjennomført treneropplæring i 2018 i klubbens regi.
3.5 Kommisær
DSK har pr i dag ingen kommisær tilknyttet NCF.
3.6 Frivilligheten
●●
Det er gjennomført multisportsuke hvor to DSK-juniorer har
representert sykkelgruppa og gjort en flott innsats for de
yngste.
●●
Klubben stilte med løypevakter og som funksjonærer til
«Vårtesten» 22.. april.

Stabil medlemsmasse.

4. Økonomi
4.1 Økonomi
DSK sin omsetning i 2018 er på kr 118.379,- og et positivt
resultat på kr 55.350,-. Styret går inn for å ansette en Sportslig
Leder, med en delvis lønnet stilling. I dette ligger det også en
prosentvis nedtrapping av lønn, hvor stillingen krever inntektssikring gjennom sponsorer, slik at klubben innen 3 år er fritatt
økonomiske forpliktelser for denne stillingen. Klubben har
fortsatt svært god egenkapital. For øvrig viser vi til regnskap for
2018.

Mer målrettet trening for juniorer på landevei. Hatt noen
utfordringer for junior terreng, der treneren måtte avslutte
arbeidet inneværende år. Jobber for å skaffe ny trener til veie.

4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Klubben har for tiden ingen formelle sponsorer. Vi har et
samarbeid med Clas Henrik Sykkel.

Rekruttering / medlemsarbeid
Avholdt et rekrutteringsmøte hos Claes Henrik sykler for å verve
flere medlemmer til klubben. Nye medlemmer ville slippe
treningsavgiften første året til klubben, men medlemskontingenten til DFI tilkom. Fikk inn rundt 10 nye medlemmer.

5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Medlemmene skal til enhver tid være oppdatert om DSK sitt
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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.
Klubben har vært svært aktiv på sosiale medier dette året.
Klubben har egen e-postadresse; post@drobaksk.no
Kommunikasjonen med administrasjonen i DFI fungerer
hensiktsmessig.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
DSK benytter vei og skog som anlegg.
Vi har brukt gymsalen på Heer for innetrening for juniorer i
vintersesong.
Torsdagsspinn på Stamina gjennom vintersesongen har vært
myntet på sykkelklubben med litt mer målrettet intensitet.
Terrenggruppa har utvidet 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
Ingen felles treningstur til Kypros i år.
Landeveisgruppa gjennomførte fra april til oktober tre fellestreninger i uka.
I tillegg til Styrkeprøven, har klubben vært representert ved de
fleste turrittene på Østlandet.

●●
●●

Klubbkveld hos Clas Henrik Sykkel.
Terrengtur på Hardangervidda i august.

8. Arbeidsmiljø/sykefravær
---9. Ytre miljø
DSK forurenser ikke det ytre miljø, snarere tvert imot. Med i
egen Green Cycling, hvor vi forplikter oss å ikke søple under
trening/ritt.
10. Fortsatt drift
Se DSK sin handlingsplan for 2019.

1. Visjon for gruppen
DFI Tropp & Turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud skal
DFI Tropp & 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 Tropp & Turn skal kjennetegnes ved trivsel og et godt
miljø blant utøvere, trenere, frivillige og foresatte.
●●

2. Strategi
DFI Tropp & Turn-styret besluttet en strategi for turngruppa
i 2016. Strategidokumentet ble utarbeidet med en inndeling
på kort-, mellom og lang sikt. Denne strategien er videreført
og har vært styrende for arbeid, investeringer, utvikling og
mål i 2018. Denne strategien blir også et viktig styringsparameter for 2019, og årene som kommer.
●●
DFI Tropp & Turn skal fortsette det målrettede arbeidet for å
videreføre og videreutvikle drift av dagens turnhall på Høiås.
Dette arbeidet skal DFI Tropp & Turn gjøre i samarbeid med
DFI administrasjon, DFI HS og Frogn Idrettsråd.
●●

7.6 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
●●
Treningssamling Kypros
●●
Vårtesten
●●
Klubbmesterskap

3. Målsetning og resultater
Fortsette målrettet arbeid i henhold til etablert strategi –
etablering av turnhall på Høiås
●●
Mål om gode rutiner for drift av turnhallen på Høiås er
oppnådd og det arbeides kontinuerlig med tilpassinger og
utbedringer.
●●
Målet om å skifte ut det gamle og utslitte turnmateriellet er
nådd i 2018.
●●
Hallen krever fortsatt en del arbeid med renhold, tilsyn,
vedlikehold, vedlikehold av rutiner og instrukser og gjennomføring av internkontroll for å opprettholde sikkerhet. Det er
en tanke om å gjøre noe av dette på dugnad, men det viser
seg vanskelig å få folk til det og arbeidet gjøres av styret og
sportslig leder.
●●
Hallen har fungert bra i 2018 og enkel ventilasjon (friskluftvifte) er montert i 2018.
●●
Byggeteknisk godkjenning av hallen på midlertidig basis i
et lengre perspektiv ble dessverre utsatt til 2019. Kommunestyret godkjente hallens videre tilstedeværelse og drift i
desember 2018.

7.7 Sosiale aktiviteter
●●
Vi avholdt rekrutteringsmøte/sykkeltest hos Claes Henrik
Sykkel
●●
Årsfest på Skipperstuen.

Vi skal opprettholde en stabil turngruppe med fokus på
både bredde og topp, samt øke medlemstallet og aktivitetstilbudet der vi har kapasitet
●●
I 2017 var det 224 medlemmer og gruppen hadde en øk-

Klubbmesterskap fellesstart og tempo ble avholdt.
7.4 Terreng, senior
Terreng senior hadde tre felles treninger i uken i 2018. Treningsgruppen har ellers også vært delt i to, etter nivå og egne
ambisjoner.
Sesongens hovedmål var deltakelse i Trans Østerdalen, ett
3-dagers etappe ritt. 10 medlemmer deltok. I tillegg var det
deltakelse fra klubben i en rekke andre ritt i Østlands-området.
7.5 Topp/ Talentutvikling
DSK har flere talenter – både på landevei- og terrengsiden. Vi
subsidierer og gir et utøverstipend til å supportere unge og
ambisiøse utøvere til å delta i ritt.
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●●

●●

●●

●●

ning til 294 registrerte medlemmer i desember 2018. Dette
er over revidert målsetning om en stabilitet rundt 250 (fra
opprinnelig målsetning om 200).
Økningen i medlemsmassen til bredde-partiene og de
nyetablerte partiene i 2017 har gitt en direkte måloppnåelse
om økning av medlemmer fra bredde til aspirant og konkurransepartiene i 2018.
Vi har opprettholdt det høye aktivitetstilbudet fra 2017 også
i 2018 (tropp-ekstra parti, et aspirant parti, et voksen parti,
parkour og ungdoms parti). Ungdomspartiet var svakt i 2017,
men har økt i 2018. Dette er et langsiktig satsingsprosjekt
med mål om å etablere et parti for alle ungdommer i alderen
13-18 år i tråd med NIF sin anmodning om ekstra satsning
på denne aldersgruppen.
Vi har invitert de andre DFI gruppene til å trene basistrening
gjennom turngruppa også i 2018. Noen få er med, men her
er det et stort potensiale.
Vi opprettholder aktiviteten med turnuke i juni, august og
høstferien. Dette har vært populære tilbud. Vi har ikke klart
å få tilstrekkelig påmeldinger til en turnuke i vinterferien. Vi
gjennomførte åpen dag i juni og juleshow i desember. Juleshow kan vi ikke gjennomføre i den nye turnhallen da det
ikke er noen tribuner eller plass til tilskuere

Vi skal ha stabil økonomi og øke inntektene gjennom ulike
aktivitets-tiltak
●●
DFI Tropp & Turn har hatt god kontroll på egen økonomi
også i 2018. Inntektene har økt ytterligere fra 2017 på
bakgrunn av målrettet og hardt arbeid i styret og i trenerteamet. Vi har økt medlemsmassen og økt inntektsgivende
aktiviteter. Styret har i 2018 fremsendt gode søknader med
gjennomarbeidede prosjektplaner. Dette har medført at vi
også i 2018 har fått gjennomslag for flere av våre søknader
og mottatt tilskudd til utstyr på bakgrunn av disse.
●●
Våre tre største utgiftsposter er trenerlønninger, investering
i nytt turnutstyr og administrative utgifter. Trenerlønningene
har steget grunnet økt aktivitet og betydelig økt medlemsmasse. Vi har investert store beløp i helt nødvendig nytt
materiell og vi har relativt sett store administrative utgifter.
DFI T&T betaler fortsatt 50.000kr året i driftsutgifter/halleie til
DFI HS.
Vi skal vedlikeholde og videreutvikle trener-teamet
●●
DFI T&T etablerte prosjektstillingen ”drifts- og sportslig
leder og trener” som en 100% stilling i 2018. Hensikten med
denne etableringen var å kunne ivareta ansvaret med drift
av turngruppen og hallen, samt ivareta veksten på en god
måte. Styret hadde ingen mulighet til å ivareta den store
økningen i oppgaver. Prosjektstillingen har så langt vært en
meget vellykket investering og vil bli videreført på ett-årig
basis iht HS føringer.
●●
DFI T&T har i 2018 økt ”hovedtrener” stillingen til en 100%
stilling. Dette er en ett-årig prosjektstilling etter føringer fra
HS. Med hensyn til satsingen og økningen av antall gymnaster på konkurransepartiene har denne etableringen vært en
helt nødvendig beslutning som vil videreføres.
●●
DFI Tropp & Turn vedlikeholder og videreutvikler et eget
trener-team med lokale trenere. Vi har lykkes med å få tre
nye kompetente trenere i 2018. De fleste er tidligere konkurranse- gymnaster.
●●
Vi fortsetter å lønne våre trenere godt, vi forsøker å
tilpasse trener-tid for teamet og vi gjennomfører hyp28
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pige samlinger for å informere hvordan DFI Tropp &
Turn ønsker å fremstå som klubb, herunder holdninger
og sportslig innhold, samt hvordan vi skal utvikle oss og
hvilke målsettinger vi har. Et robust og kompetent trenerteam er avgjørende for DFI Tropp & Turn.
Et annet viktig initiativ er at vi i 2018 har gjennomført og
betalt for en rekke kompetansehevende kurs for trenerne
innen turn og gymnastikk. Dette er helt avgjørende for å
øke trener-teamets kompetanse med mål om å gi våre barn
og unge enda bedre kvalitet i treningsopplegget, samt gi
motivasjon for trenerne slik at de blir i DFI lenge.
De kursene vi fokuserer på er medtrenerkurs, sikringskurs
og trener 1 kurs. I tillegg gjennomføres ulike kompetansehevende kurs innen spesifikk turn og troppsgymnastikk, samt
gym x kurs. Vi har også hatt noen på dommerkurs og har
besluttet å gjennomføre årlige 1 hjelp kurs. Dette gjennomføres hvert år i januar og ble gjennomført i uke 1 2018 og uke
2 2019. Vi vil fortsette lignende utvikling i 2019.
DFI Tropp & Turn har i 2018 klart å hente inn eksterne voksne trenere til å støtte både konkurranse-partiene og bredde.
Dette var en ambisjon som vi ikke har klart å oppfylle i 2017
og vi er svært fornøyd med denne måloppnåelsen.

Vi skal tale vår sak inn mot hovedstyret og andre relevante
kanaler
●●
Det er dialog om drift og økonomi av hallen mellom DFI T&T
og DFI HS. Ulike løsninger diskuteres videre i 2019.
●●
DFI Tropp & Turn har ikke hatt kapasitet til å fokusere på
trinn tre i strategien i 2018 – etablering av basishall i Drøbak.
Dette arbeidet har et langsiktig fokus og vil starte opp igjen
i 2019.
Vi skal styrke og forbedre styrets rutiner ytterligere.
●●
Styret har brukt mye tid og krefter på å følge strategiplanen
til DFI Tropp & Turn gjennom hele 2018.
●●
Styret har i 2018 fokusert på kvalitet på daglig drift og oppfølging av de ansatte og trenerteamet. Revisjon av dokumentasjon er utsatt til 2019.
●●
Driftsoppgaver er skilt ut i en egen stilling og tillagt drifts- og
sportslig leder.
●●
Vi har gjennomført minimum ett styremøte per mnd, gjennomført flere arbeidsmøter, samt deltatt i noen av trener-møtene. Vi har også deltatt i flere møter med DFI adm og HS
4. Organisasjon
Styrets sammensetning
Styret har i 2018 bestått av seks personer:
Leder:
Petter Manger
Nestleder:
Simen Danielsen
Økonomiansvarlig: Bente Manger
Styremedlem:
Kjartan Aspelund
Styremedlem:
Tor-Eivind Mongstad
Styremedlem:
Julie Berge
Styrets aktiviteter og arbeid
Økonomi, administrasjon, oppfølging av ansatte, samarbeid
med trener-teamet, materiellforvaltning, målrettet strategiarbeid,
koordinering mot kretsen, forberedelser, deltagelse og etterarbeid ifm juleshow og andre turn-aktiviteter, koordinering mot DFI
administrasjon og hovedstyret, koordinering av ukeplan mm.
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Gruppens medlemstall
Betalende medlemmer høstsesongen 2018: 301.
Frivillighet
Vi har gjennomført dugnader, men kan erfaringsmessig ikke
regne med økt grad av frivillighet/dugnad i gruppen fremover og
vil derfor holde dugnader på et moderat nivå og gradvis endre
denne kulturen. Det ender ofte med at styret må gjøre mye av
jobben selv. Her kan gruppen bli flinkere.
●●
Dugnad for vedlikehold og hovedvask av hall – juni
●●
Dugnadshjelp til Juleshow – kioskvakt, kakebaking, kaffe og
vaffelrøre mm
●●
Dugnad til gjennomføring av kakelotteri på Drøbak City – en
gang per semester
5. Økonomi
Generelt
DFI Tropp & Turn har god kontroll på egen økonomi. Usikkerheten i 2017 da overgangen til egen hall ikke kunne gi oss
erfaringstall er historie og viser positive tall. De siste års vekst i
medlemmer vil med stor sannsynlighet flate ut og stabilisere
seg. Vi kan derfor ikke anta at de siste års driftsoverskudd vil
fortsette for 2019, men derimot stabilisere seg på et begrenset/
null overskudd på grunn av økt post for faste utgifter.
Nye utgifter i 2018
Vi har i 2018 hatt en økning i trenerlønninger og turnmateriell.
Med økt aktivitet har lønningene naturlig steget, samt at vi har
investert i økt kompetanse for våre trenere.
Lønnsutgiftene har steget i 2018. Dette var budsjettert og
forutsett og vi har truffet i forhold til forventninger. Lønnsutgifter
vil stige ytterligere i 2019 på grunn av økt stillingsprosent på
hovedtrener samt at stillingene til driftsleder og hovedtrener ble
opprettet midt i semesteret 2018.
Vi har planlagt med og investert i noe nytt turnutstyr, men
behovet er nå lavere og budsjettet redusert kraftig for denne
posten. Vi avskriver utstyret over en ti-års periode og ser for oss
en jevnere utskifting for å unngå de store utgiftene for enkelt-år.
Uforutsette inntekter 2018
På bakgrunn av systematisk styrearbeid med søknader til ulike
institusjoner har DFI Tropp & Turn fått god økonomisk støtte
også i 2018. Dette gjelder både fra spillemidler, Gjensidigestiftelsen, kretsmidler og kulturmidler.
Sponsorer/samarbeidspartnere
Elektroide er sponsor i 2018 med kroner 10.000. Det er planlagt
med Jernia Drøbak som sponsor fom 2019. Muntlig avtale
inngått i 2018.
Det er tidkrevende å skaffe sponsorer / samarbeidspartnere og
styret er ikke fornøyd med resultatet her. Styret vil se dette
arbeidet opp mot andre oppgaver og vurdere hvilken prioritet
arbeidet skal ha i 2019. DFI T&T er ikke avhengig av sponsorer
for å få budsjettet i balanse.
6. Informasjon og kommunikasjon
Hovedkanalen for informasjon til foreldre/foresatte er dfi.no og
facebook. I tillegg korresponderer vi mye på mail med foresatte,
kretsen og DFI. Vi forsøker å lede foresatte til WEB og FB for å
finne informasjon.
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Ved å etablere driftsleder stilling har styret mindre daglig drifts
oppgaver og kan konsentrere seg om styrearbeid. Driftsleder
har etablert gode rutiner på informasjonsflyt i turngruppa. Det er
til tider mye forespørsler og det tar mye tid, spesielt under
påmeldinger og oppstart av partier og aktiviteter. Dette er
driftsrutine- arbeid som nå er tatt ut av styrearbeid og inn i en
driftsstilling.
7. Anlegg
DFI Tropp & Turn benytter Høiås Turnhall og Sogsti skole.
Sogsti skole gymsal blir benyttet til Foreldre & Barn partiene
våre, mens alle andre partier trener i den nye hallen på Høiås.
Da det ikke er anledning for foresatte å være inne i hallen under
trening eller show, benyttet vi Dyrløkkehallen under årets
Juleshow. Vi vurderer om Dyrløkke er mer hensiktsmessig en
Frognhallen også for showet i 2019.
Vi ser at den nye hallen fungerer godt og kan ikke se at vi kan
flytte tilbake til en flerbrukshall igjen. Det vil være ødeleggende
for turngruppen. Arbeidet for å videreføre hallen på Høiås startet
i 2017 og vil fortsette for fullt i 2019 i samarbeid med DFI
administrasjon og HS.
Gjenstående arbeid i hallen er bygging av løpebane til hopp,
sikring av stolper og montering av tau.
Sikringstiltak av bilvegen (Oberst Eriksens vei 39) med skilt og
merking er utført i 2018. DFI T&T vil samarbeide med DFI HS
om rutiner/merking for parkering.
8. Aktiviteten
Partiene
Bredde Turn: Grunnleggende trening basert på anbefalt opplegg
fra Norges gymnastikk- og turnforbund.
– Foreldre og barn 3-4 år og 4-5 år
– Turnlek 5-6 år
– Turn nybegynner 6-7 år
– Turn 7-9 år
– Turn 9-11 år
– Turn 11+
– Turn ungdom 13-18 år
– Turn voksen 18 +
– Aspirantparti 6-8 år
Bredde Tropp: Grunnleggende trening innen troppsgymnastikk,
trampett og tumbling. Dette er breddepartier da vi ikke har
konkurransepartier per i dag.
– Tropp 6 - 8 år
– Tropp 8 - 10 år
– Tropp 10 +
Bredde gymnastikk og turnrelatert:
– Parkour 10 + (nytt parti 2018)
Apparatturn kvinner – konkurranse: Gymnastene sportslig
opplegg er lagt opp med tanke på å kunne konkurrere i turnstigen som er lagt opp av gymnastikk og turnforbundet. Gymnastene trener med målsetning om deltakelse og avansement på
konkurranser. Følger regler fastsatt av forbundet. Rekruttering til
konkurransegruppene skjer hovedsakelig fra aspirantpartiet og
fra konkurransegruppene innad/ seg imellom.
Konkurransepartiene:
- Krets 1. 8 – 10 år
- Krets 2. 8 – 10 år
- Krets 11 +
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- Nasjonal 11 +
Samarbeid
●●
Samarbeid med og eget treningsopplegg for DFI Fotball G03
●●
Samarbeid med Nesodden Turn
●●
Dyrløkkeåsen skole
Egne arrangementer
●●
Åpen dag (juni)
●●
Deltagelse i borgertoget 17 mai
●●
Turnuke 1 (juni – uke 26)
●●
Turnuke 1 (august – uke 32)
●●
Turnuke 2 (høstferie – uke 40)
●●
Juleshow (desember)
●●
100 års jubileum DFI aktivitet - Seiersten (september)
●●
Lys vandring - show (september)
●●
Barnas dag - badeparken (august)
Andre aktiviteter
●●
Daglig trening i henhold til ukeplan
●●
Deltagelse i konkurranser
●●
Kursaktiviteter i egen hall (førstehjelp kurs)
●●
To kakelotteri (foresatte til Turn 7-9 år – tirsdager og torsdager)
●●
Seminar for styret for strategi og gjennomføring
●●
Turnbursdager
9. Arbeidsmiljø/sykefravær
Vi opplever et godt arbeidsmiljø i turngruppa. Det er lite sykefravær og vi har motiverte og engasjerte trenere og frivillige i
styret.
Grupperommet er en stor suksess for hele turngruppen og
benyttes til både møter, kontor for sportslig leder og hovedtrener, spiserom, lekserom, turnbursdager og forberedelser til
trening.

Visjon for gruppen
Alle barn i Frogn skal få mulighet til en god innføring i idrettslige
aktiviteter.
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 – styreleder
Område / skole

Gruppeleder

Drøbak og Montessori førskole + 1.kl

Rebekka Wenner

Heer førskole + 1.kl

Anne Tomter
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Sogsti førskole + 1.kl

Wanja Sanfeldt

Dyrløkkeåsen førskole + 1.kl

Christer Busse

		
Gruppens aktiviteter.
●●
Ski karusellrennet (januar – februar 2018)
●●
Innebandy (april 2018)
●●
Golf (april 2018)
●●
Friidrett (mai 2018)
●●
Individuelle sommeravslutninger (mai 2018)
●●
Skøyter – Ski Ishall (september 2018)
●●
Riding (okt 2018)
●●
Dans (nov 2018)
●●
Individuelle juleavslutninger (desember 2018)
Vi har ikke avholdt styremøter, men hatt mye kommunikasjon på
epost og på telefon.
Gruppens medlemstall
111 medlemmer gjennom vårsemesteret og 110 medlemmer ved
høstsemesteret. Dette har vært fordelt på fem ulike områder, Heer,
Drøbak, Dyrløkke, Montessori og Sogsti.
Leder og trenere
Det er 4-6 trenere på hver gruppe, totalt ca. 20 hovedtrenere
involvert gjennom året. I tillegg har gruppene hatt reservetrenere
som kan stille ved behov.
Dommere
Ikke aktuelt.
Frivilligheten
Gruppeledere, trenerne og reservetrenere har stilt opp ved alle
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
IGF fikk tildelt midler (20.000 kr) fra DFI i forbindelse med SELECT
og Sport1 avtalen. Ca. halvparten av dette ble benyttet til å kjøpe
inn div utstyr til de gruppene som hadde behov for påfyll av noe
utstyr.
Sponsorer/samarbeidspartnere
Ikke aktuelt.
Informasjon og kommunikasjon
Påmelding og oppstart annonseres i lokal media (Amta og Facebook) og via personlig besøk hos flertallet av barnehager i Frogn
(kan erstattes av epost, men eposter forsvinner fort eller blir glemt).
Ved oppstart av høstsemesteret ønsket ikke skolene å dele ut eller
henge opp informasjon da dette er aktivitet som har treningsavgift.
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.
Nytt ved oppstart av høstsemesteret-18 har vært at det betales
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treningsavgift for hele treningsåret 2018/19 samlet. Det har også
vært mulig å bli med et halvår for de som har ønsket det.

I tillegg Golf – i samarbeid med Golf Grønn Glede og Drøbak
Golfklubb.

Anlegg
Følgende anlegg har blitt brukt av IGF:
Dyrløkkeåsen skole gymsal, Heer skole gymsal, Sogsti skole
gymsal og Aulaen på Seiersten
Utdelt halltid har ikke vært helt optimal. Treningstimer må være i
perioden fra kl.17-19 grunnet alder på barna. Men det mest
optimale er å starte kl. 17:30 eller 18. Det er en stor utfordring for
foreldre å rekke hjem og være på plass til kl. 17.
En av gruppene som trente på Dyrløkkeåsen fikk for store utfordringer med for mye støy fra de som hadde den andre delen av hallen
(fritidsklubb). Dette medførte at gruppen måtte endre treningstider
og bytte til Aulaen på Seiersten.

Aktivitetene 2018 startet opp i uke 1 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 47
uker i 2018.

Aktiviteten
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 golfklubb og Drøbak
Ridesenter.
Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Individuell sommer- / juleavslutning for gruppene.
Sosiale aktiviteter
Det har vært utført en avslutning etter hver termin (vår og høst).
Ellers ingen aktiviteter for trenere dette året.
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.

Aktiv på dagtid 2018
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 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
●●
Svømming 1 ganger pr uke
●●
Spinning 1 gang pr uke
●●
Styrke i sal 2 ganger pr uke
●●
Yoga for alle 1 gang pr uke
●●
Mediyoga 1 gang pr uke
●●
Tirsdagsturen
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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.
Samarbeidet med Frogn Frisklivssentral gjør at vi når flere potensielle brukere på en enklere måte. Forholdet mellom partene er
regulert i en skriftlig avtale. Samarbeidet fungerer svært godt og
frisklivskoordinator Kristina Thomassen bringer inn nye og gode
impulser i vårt arbeid mot målgruppen, og er også vår svømmeinstruktør.
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 Frogn Frisklivsentral 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 ser på tiltaket
som svært positivt i folkehelsesammenheng og bevilger midler 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. Dette er gledelig og gjør arbeidet med
Aktiv på Dagtid svært meningsfylt.
Antallet brukertimer i 2018 er stort sett konstant i forhold til 2017,
men det jobbes med å nå flere deltakere.

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 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 2019 er
over 300 deltakere, mens vi på lengre sikt håper på å kunne få
over 500 løpere.
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.
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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.

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.

Etter at Drøbaksfestivalen har tatt Blomstermila sin dato har vi
hatt problemer med trafikk og vi har måttet forskyve løpet i tid.
Det er et mål å få tilbake datoen vår.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styringskomitéen for 2018 besto av friidrettsgruppas styre ledet
av Dag-Kjetil Hartberg
Arrangementskomitéen for 2018 besto av:
Arild Haugene (Leder)
Dag-Kjetil Hartberg: Teknisk gjennomføring
Petter Norstrøm (Marked)
Geir Simonsen /Geir Morten Antonsen (Påmelding, tid, resultater)
Jon Weydahl (Løype)
Stein Erik Halck (adm.)
Det er DFI Friidrett som er ansvarlig for arrangementet. DFI Ski
og DFI innebandy hadde betalte enkeltoppgaver.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Arrangementet hadde i 2018 et overskudd på 41 796 kr etter at
DFI Ski og DFI Innebandy var betalt. Overskuddet var noe
større enn i 2017, da det ble kjøpt premier og markedsmateriell i
2017 som ble brukt begge år.
For øvrig vises til arrangementets regnskap.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Arrangementet hadde ingen hovedsponsor i 2018, men en
rekke mindre annonsører.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Informasjon gjøres ved hjelp av en brosjyre (3000 stk.), Facebook, WEB og annonsering i Kondis og lokale medier.
6. Aktiviteten
Blomstermila består av:
Blomsterknoppen, ca. 500 m løp for løpere opp til 12 år.
5 km trimklasse uten tid

Det er avholdt prøver for idrettsmerket 3 ganger i 2018 på
Seiersten stadion.
13 personer klarte i 2018 utfordringene (det samme som i
2017), fordelt på 2 kvinner
og 11 menn.
11 stk har betalt kr. 50 til dekning av utgifter. Arrangørerne, 2
stk, har ikke betalt.
Kr 550,- ble sendt DFI 11.1.2018.
Ingen utmerkelser i 2018.

Beretning fra Seniortrimmen 2018.
Denne perioden har det vært 40 aktive seniorer som trener 1 eller 2
ganger i uken.
Anita Hansen som har vært min samarbeidspartner i 11 år, har
denne våren tatt permisjon og jeg har derfor vært alene som
instruktør mandag og onsdag – 2 timer hver dag. Anita og fysioterapeut Wenche Sjong har imidlertid tatt hver sin dag når jeg har hatt
ferier. Det vil de også gjøre våren 2019.03.14 Dette er det 4o. året
jeg har seniortrimmen – hurra!
Vi har som alltid avslutning av semestrene på Reenskaug til jul og
på Kumlegaarden sommeren. Flere av trimmerne har deltatt både i
15 og 20 år, kanskje med noen korte opphold grunnet helse, familie
eller lignende.
Nå skal den gamle gymsalen på Torget rehabiliteres, og det har vi
ønsket lenge. Da får vi lov til å bruke turnhallen på Høiås, som er
ledig på formiddager. Arbeidet med rehabilitering settes antagelig i
gang fra høsten 2019. Håper ikke dette gir redusert antall deltakere.
Deltakerne vil helst være i sentrum med hensyn til sosiale gjøremål
etter trimmen. Hallen på Høiås blir en midlertidig løsning. Vi håper
rehabiliteringen kommer fort i gang og at den ikke vil ta for lang tid.
Drøbak mars 2019
Kari-Anne Wold
Instruktør

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 arrangements-sjefen
fortsatt har problemer med bena og fikk ikke vært med på løpet i
år heller. Skaden anses ikke å ha sammenheng med arrangementet.
32

Årsberetning for DFI 2018

Notater:

Årsberetning for DFI 2018

33

Resultatregnskap DFI totalt 2018
RESULTATREGNSKAP 2018
Noter

2018

2017

4 795 133

5 100 444

2 874 346

2 148 552

INNTEKTER:
Medlemskontigent/Treningsavg.

5

Tilskudd fra AIK, FIR, Andre
Grasrotmidler
Driftstilskudd hall og anlegg/banefond

649 185

371 996

4 929 026

4 354 163

Reklameinntekter/Sponsorinntekter

1 052 369

823 019

Div. inntekter

6 900 921

7 095 671

21 200 980

19 893 845

5 548 321

5 140 879

SUM INNTEKTER:
KOSTNADER:
Lønn/Feriepenger

3

Arb.giv. Avg.

686 871

674 976

Pensjonskostnader

103 420

107 171

Avskrivning

500 627

482 662

Drift anlegg

2 675 762

2 345 124

Serieavg.dommerutg.

1 095 201

902 447

Forsikring
Kilometergodtgjørelse
Div. utgifter

3

191 815

205 239

1 257 530

1 364 275

7 556 361

7 761 479

19 615 908

18 984 252

1 585 072

909 593

Annen finansinntekt

26 570

25 329

Sum Finansinntekter

26 570

25 329

Annen Finanskostnader

4 655

43 439

Sum Finanskostnader

4 655

43 439

1 606 987

891 483

SUM KOSTNADER

Driftsresultat

Årsresultat
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Balanse DFI totalt 2018
BALANSE PR. 31.12.2018
EIENDELER

2018

2017

3 825 874

3 993 511

3 825 874

3 993 511

308 351

322 755

Noter

Driftsmidler

1

Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler
Andre kortsiktige fordringer
Kundefordringer

150 326

913 760

Sum fordringer

458 677

1 236 515

9 895 827

8 872 274

9 895 827

8 872 274

14 180 378

14 102 300

10 225 197

9 333 714

1 606 989

891 483

11 832 186

10 225 197

11 832 186

10 225 197

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Sum egenkapital

4

Avsetning strøm

30 347

Skyldig feriepenger

572 859

527 854

Annen kortsiktig gjeld

402 015

1 776 427

Leverandørgjeld

683 149

1 031 038

Skyldige offentlige avgifter

659 823

541 784

Sum kortsiktig gjeld

2 348 193

3 877 103

Sum gjeld

2 348 193

3 877 103

14 180 379

14 102 300

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Drøbak 28. mars 2019

Heidi Andresen
Leder

Amund Djuve
Styremedlem
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Roger Schäffer
Nestleder

Cecilie L. Paulsen
Styremedlem

Jørn Beldring
Styremedlem

Svein Aaser
Styremedlem

Hege Sneis
Varamedlem

Teresa Storrud Visedo
Styremedlem

Stein Erik Halck
Daglig leder
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Regnskap – Hovedstyret 2018
RESULTATREGNSKAP 2018

RESULTAT 2018

BUDSJETT 2018

RESULTAT 2017

Medlemskontigent/Treningsavg.

451 246

600 000

574 834

Tilskudd fra AIK, FIR, Andre

858 623

750 000

199 000

INNTEKTER:

Grasrotmidler
Driftstilskudd hall og anlegg/banefond

-191

750

4 929 026

4 110 000

4 354 163

72 000

50 000

115 000

Div. inntekter

1 623 289

1 095 000

2 011 568

SUM INNTEKTER:

7 933 993

6 605 000

7 255 315

Reklameinntekter/Sponsorinntekter

KOSTNADER:
2 590 168

2 745 000

2 718 183

Arb.giv. Avg.

Lønn/Feriepenger

388 761

399 000

422 492

Pensjonskostnader

103 420

105 000

107 171

Avskrivning

110 760

111 000

111 588

Drift anlegg

2 014 356

1 900 000

1 591 275

116 919

100 000

104 071

Forsikring

21 692

35 000

34 514

Div. utgifter

Kilometergodtgjørelse

2 143 577

928 000

2 904 851

SUM KOSTNADER

7 489 653

6 323 000

7 994 145

Driftsresultat

444 340

-738 830

Annen finansinntekt

4 585

12 382

Sum Finansinntekter

4 585

12 382

Annen Finanskostnader

4 655

43 276

Sum Finanskostnader

4 655

43 276

Årsresultat
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444 270

282 000

-769 724
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Balanse Hovedstyret 2018
BALANSE PR. 31.12.2018
EIENDELER
Driftsmidler
Sum varige driftsmidler

Noter

2018

2017

765 760
765 760

876 520
876 520

82 750
82 750

5 702
784 279
789 981

2 898 580

3 186 384

Sum omløpsmidler

2 981 330

3 976 365

SUM EIENDELER

3 747 090

4 852 885

2 106 671
444 270
2 550 941
2 550 941

2 876 394
(769 723)
2 106 671
2 106 671

Avsetning strøm
Skyldig feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Sum kortsiktig gjeld

30 347
304 995
306 860
91 599
462 348
1 196 149

324 988
1 736 405
330 044
354 777
2 746 214

Sum gjeld

1 196 149

2 746 214

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 747 090

4 852 885

1

Sum anleggsmidler
Andre Kortsiktige fordringer
KundefordrInger
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Sum egenkapital

4

Fordeling 2018
GRASROTMIDLER

LAM-MIDLER

FIR-KULTURMIDLER

SUM

HS

Kr.

-

-

-

ALPIN

Kr.

-

-

-

-

BADMINTON

Kr.

1470

4871

10000

16341

FOTBALL

Kr.

187261

337513

50000

574774

FRIIDRETT

Kr.

21541

39318

20000

80859

FRISKIS&SVETTIS

Kr.

11604

GRUPPE 13

Kr.

7408

50105

HÅNDBALL

Kr.

79249

141964

INNEBANDY

Kr.

16753

36187

52940

ORIENTERING

Kr.

8121

10091

18212

SKI

Kr.

56669

74462

15000

146131

SVØMMING

Kr.

39507

44538

30000

114045

SYKKEL

Kr.

36661

20529

TROPP & TURN

Kr.

53647

84552

40000

178199

IGF

Kr.
Kr.

Årsberetning for DFI 2018

-

11604
57513
30000

251213

57190
0

519891

844130

195000

1559021
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Resultatregnskap gruppene 2018
ALPIN
INNTEKTER:
Sponsor og Reklameinntekter
Reisetilsk.
Kiosksalg
Salg, Leieinntekter, Innt.bring.tilt.
Dugnad
Egenandel
Egne arrangement
Tilskudd fra AIK, FIR, Andre
Grasrotmidler
Driftstilskudd anlegg
Egenandel fra lagskasser
Lagskasse
Treningsavg.
Div. inntekter
SUM INNTEKTER:
KOSTNADER:
Kioskinnkjøp
Idrettsmateriell og utstyr
Trenings-leir, -utg., leie hall/anlegg
Serie-, forb-, og kretsavgift, overgang
Reiseutgifter
Stevner, andres arr., samlinger
Egne arr., Innt.bring.tiltak
Lagsutgifter dekket av styret
Lagskasse
Dommerutgifter
Med.behandling
Lønn/Feriepenger
Arb.giv. Avg.
Sosiale tiltak og avslutn.
Avskrivning
Strøm og Olje
Arbeidsklær
Drift anlegg, maskiner og festeavg.
Honorar
Kontorrek., service, data
Kurs og utdanning
Møteutgifter, kurs
Administrasjon
Telefon og Porto
Kilometergodtgjørelse
Annonse og reklame
Premier, blomster og gaver
Forsikring, lisenser, konting.
Talentutvikling og Stipend
Tap på fordringer
Bank og andre gebyrer
Div. utgifter
SUM KOSTNADER
Driftsresultat
Annen finansinntekt
Sum Finansinntekter
Annen Finanskostnader
Sum Finanskostnader
Årsresultat
38

BADMINTON

FOTBALL
607 369
81 550
110 050
170 325

-

16 313
2 082

48 000
327 140
387 513
236 078

18 395

15 000
1 197 857
1 589 500
355 474
5 125 856

1 703
4 150
375

6 000

FRISKIS OG
SVETTIS

FRIIDRETT

30 449
331 493
193 764
245 575
312 468
139 447
21 000
1 061 187
305 227
6 837
1 374 132
196 550

20 859

GRUPPE 13

1 118,06
8 000,00

4 575
4 500
40 872
69 955
9 465

125 477
72 031
26 934

22 297
10 928

33 209

35 000

266 769

68 225

129 367

1 718
1 020
5 000

4 557

8 503

7 095

41 835
68 850

19 928
12 995

60 600

6 100

308
16 560

4 500

6 578

120
400

7 875

20 000

10 000

8 000

13 976

6 740
630
208

5 696

180

180

555

16 033

1 800
220 856
16 141
869 097
(4 848)
3 590
69 200
9 933
3 400
34 044
40 180
5 502 383

(555)

2 362

(376 527)

35 743

25 133

61 333

856
856

115
115

182
182

585
585

1 084
1 084

472
472

0

0

0

0

0

0

301

2 477

-376 345

36 328

26 217

61 805

4 000

639

500
987

234

231 026

43 092

68 034
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HÅNDBALL

INNEBANDY

90 000
1 370
303 398
147 938
29 405
123 646
224 196
98 765

46 850
2 000
50 424
22 369

ORIENTERING

SKI

SVØMMING

100 000

155 000

17 244

2 264
150 773
242 561

TROPP &
TURN

SYKKEL

28 000
12 880

15 465
10 401

451 763
726 930
68 901

65 775
47 000
91 576
46 735

610 081
539
874 586

1 000
43 858
46 558

84 575
34 107
15 250
216 716
495 165
70 160

192 750
1 332 662
569 125
1 560
3 114 815

146 582
89 014
10 279
367 518

143 110

5 000
37 400
130
1 840 722

599
73 275

154 460

1 276

9 933
76 064

228 065

70 725

27 449

31 609

65 212
72 991
3 000

62 500

76 120
135 298

77 988
4 765

3 000

29 807
14 595

58 750

387 111
22 366

19 285

854 213
79 194
8 195
49 583

24 142
1 223 435
137 809
17 859
129 705

24 392

BLOMSTERMILA

IGF

39 500
130 916

6 364
2 600

1 147 528
51
2 063 552

102 498
50 000
47 920

63 106
10 000

142 325
142 325

7 200
15 125

101 106

6 443

18 276

117 393
16 725
12 667

796

1 408

420 000
10 371
25 403
289
50 550

16 000

312 333

13 650

1 000
52 695
117 079
20 194
429
2 846 028

21 445
323 724
139 965
3 798
517 643

774

573
40 000
12 650
19 577
2 842
32 000
3 884

680

9 649
14 270

3 481
3 000

420

8 000
144

33 200
5 039

42 800

28 000

1 000

665

1 000

15 891
11 940

2 100
1 312

134

15 774

649
1 586

430 923

102 256

59 756
53 181
19 770
785
15 727
21 400
1 627 125

37 520
5 819
2 126

743 953

63 678

450
38 488
7 668
1 421 968

268 787

(63 405)

40 854

213 597

130 633

67 238

788
788

67
67

1 972
1 972

9 117
9 117

1 366
1 366

0

0

0

0

269 575

-63 338

42 826

222 714

500
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4 041

120
32 000

5 000

4 860
22 350

12 866
14 225

5 127

1 843

90 704

58 773

641 584

51 621

42 333

1 366
1 366

3 344
3 344

590
590

81
81

0

0

0

0

0

131 999

68 604

644 928

52 211

42 415
39

Balanse gruppene 2018
Noter

ALPIN

BADMINTON

FOTBALL

FRIIDRETT

EIENDELER
Driftsmidler

1

Sum varige driftsmidler

-

-

-

FRISKIS &
SVETTIS

GRUPPE 13

132 480

-

-

132 480

-

-

Sum anleggsmidler
Andre kortsiktige fordringer

24 183

Kundefordringer

597

112 432

15 761

-

597

136 615

15 761

-

2 886

204 623

45 329

254 373

308 676

182 863

310 742

Sum omløpsmidler

204 623

45 329

254 373

308 676

182 863

310 742

SUM EIENDELER

204 623

45 926

390 988

456 917

182 863

313 628

204 322

43 449

206 907

402 234

155 892

247 527

301

2 477

(376 345)

36 328

26 217

61 804

204 623

45 926

(169 438)

438 563

182 108

309 331

204 623

45 926

(169 438)

438 563

182 108

309 331

135 050

2 400
15 954

755

4 297

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

2 886

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Sum egenkapital

4

Avsetning strøm
Skyldig feriepenger
Annen kortsiktig gjeld

95 155

Leverandørgjeld

233 176

Skyldige offentlige avgifter

97 044

Sum kortsiktig gjeld

-

-

560 425

15 954

755

4 297

Sum gjeld

-

-

560 425

15 954

755

4 297

204 623

45 926

390 988

454 517

182 863

313 628

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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HÅNDBALL

INNEBANDY

ORIENTERING

SKI

SVØMMING

TROPP &
TURN

SYKKEL

2 346 419
-

84 258

-

1 613

2 346 419

-

-

BLOMSTERMILA

IGF

581 215

-

-

581 215

-

-

16 109

46 200

18 509

3 886

32 413

24 615

12 537

37 075

450

2 000

130 458

20 122

3 886

48 522

24 615

12 537

37 075

450

2 000

660 022

81 182

439 040

2 230 844

491 380

456 615

901 941

239 644

189 974

660 022

81 182

439 040

2 230 844

491 380

456 615

901 941

239 644

189 974

790 480

101 304

442 926

4 625 785

515 995

469 152

1 520 231

240 094

191 974

404 460

131 427

399 435

4 196 668

300 762

396 763

701 385

177 737

149 559

269 576

(63 338)

42 826

222 715

131 999

68 604

644 928

52 211

42 415

674 036

68 089

442 261

4 419 383

432 760

465 367

1 346 313

229 949

191 974

674 036

68 089

442 261

4 419 383

432 760

465 367

1 346 313

229 949

191 974

12 005

1 867

35 692

1 785

79 065

-

-

104 438

31 348

20 222

2 000

21 743

10 146

665

206 402

27 321

73 110

-

116 444

33 215

665

206 402

83 234

3 785

173 918

10 146

-

116 444

33 215

665

206 402

83 234

3 785

173 918

10 146

-

790 480

101 304

442 926

4 625 785

515 995

469 152

1 520 231

240 094

191 974
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Noter for regnskapet 2018
Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god
regnskapsskikk for små foretak og ideelle organisasjoner.
Inntekter
Inntekter, herunder medlemskontingenter, billett- og kiosksalg,
dugnadsinntekter samt inntekter fra egne arrangementerinntektsføres i perioden de er opptjent til verdien på transaksjonstidspunktet.
Tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidspunktet. Driftsstilskudd for hall og annlegg inntektsføres i
perioden tilskuddet er tildelt for. Øvrige tilskudd, samt støtte fra
andre inntektsføres når er opptjent, normalt på innbetalingstidspunkt Tilskudd bruttoføres.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Kostnader som er sesongavhengige er ikke periodisert.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til løpende drift 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.
Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over
driftsmidlenes forventede levetid. Vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet. Driftsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående.
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.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd
og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre
måneder fra anskaffelse.
Pensjoner
Idrettslaget har en innskuddsordning for sine ansatte. Idrettslaget
har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er
betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om
obligatorisk tjenestepensjon.

Note 1 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.18
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18
Balanseført verdi 31.12.18
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
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Anskaffelseskost 01.01.18
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.18
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18
Balanseført verdi 31.12.18

Driftsløsøre
46 125

954 828
-191 628
763 200

46 125
-43 565
2 560

95 400
10-20 år
Lineær

15 360
3 år
Lineær

Totalt
1 000 953
1 000 953
-235 193
765 760

Maskiner og
annet
driftsløsøre
2 323 028
332 990

3 855 427
-1 596 492
2 258 935

2 656 018
-1 089 079
1 566 939

250 740
10-20 år
Lineær

249 887
3-15 år
Lineær

500 627

Note 2 Bundne midler

Totalt
6 178 455
332 990
6 511 445
-2 685 571
3 825 874

DFI-HS:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

2018

2017

116 057

113 430

DFI TOTALT:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

225 338

211 850

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
DFI-HS:
Lønnskostnader
2018
2017
Lønninger
2 590 168
2 718 183
Arbeidsgiveravgift
388 761
422 492
Pensjonskostnader
103 420
107 171
Andre lønnsrelaterte ytelser
21 692
34 514
Sum
3 104 041
3 282 360
Sysselsatte årsverk
6,5
5,5
DFI TOTALT:
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Sysselsatte årsverk

2018
5 548 321
686 871
103 420
1 257 530
7 596 142
6,5

2017
5 140 879
674 976
107 171
1 364 275
7 287 301
5,5

Ytelser til ledende personer

2018
2017
Daglig leder
Daglig leder
DFI-HS
DFI-HS
Lønn
587 225
570 172
Pensjonsutgifter
23 293
22 926
Annen godtgjørelse
25 995
22 464
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder eller styremedlemmer.
Revisor
2018
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik :
- revisjon
143 750
Sum godtjørelse til revisor
143 750

2017/18
Styret
DFI-HS
0
0
0

2017
175 493
175 493

Revisjonshonoraret er belastet DFI-HS og gjelder hele idrettslaget.
Note 4 Egenkapital

Note 5 Antall medlemmer

Bygninger
og teknisk
anlegg
954 828

Bygninger
og teknisk
anlegg
3 855 427

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Egenkapital 01.01.
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

Skatt
Idrettslaget er ikke skattepliktig.

DFI-HS

DFI TOTALT

Antall medlemmer i DFI:

DFI-HS
2 106 670
444 270
2 550 941

DFI TOTALT
10 225 197
1 606 989
11 832 186

2018
2351

2017
2339

110 760
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Til årsmøtet i Drøbak-Frogn Idrettslag

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Drøbak-Frogn Idrettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2018,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter for regnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000,
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for
øvrig.

Oslo, 28. mars 2019
PricewaterhouseCoopers AS

Eli Moe-Helgesen
Statsautorisert revisor

(2)
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Handlingsplan 2019
HOVEDSTYRET 2017 - 2022

Handlingsplan for Drøbak Frogn Idrettslag ble sist revidert i 2017.
Denne handlingsplanen gjelder fra og med 2017 og til og med
2022. Dette er versjon 3 av handlingsplanen for perioden 2017 2022.
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 2019

Fair

Respekt
Real
Forbilde

Respekt
Lojal med klubb, utøvere
og regler ”rødmalt”

Respekt
Lojal
Forbilde

Utvikles i 2019

Respektere
funksjonærer

Respektere
funksjonærer

Respektere
funksjonærer

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

Engasjert
Motiverende
Sosial
Søker ny/mer kompetanse

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

Ivrig

Hovedmål:
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 idrettslige tilbud
i Frogn
●●
en åpen økonomi med handlefrihet til å utvikle idretten
Tiltak 2019
●●
Kartlegge fremtidig kompetansebehov i alle organisasjonsledd og sett i sammenheng med Seiersten idrettspark og
Årsberetning for DFI 2018

●●

●●

●●

Utvikles i 2019

Drøbaksbadet KF fremlegge anbefalt fremtidig organisering
av DFI.
Kartlegge mulig samarbeid med lokale og regionale utdanningsinstitusjoner med tanke på verv og/eller prosjekter for
utvikling av DFI.
Ivareta idrettens interesser ved kommunal behandling av
kommunedelplan for området Seiersten-Ullerud-Dyrløkke når
denne kommer til høring.
Kartlegge årsaker til at flere idretter velger å stå utenfor DFI
og vurdere tiltak for en samling av flere idretter.
Igangsette en ny klubbutviklingsprosess våren 2019 med mål
om å ha ny fullstendig virksomhetsplan klar til årsmøtet 2020.

2) Aktivitetsutvikling: DFI skal ha det beste aktivitetstilbudet i
Frogn, herunder:
●●
Jobbe for å samle flere særidretter organisert av NIF under
DFI-paraplyen
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●●
●●

Mangfold – breddeidrettslag – tilbud til alle
Aktuelt/Etterspurt – hva er etterspurt i vårt marked. Følge med
på nye trender

Tiltak 2019
●●
Kartlegge særidrettslag i Frogn og se på mulighetene for
samarbeid/opptak som særidrettsgruppe i DFI.
●●
Fortsatt samarbeid med kommunen for å inkludere flyktninger bosatt i Frogn.
3) Anleggsutvikling: DFI skal sikre tilgang til anlegg tilpasset
nåværende og fremtidige behov:

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.

Tiltak 2019
●●
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

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 en langsiktig plan for utvikling av DFI fotball.
Målsettingene for toppfotballen er A-lag herrer i 3. divisjon, A-lag
damer i 2. divisjon og jrlaget i interkrets.
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 kvalitetsklubbprosjekt i NFFs startet i 2016 og blir sentral for å utvikle DFI fotball.

1. Visjon
Få klubben opp og gå. Få til spillerutvikling og konkurransedeltakelse. Få til et godt badmintonmiljø. Tilby badminton til
utøvere i alle aldre.

3. Fokusområder 2018
Basert på visjon og hovedmål har DFI fotball følgende delmål/
fokusområder:

2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Mer satsing på spillerutvikling/konkurransedeltakelse på sikt.
2.2 Delmål
Opprettholde to treninger i uka i Dyrløkkeåsen. Rekruttere og
opprettholde medlemmer. Konkurransedeltakelse i løpet av året/
våren.
3. Fokusområder
Klubb-/ og lagfølelse – trening og sosialt
●●
Rekruttering og opprettholdelse av medlemsmassen
●●
Spillerutvikling
●●

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Kunne tilby to treninger i uka videre
●●
Foreløpig fokus på breddetiltak, trening for alle
●●
Sosiale arrangement
●●

1. Visjon
Fotballglede for alle.
2. Målsetning
2.1 Grunnlag
Drøbak-Frogn fotball er blant de største klubbene i Østfold fotballkrets med over 70 lag og 800 aktive spillere. Aktivitetene spenner fra
A-lag på dame- og herresiden til jente- og guttelag i de yngste
årsklassene.
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3.1 Ønske om justert kurs
El gruppering signaliserer ønske om kurs. Nytt styre må vurdere
behov for konkrete justeringer og legge dette fram på ekstraordinært årlig møte våren 2019 i form av justert handlingsplan og
evt budsjett.
3.2 Sportslig utvikling
Videreutvikle og forbedre sportslige aktiviteter i hele fotballgruppa, og etablere en ”rød tråd”:
●●
A-lag herrer etablerer seg som et godt lag 3. divisjon – som
del av norsk toppfotball
●●
A-lag damer etablerer seg i 2. divisjon
●●
Juniorlaget kvalifiserer seg for interkrets i 2020
●●
DFI 2 er etablert på øvre halvdel i 5. divisjon
●●
Rekruttlagene er god utviklingsarenaer for jente- og guttefotballen
●●
Fortsette tilrettelegging for utvikling av jentefotballen
●●
G-16 er kvalifisert for interkrets i 2020
●●
Utvikle et enda tettere samarbeid med Frogn videregående
skole
●●
Tilrettelegge bedre for at flest mulig spiller fotball lengst mulig
●●
Kartlegge årsaker til at barn og ungdom slutter med fotball
og identifisere tiltak
●●
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 (avslutte ”skolelagsmodellen”, jfr Sportsplan)
●●
Gjennomføre minimum to fotballskoler
●●
Gjennomføre og utvikle fotballakademiet
Årsberetning for DFI 2018

●●
●●

●●
●●
●●
●●

Vurdere/planlegge et større cup-/fotballarrangement i 2020
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
Vurdere kost-/nytte av deltakelse på sone-/kretstiltak for
spillerutviklingen, og foreslå tiltak for forbedringer i klubb og
krets.

3.3 Økonomi
Forbedre den økonomiske situasjonen til fotballgruppa i løpet av
2019:
●●
Gjennomføre 2019 med økonomisk overskudd i regnskapet
●●
Øke inntektene, spesielt på sponsor- og arrangementssiden
●●
Gjennomføre fotballotteri og salg av supportereffekter
(skjerf) som klubbdugnader
●●
Vurdere ytterligere dugnadstiltak der hele fotballgruppa
deltar for å generere inntekter
●●
Forbedre økonomistyringen og gjennomføre en god likviditetsstyring
●●
Planlegge lotteri og andre dugnader i 2020.
3.4 Organisatorisk
Forbedre fotballgruppas organisasjon og administrative kapasitet:
●●
Gjennomføre NFFs kvalitetsklubbprosess i løpet av 2019,
og bli sertifisert iht kravene: https://www.fotball.no/klubb-ogleder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/#Toppen
●●
Tydeliggjøre ansvar og roller innen fotballgruppa og overfor
DFI HS & Adm
●●
Videreutvikle egne utvalg for arrangement og marked
●●
Forbedre bruken av nye nettsider
●●
Forbedre informasjon og kommunikasjon internt og overfor
samarbeidspartnere
●●
Videreføre daglig leder fotball som utøvende ansvarlig for
driften av fotballgruppa
●●
Heve kompetanse og forbedre rutiner/prosesser for konfliktforebygging og –håndtering
●●
Styrke klubbtilhørigheten og dugnadsviljen for klubben.
3.5 Baner og anlegg
Tilfredsstillende tilgang på baner og anlegg med god kvalitet:
●●
Sikre en best mulig utnyttelse av Seiersten stadion, Frogn
KG og Ullerud
●●
Bidra i forbedring av fasilitetene på Frogn KG
●●
Utarbeide forprosjekt for hall i full størrelse
●●
Vurdere tiltak for utvikling av Høiås.
3.6 Dugnader, felles arrangement og andre aktiviteter
●●
Følgende dugnader og felles arrangement gjennomføres:
●●
Fortsette samarbeidet med Gruppe 13
●●
Fotballotteri høsten 2019 (alle lag/spillere)
●●
Ballhentere for A-lagene (G-2006-2009, jentelagene)
●●
Gjennomføre Badebycup (gjennomføres av ungdomsfotballen)
●●
Gjennomføre barnefotballkvelden
●●
Gjennomføre nye cuper (3v3, nattcup, elitecuper osv)
●●
Kick off – alle lag
●●
Sesongavslutning – alle lag.
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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 all nødvendig utstyr for
friidrettsaktiviteter og arrangementer
b. Øke aktivitetstilbudet for å få med flere i alle aldergrupper
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
bli manifestere seg med fokus på:
●●
Kommunikasjon og informasjon
●●
Evne til å arrangere friidrettsstevner og andre konkurranser
utenfor bane
●●
Treningsopplegg og trenerkompetanse
4. Organisasjonsutvikling
Sørge for at gruppas profildokument «Dette skal vi gjøre og
slik skal vi gjøre det» blir kjent hos utøvere og foresatte
●●
Kontinuerlig rekruttering av nye trenere og kursing av etablerte trenere
●●
Utvikle arrangementskompetanse
●●
Videreføre egne prosjekter med egne utvalg; Kom-i-form og
Multisportuka
●●

5. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Treningstilbud
●●
Treningstilbudet videreutvikles med bedrede planer og differensiering for ulike aldersgrupper og utvides for de eldste
både sommer og vinter.
●●
Det er viktig at gruppa får treningstid inne i Frognhallen etter
tre vintre utenet godt innendørs tilbud.
●●
Det må satses på å videreutdanne trenere.
●●
«KOM-i-FORM» - opplegget med voksen trimgruppe fortsetter i samarbeid med Frogn kommune og andre samarbeidspartnere.
Konkurranser og arrangementer
●●
Fortsette som hovedarrangør for Blomstermila; egen arrangementskomite
●●
Delta med utøvere på lokale konkurranser i Follo og Akershus; både innendørs og utendørs.
●●
Arrangere et stort og fire mindre approberte friidrettsstevner;
Drøbaklekene 25.mai og og mindre stevner 09.05, 06.06,
29.08 og 12.09.
●●
Det ble på det årlige møtet i 2019 vedtatt å ikke arrangere
Multisportuka i 2019. Dette er hovedsakelig grunnet stor
usikkerhet om stadion er åpen den aktuelle uke. Det er ikke
mulig å planlegge eller ta imot påmeldinger med denne usikkerheten
●●
Bidra på Tinestafetten 7.mai som teknisk arrangør
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●●
●●
●●

●●

●●

Bidra på Frogniaden som teknisk arrangør
Være ansvarlig for friidrettsøkter for Idrettens grunnskole
Motivere til økt deltakelse fra friidrett på skigruppas terrengkarusell
Avholde tre friidrettsdager for IGF i vårsesongen. Trenerne
har ansvar, og eldre utøvere involveres som hjelpeledere.
Det etableres kontakt med gruppen som avholder idrettsmerkeprøver med henblikk på å formalisere et samarbeid
om disse

6. Anleggsutvikling
Gjennom deltakelse i Anleggsutvalget for Seiersten stadion
bidra til at det etableres gode vedlikeholds- og driftsrutiner.
●●
Anskaffe og etablere nytt elektronisk tidtakerutstyr inklusiv
oppsetting av bod til utstyret i målområdet.
●●
Fortsette oppbygging av idrettsmateriell for inne- og utetrening.
●●
Arbeide for bedrede lagringsmuligheter til utstyr
●●

7. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Idrettsmateriell
Anlegg

Supplere med nødvendig utstyr
2019
T.o.m.
Sikre at friidretten blir godt
ivaretatt ved den videre utvikling renovert
Frognhall
av Frognhallen med tanke på
våren
tilbud ved andre idrettshaller
2019
2019
OrganisasjonsEtablere egne utvalg for alle
utvikling
større arrangementer
Fordele dugnadsansvar på de
ulike treningsgruppene.
2019
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.
Gjennom
Aktivitetsutvikling Ta fellesinitiativ til å delta på
2019
flere stevner i naboklubber.
Arrangere 5 approbert banestevner
Våren
Få med flere foreldre på
Bygge
2019
arrangementer
arrangementsUtdanne flere egne dommere.
kompetanse
2019
Kommunikasjons- Jobbe videre med bruk av
og informasjons- Facebook og hjemmeside
arbeid
Friidrettsgruppas profildokument
«DETTE VIL VI GJØRE, OG SLIK VIL VI GJØRE DET»
Et profildokument for Drøbak-Frogn Friidrett.
Utarbeidet av styret høsten 2017

Om DFI Friidrett
DFI Friidrett har treninger for barn og unge fra andreklasse
og oppover. Per i dag har vi cirka 60 deltakere per trening og
deler hovedsakelig inn i «rekrutter» 2.-3. klasse, «juniorer»
4.-6. klasse og «ungdom» 7. klasse og oppover

●●
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●●

●●

●●
●●

Treningene inneholder utholdenhet, styrke, spenst, intervaller og teknikk - og for utøverne som konkurrerer legger vi
tilrette for stevnetrening, ytterligere finsliping av teknikk og
trening på øvelsene de skal delta i
Vi oppfordrer foreldre til å møte opp i treningstøy for å hjelpe
trenerne eller å ta seg en egen treningstur mens barna
trener
Påmelding: Send epost til dfi.friidrett@gmail.com
Vi legger fortløpende informasjon ut på vår Facebookside
«DFI Friidrett»

DFI Friidrett tilbyr:
●●
Trening til barn fra 7 år (2. klasse barneskole) og opp til jr/
sr-nivå (jr/senior-gruppe er fra 2. klasse på vdgs)
●●
Et bredt treningstilbud: Mosjon, teknikk, konkurranse, idrettsglede, allsidighet og samhold blant utøvere og trenere
●●
Godt humør på treningene og mye fokus på lek, mestring og
bevegelse
●●
Rekrutter (2.-3. klasse): Enkle øvelser med fokus på mestring og trivsel for å få et innblikk i friidrett
●●
Juniorer (4.-6. klasse): Fokus på mestring og trivsel og introduksjon til de forskjellige øvelsene og konkurranser
●●
Ungdom (7. klasse og oppover): Fokus på forståelsen av å
trene riktig, styrke, spenst, utholdenhet, tekniske øvelser og
konkurransetrening
Konkurranser/stevner:
●●
Deltakelse i konkurranser er opp til enhver, barna kan velge
om og hvor mye de vil konkurrere, men det forventes deltakelse i lokale stevner og Blomstermila hvert år.
Om trenere:
●●
Trenerne er ansvarlige for å skape et trygt og åpent miljø
i klubben (vise ansvar, oppmuntre og gå foran som gode
eksempler)
●●
Alle utøverne skal bli sett
●●
Det skal være plass til alle
●●
Det skal være fokus på idrettsglede på alle alderstrinn
Samhørighet:
●●
Det er ønskelig at alle går til anskaffelse av DFI Friidretts
klubbtøy når man representerer klubben på stevner og konkurranser. Gjerne også på trening da dette skaper tilhørighet
i gruppa.
Dugnad og frivillig arbeid:
●●
DFI Friidrett ønsker å holde medlemskontigenten lav, noe
som betyr frivillig innsats fra foreldre/foresatte noen få ganger i året, herunder bistand under banestevner, Blomstermila
og Multisportuka.
●●
All aktivitet i friidrettsgruppa drives av frivillighet, noe som
betyr at styret og trenere stiller opp uten å motta lønn.
Denne innsatsen gir mange gode opplevelser, nye bekjentskaper og en følelse av å bidra til fellesskapet.

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
Årsberetning for DFI 2018

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,
opprettholde aktivitetsnivået og bredden i treningstilbudet.
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:
●●
Rekruttere menn til treningene
●●
Gjenta sommertreningene
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, 9 i alt, jobber frivillig, vi er
godt organisert, oppgavene er klare, forutsigbare, fleksibelt
●●

●●

●●

●●

●●

ved behov og et godt og inkluderende miljø.
Kommunikasjon og informasjon: vi annonserer i Amta. Hjemmesiden og Facebook oppdateres jevnlig. Facebook brukes
også som markedsføring 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 3 treninger i uka med blanding av Flex soft, Modus og
middels jympa.
●●
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.

6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltaksområde

Mål

Tiltak

Treningslokaler

Faste treningslokaler

Rekruttere
trenere

Samarbeid med DFI.
Kontinuerlig kontakt
med DFI, halltildeling
skjer en gang per år.
Markedsføre behovet Markedsføre på treninger,
og evt utdanne trener hjemmeside og Facebook.

Følge opp betalt
medlemsskap

Levende sider hele
tiden
Oppfordre valgkomiteen til å tenke ny
rekruttering gjennom
hele året
Kontrollere medlemskortene

Redusere sårbarhet
hvis trenere blir syke
eller slutter.
Markedsføring
Aktive på sosiale
medier
Rekruttere
Sikre kontinuitet og
styremedlemmer drift i styret.

Alle mosjonister har
betalt treningsavgift
og DFI-kontingent

Hvordan

Ansvarlig

Når

Leder søker om Juni hvert år
halltildeling
Styret

Våren/høst
2019

Legge ut status fra treninger ofte Web-ansvarlig

Kontinuerlig.

Oppfordre medlemmer til
styrearbeid

Valgkomitè/
styret

Slutten av
året

Verter kontrollerer kortene på
trening

Verter/styret

Kontinuerlig

3. 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
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 (håndball,
innebandy, friidrett), Drøbak Ridesenter, Ski Hockeyklubb,
Drøbak golfklubb, Creative Dansestudio.
●●

1. Visjon
Alle barn i Frogn skal få mulighet til en god innføring i idrettslige
aktiviteter.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Gi et inkluderende idrettstilbud til alle barn i Frogn i alderen
førskole t.o.m 1.klasse.
2.2 Delmål
Allsidig tilbud til barn, treningsopplegg med innslag av lek som
fører til utvikling av grunnleggende ferdigheter som balanse,
styrke, utholdenhet og sosialisering.
Årsberetning for DFI 2018

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Fortsatt samarbeid med DFI Ski med tanke på skikarusellen.
●●
Forsøke å skape en ramme / forum / faglig opplegg for
●●
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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.
Se mer på arbeidsfordelingen og vurdere om det bør være
to ledere i IGF i tillegg til gruppelederne.

●●

5. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Ski (karusellrenn)

Alle barn blir automatisk
påmeldt karusellrennet.

Vår 2019

DFI

Samarbeid med DFI
Innebandy, DFI håndball og
DFI Friidrett.

Vår 2019

Drøbak golfklubb

Intro og lek med Drøbak
golfklubb

Vår 2019

Riding

Drøbak Ridesenter. Alle får
prøve å ri.

Høst 2019

DFI

Samarbeid med DFI
håndball.

Høst 2019

Ski Ishockey

Barna får prøve seg på isen Høst 2019
med hjelp av Ski Ishockeyklubb. Fantastisk opplegg.

Dans

Dans (Creativ Dansestudio)

Høst 2019

1. Visjon
Idrettsglede for alle. En håndballgruppe å være stolt av.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Være en bidragsyter i nærmiljøet gjennom å tilby håndballaktivitet til barn, ungdom og voksne.
2.2 Delmål
Videreutvikle klubben, beholde eksiterende spillergruppe, og
øke antall aktive spiller med 5 prosent.
Aktivitet:
●●
Ha gode treningstilbud på alle aldersbestemte som vil spille
håndball i DFI.
●●
Sportslig plan utarbeides og implementeres i løpet av 2019
●●
Etablere seg i 3. divisjon med herrelaget.
●●
Etablere en felles treningsmodell for A- og rekrutt-lag på
dame og herresiden.
●●
Fortsette med prosjekt «klubbløftet» og videreutvikle dette.

Frivilligheten
●●
Støtte de frivillige med utdanning, rettledning og enkle kjøreregler. Alt av rutiner skal være tilgjengelig DFI Håndball sin
websider.
●●
Utarbeide flere rutiner, og utvikle en håndbok for DFI Håndball.
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.
●●
Samarbeid mellom lagene – skape gode hospiteringsmiljøer.
Trenerrekruttering/Trenerutvikling
●●
Arrangere trenerforum
Dommerutvikling
●●
Fortsette videre utvikling av eksisterende dommere.
●●
Rekruttere nye barnekampledere og videreutdanne de vi
har.
●●
Løfte dommere opp i utviklingsgrupper
Fadderordning
●●
Faddere brukes aktivt av alle lag.
●●
Sportslig utvalg også delta på foreldremøter ved forespørsel.
●●
Tilby oppstartshjelp for nyetablerte lag.
●●
Videreutvikle klubbløftet
●●
Styrke sportslig utvalg med flere medlemmer og økt aktivitet.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Egne arrangement
●●
Sommeravslutning
●●
Halloween cup for egne lag i ungdomstrinn.
●●
Julebord
●●
Serie- og cupkamper på egne arenaer
●●
Aktivitetsuke sommer 2019
●●
Håndballskole høstferie
●●
Delta på Idrettens dag 7. september 2019 på Seiersten
Stadion
Andre tilbud
●●
Kurs for dommere, ledere og trenere.
●●
Møter for ressurspersoner i gruppa for å øke kompetansenivå.
Tiltak gruppen gjør for å ivareta bredde.
●●
Aktiv rekruttering av nye spillere.
●●
Sportslig plan som gir retningslinjer/strategi for utvikling.
●●
Samarbeid med andre klubber.
●●
Tilby aktivitet tilpasset nivået utøvere er på.

Anlegg: Etablere et godt samarbeid med Bølgen bad og treningssenter og bidra til å utvikle Frognhallen å bli håndballens
samlingssted.

Tiltak gruppen gjør for å ivareta topp.
●●
Samarbeid med partner/ prestasjonsklubber.
●●
Hospitering på andre lag og i partnerklubber
●●
Tilby aktivitet tilpasset de lengst fremme.
●●
Arrangere minst to trenerforum
●●
Fortsette videre utvikling av eksisterende trenere
●●
Rekruttere nye trenere

3. Fokusområder
Kommunikasjon og informasjon
●●
Bruk av hjemmesider.
●●
Vi ser at hjemmesiden ikke blir brukt av lagene, så styret vil
se på hvordan hjemmesiden kan bli best mulig uten å legge
mer ansvar på lagene.
●●
Årlige møter med oppmenn/lagledere.

Aktiviteter/tilbud.
●●
Eget SPU tilbud i DFI.
●●
Målvaktsutvikling.
●●
Håndballskoler.
●●
Loppetassen treninger.
●●
Aldersbestemte lag.
●●
Herrelag og damelag.
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5. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Sportslig

Klubbløftet
Oppfølging av lagene, delta på
foreldremøter ved forespørsel.
Øke antall spillere, fokus rekruttering
Videreutvikle klubbløftet
Arbeide videre med sport- og
utviklingsplan.

2019

Informasjon

Publisere på webside og
Facebook.
Oppdatere alle websider
fortløpende

2019

Arrangementer

Håndballskole i høst- og vinterferie
Aktivitetsuke
Julebord
Halloweenturneringen
Nyttårsturnering
Sommeravslutning
Idrettens dag, 7.9.2019

2019

Dugnad

Årlig hoveddugnad

2019

Styret/
ungdomsstyret

Reetablere ungdomsstyret

Sponsor

Sørge for økte inntekter til DFI
håndball.

2.2.3 Mini. sesongen 2019/20 vil alle nye spillere under 9 år
starte på minikullet. Lek og moro, med god innføring av regler.
Ved mer halltid skal forholdene legges til rette for at mini også
trener i Frogn Arena (med oppdelte små baner). Målsetningen
er å få over 20 spillere i minigruppen. Ved stort antall, ønskes
det at minigruppen består av 6-7-8 åringer.
2.2.4 Mini (G10) Fra sesongen 2019/20 vil dagens mini bli
dannet til ett G10 Lag. De vil få tildelt treningstid i Frogn Arena
allerede i Januar 2019 for og øve seg på spill med vant,
grunnlag for kamper med store mål og jobbe videre på spill.
Laget vil spille noen minirunder første halvår av 2019 og
sesongen 2019/20 vil de spille G10 serie.
P.t er det 20 spillere på mini
2.2.5 G11. Målsetning for laget er og fokusere på kamper,
samspill og jobbe videre med laget og ikke minst ha det moro
sammen. Laget vil spille i G12 serie i sesongen 2019/20 Antall
spillere er p.t. 13 spillere.

2019

1. Visjon
«Innebandy er kult og for alle»
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Hovedmål Breddesatsing for å gi et tilbud til alle som ønsker å
spille innebandy i Frogn. Lag i flere klasser, Mini, G-10, G-12,
G-13, G-15, A-lag (og oldboys).
2.2 Delmål
2.2.1. Videreutvikle klubben ved å bygge lagene tettere fra de
yngste frem til senior. Legge til rette for gode treningsopplevelser også for de yngre spillerne. Denne satsingen og tilretteleggingen vil gi godt fundament og gjenspeiles oppover i aldersgruppene. Vi ønsker å satse bredt.
2.2.2. Generelt for aldersbestemte lag:
●●
Fortsatt fokus på å etablere lag i flere årsklasser for å tette
store alderssprang mellom lagene. - Foreldredrevne lag i de
laveste aldersbestemte grupper.
●●
Hospitering kan benyttes ved behov.
●●
Gruppene kan deles opp ved stort antall. Ønsket antall på
hver gruppe er 17 utespillere + 2 keepere.
●●
Ved deling av lag kan nivåprinsippet først benyttes det året
spillerne fyller 12 år.
●●
Det skal fortsatt være ett akseptabelt antall spillere på hvert
lag ønsket er minimum 13 utespillere + 2 keepere. Skal det
inndeles lag for seriespill, så skal gruppen trene i sammen.
Årsberetning for DFI 2018

Dette for at alle skal få lik mulighet til utvikling under hovedtrenere.

2.2.6 G12 Målsetting for laget er å få læring i Mønster, point,
flere oppspill, så mye lovende for grunnspillet i den videre
utviklingen. De vil få lagt et godt grunnlag for sesongen
2019/20. Laget vil spille i G13-serien sesongen 19/20. Antall
spillere er p.t. 18 gutter.
2.2.7 G14 Gruppen er delt i 2 lag, Hawk og Eagles. Inndelingen
er gjort på grunnlag av nivå. Lagene skal spille i G15-serien
sesong 2019/20, Det vil om antall spillere tilsier det, fortsatt
være to lag. Hovedmålet for gruppen er å beholde så mange
som mulig – dette er en kritisk alder med tanke på bortfall, og å
fortsette den gode utviklingen lagene har vist, med samme
ambisjoner som tidligere. Det vil fortsatt legges fokus på videre
samarbeid mellom disse lagene da dette vil danne grunnlaget
for G16 gruppe i sesongen 2020/21. Antall spillere Hawks er p.t.
11 gutter. Antall spillere Eagles er p.t. 10 gutter.
2.2.8. G16 Pr i dag har klubben ingen spillere i aldersgruppen.
2.2.9. Senior Laget spiller i sesongen 18/19 i 4.div. Målsetning
er opprykk. Det har vært godt oppmøte på treninger og kamper,
med p.t 7 av 7 mulige seire og 2 seire unna garantert 1.plass i
serien sin og seriemestere. Det er viktig for klubben å legge til
rette for et A-lag, slik at yngre spillere har noe/noen å se opp til.
Laget har hentet inn noen tidligere G16 gutter som har vokst
enormt dette hittil. Laget vil fortsette og vise interesse for nye
spillere, ved nok rekrutering før sesongen 19/20 så skal det
vurderes om det skal opprettes ett lag til. Antall spillere er p.t.
17 gutter.
2.2.10. Oldboys Ved ekstra halltid, må klubben jobbe for å
etablere et oldboyslag. Dette er viktig for å knytte oss opp mot
ressurspersoner. Oldboys fritas for hallvakter.
2.2.11. Generelt
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.
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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.
Frivilligheten
●●
Styret vil igjennom året også rette fokus mot mer hjelp fra
foreldre og spillere. Som klubb er det livsviktig med hjelp fra
de der hjemme for og kunne gi det beste tilbudet til spillerne.
Man kan heller ikke forvente seg ett tilbud uten å selv bidra
til dette tilbudet
●●
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 etablere sponsorgruppe eller være en del i en slik
gruppe.
●●
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 ikkespillere i og rundt klubben
●●
Fokusere opp mot flere sponsoravtaler og samarbeidspartnere som kan hjelpe klubben i retning mot opprettelse av
flere sponsoravtaler. Dette vil gi alle lag mer handlingsrom i
f.eks utstyr de kunne måtte ønske for større utfordringer.
●●
Fokusere på og ha en utenfor styret som kan holde styr
på hallvaktordningen, dette er den viktigste posten for og
opprettholde dagens drift og det rimelige tilbudet klubben i
dag kan gi
Klubb-/ og lagfølelse
●●
Aktivt jobbe med felles forståelse og kultur for klubben
●●
Gjennomføre samlinger/cup for støttepersonell for alle
lagene
●●
Bidra til stabiltitet og krysse lag, med støtte fra styret
Økonomi
●●
Økt fokus på økonomistyring og kontroll.
●●
Det vil jobbes opp mot en bedre økonomi for de videre årene
så vi fyller målet om investering i blant annet nytt vant, samt
andre investeringer som måtte oppstå for å kunne følge en
eventuell økning i medlemsmasse.
●●
Øke klubbens inntekter ved bidrag fra flere sponsorer.
●●
Hvert lag har nå ansvar for egen lagkasse og det å generere inntekter til denne. Ved hjemmekamper vil man fordele
ansvar for arrangementene slik at lagene kan ta inntektene
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fra disse til egen kasse. Lagene må også selv betale for
cup’er. Det oppfordres til å drive dugnad, samt skaffe egne
sponsorer til lagene.
Opprettholdelse av medlemsmassen
●●
Unngå frafall av medlemmer, og 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.
●●
Gi spillere i eldre grupper spilletid på kamper i henhold til
deltakelse på treninger og engasjement forøvrig.
●●
Ved en større tildeling av halltid vil det fokuseres på og gi mer
halltid tid til hvert av de respektive lagene, dette skal gi spilleren økt motivasjon samt at de vil kunne få den utfordringen
de trenger
●●
Etablere nye lag som kan bidra til at flere får ett tilbud som er
mer egnet for grupper som ikke er etablert idag, dette inkluderer f.eks opprettelse av Oldboys og Play lag.
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.
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.
Folkeskikk
●●
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.
Det skal på lengre sikt etablere retningslinjer/spilleregler for
samspill og oppførsel.
●●
Alle skal si hei når de møter hverandre i hallen.
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:
1. Det skal fortsettes med og gi nye spillere prøvetid i en
måned fra de deltar på første trening. her må trenere og
lagledere gi en god oppfølging så listene blir oppdatert og
eventuelle nye spillere blir lagt i systemet til DFI-kontoret og
hallvaktansvarlig så de har en oversikt på hvem spillere
som er i klubben.
2. Øke motivasjon til videre satsning ved at eldre grupper
oppnår gode resultater.
3. Øke antall oppslag i lokale media om DFI Innebandy
(artikler fra kamper og cupdeltagelse.)
Årsberetning for DFI 2018

●●

●●

Hvilke ambisjoner har gruppen for utvikling av aktiviteter
●●
Ambisjonen til gruppen er og få mer engasjement fra trenere, foreldre og eldre spillere for å kunne opprette flere
lag/aktivitetslag som kan møte spillere i alle aldersgrupper.
●●
Fortsette arbeidet med at lagene arrangerer blant annet
sommer og juleavsluttning, samt arrangementer som
kan invitere alle innebandyspillere, trenere, foreldre og
nye spillere som kunne være intressert i å begynne med
innebandy.
Egne arrangement
●●
Gruppen har startet med arrangementansvar som gir
laget som kan stille med frivillige til sekretæriat, kiosk,
inngang og annet nødvendig mulighet til og få overskuddet tjent på lagkasse som lagene selv bestemmer hva
skal brukes til.
●●
Arrangere cuper i hallen.

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 og øke den totale treningstiden. 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, med ønske om 3-4 dager i uken fra sesongstart 19/20.
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.
6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Trenerutvikling

Gi tilbud til fungerende og potensielle trenere om treneropplæring
(Oslo). Treneropplæring internt i
klubben ved å være hjelpetrener
for andre lag

Høst 2019

Dommere

Rekruttere eller utdanne dommere, 2019
og gi dem trening ved at de
dømmer internt på treninger/
treningskamper – og eventuelt
yngre lag ved hjemmekamper

Sportslig
utvikling

Det skal dannes en rød tråd fra de 2019
yngste. Her skal det legges tilrette
for stimulering av de små utøverne
og gradvis utvikling i form av
øvelser og aktivitet oppover i
årsklassen.
Den sportslige planen for gruppene fra mini til eldste juniorlag,
settes av sportslig utvalg.
Dette vil lette oppgavene for
foreldre som ønsker å engasjere
seg i innebandy gruppen. Vi
trenger også mer foreldreinvolvering, dette blir det aldri for mye av.

Årsberetning for DFI 2018

Rekruttering

Mars / August
Jobbe mot en ordning med alle
barneskolene og ungdomsskolene / September
i Frogn for og kunne gi ut informa- 2019
sjon. Arrangere innebandyskole for
IGF i mars. Her vil det også bli
utdelt brosjyrer.

Sosialt

Vise større interesse og gi mer
utfyllende informasjon på sosiale
medier om hva som foregår i
klubben. Her kan også foreldre
dele sine erfaringer og gleder fra
f.eks treninger eller kamper.

2019

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. Ferdigstille rentegningen av det nye Holtkartet.
Bidra til god folkehelse ved å tilby kartfiler til stolpejakten og
lage turorientering i Frogn. Bidra enda sterkere til folkehelse
ved å bidra til at et Sprintkart over Drøbak sentrum kommer på
plass. Dette kartet er ment å brukes til Stolpejakten, Handicaporientering, Skolegårdskart og skolekart så vel som Sprintkart til
orientering. Kartet skal være gratis tilgjengelig for alle. Dersom
vi får på plass et slikt kart vil dette også kunne bidra til å styrke
gamle Drøbak sin historie ved at Stolpejakten kan plassere
stolper ved viktige kulturminner i Drøbak sentrum og historien
knyttet til de ulike kulturminnene kan legges ut digitalt slik at de
som finner Stolpene også kan lese historien knyttet til kulturminnet. Et Sprintkart i Drøbak sentrum vil også være så detaljert at
det viser hva som er privat og ikke. Dette betyr at stier som per
i dag er fullt mulig å gå på men som ikke blir brukt fordi ingen
vet om at de eksisterer i større grad blir synlige og kan benyttes.
Dette er også noe Stolpejakten kan bidra til ved å legge stolper
slik at det blir naturlig å velge disse stiene.
3. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Gi et godt treningstilbud til ungdommer samt styrke samhold og
trivsel blant disse.
●●
Bidra til god folkehelse gjennom turorienteringstilbud
●●
Bidra til god folkehelse ved å arrangere nybegynnerkurs for
voksne
●●
Bidra til godt treningstilbud for barn ved å starte nybegynner
trening
●●
Bidra til å videreutvikle klubben ved at ungdommene får
trenerkompetanse
●●
De fleste andre aktiviteter foregår i Måren OK sin regi.
4. Anleggsutvikling
Gruppen har fått nytt Holtkart. Treekrem har gjennomført
synfaringen i 2018. Rentegning ferdigstilles i 2019. Skolekart
utsettes inntil videre. Vi ønsker å bidra til at vi får et Sprintkart/
Stolpejaktkart over Drøbak sentrum samt et skolegårdskart over
skoleområdene. Et slikt kart vil tilby et lavterskeltilbud i større
grad enn det vanlige orienteringskart kan. Dette kartet skal i så
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fall bli tilgjengelig for Stolpejakten. Dersom vi får til dette vil
kartet også kunne bidra til å styrke Drøbak sin vernesone ved at
man kan legge inn stolper på kulturhistoriske minner og
gjennom dette få økt kunnskap blant folk om Drøbak sin
historie. Før vi kan få på plass et kart må vi imidlertid se på
finansieringsmuligheter samt finne noen som kan synfare.

●●

●●

pekjøring (løypelag) og forvaltning av snøproduksjonen og
snøproduksonsanlegget.
Etablere en flerårlig investerings- og anleggsforvaltningsplan
for skigruppa
Bedre dokumentasjon/planer for drift og arrangementer

5. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Trening ungdom

Trening/treningssamlinger
og o-løp

2019

Trening barn

Trening og o-løp

2019

Nybegynnerkurs eldre

Kurs

2019

Holt

Ferdigstille rentegning

2019

Sprintkart

Kontakte synfarer for
pristilbud samt gå i dialog
med Frogn kommune og
Stolpejakten

2019

1. Visjon
En skiklubb for alle i Frogn
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Gi et godt aktivitetstilbud for langrenn i Frogn
2.2 Delmål/prioriterte områder
Sportslig aktivitet
●●
Stille lag i NM stafett
●●
Få fram løpere som kan oppnå topp-50 plasseringer i hovedlandsrenn og junior- NC.
●●
Videreutvikle satsingsgruppen med tanke på å gi aktive fra
15 år og oppover et godt og profesjonelt treningsopplegg.
●●
Klare å holde på, samt rekruttere flere jenter blant de aktive.
●●
Øke antallet aktive som deltar i konkurranser.
●●
Øke medlemstallet til 300 gjennom bedre nyrekruttering, og
å holde utøvere lengre
●●
Gjennomføre teknikk- og smørekurs for voksne.
●●
Gjennomføre skikaruseller, og arbeide for å opprettholde og
helst øke antall deltagere.
●●
Arrangere og videreutvikle Drøbaksrennet som et viktig og
vellykket renn i Akershus skikrets. Søke renn med KM eller
Cup status.
Anlegg
●●
Videreføre arbeidet med å planlegge klubbhus og ny skiarena.
●●
Videreføre arbeid med å utvikle driften og driftsfinansiering
av snøproduksjonsanlegget.
●●
Forbedre samarbeidet med grunneiere og Golfklubben om
løypetraseer og løypekjøring.
Organisasjon
●●
Gjennomgå organisering og driften av skigruppa, herunder
vurdere og eventuelt etablere egne undergrupper for løy58

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 og bli trygge i vannet,
og bygge opp en grunnstamme med ungdomssvømmere.
Visjonen er Svømmeglede, Samhold og Trygghet.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Hovedmål til DFI Svømming har vært å lære barn i Frogn å
svømme og bli trygge i vannet i henhold til standarder satt av
Norsk Svømmeforbund. Gruppa har også ambisjon om å utvikle
en ungdomsgruppe med aktiv deltagelse i konkurranser.
2.2 Delmål
●●
Opprettholde et godt og variert svømmetilbud til innbyggerne
i Frogn
●●
Videreutvikle et bredt aktivitetstilbud med en sunn økonomi.
●●
Videreutvikle de gode svømmerne i ungdomsgruppa vår
●●
Videreutvikle våre aktiviteter på Masternivå
3. Fokusområder
For første halvdel av 2019 vil mye av fokuset være å opprettholde og forbedre det tilbudet gruppa i dag har, og prosesser
knyttet til overgang til et moderne svømmeanlegg. I andre
halvdel regner vi at mange av prosessene knyttet til overgang til
nytt anlegg er avsluttet og vi vil da ha et større fokus på å
rekruttere nye medlemmer.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Gruppa arbeider kontinuerlig med å tilpasse aktivitetene slik at
man oppnår et best mulig tilbud for flest mulig.
5. Anleggsutvikling
Gruppa ønsker å bidra konstruktivt i utviklingen av et nytt og
moderne svømmeanlegg i Drøbak, og fortsatt drift av Seierstenbadet.
6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tid

Egne stevner

Arrangere to interne stevner i Ett på våren
løpet av året
og ett på
våren

Foreldremøter

Arrangere to foreldremøter

Ungdomsgruppa Arrangere en treningsleir for
Treningsleir
ungdomsgruppa

Ett i april og
ett september
Sommer

Årsberetning for DFI 2018

Klubben søker aktive foreldre for å kunne videreføre et godt
tilbud til juniorene.
Gå inn for en delvis lønnet Sportslig leder.

Arrangere sommerskole i de Sommer
to første og de to siste ukene
av skoleferien

●●

Førskolesvømming

Hele året
Gi alle førskolebarn i Frogn
tilbud om gratis svømmeopplæring

Aktivitetsutvikling

Vår/Høst
Tilpasse treningene, aktivitetsnivået og timeplan, til nytt
anlegg

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

Sommerskole

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 treninger og konkurranser skjer i henhold til retningslinjene til Norges Cycleforbund (NCF) og Norges Idrettsforbund
(NIF) , samt Trygg Trafikk.
●●
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 suppleres av et utvalg av grupper
via sosiale medier (Facebook, og Instagram).
Frivilligheten
DSK bør iverksette tiltak / prosjekter for å øke frivillig innsats
blant medlemmene. Det arbeides med flere konkrete prosjekter
i 2019.
●●
DSK i samarbeid med Ski og friidrettsgruppa arrangerer i juli
multisportuka for barn i alderen 9 til 12 år.
●●
Vårtesten i april, landeveisritt.
●●
Landeveisritt for junior.
●●
Arbeid med terrengparken og rundbaneløypen fortsetter.
●●
Aktivt fremme satsingen på junior siden
Økonomi
●●
Klubben har solid økonomi.
●●
Fokus på god økonomistyring opprettholdes
Opprettholdelse av medlemsmassen
●●
Målet for DSK i 2019 er en økning i medlemsmassen, spesielt yngre syklister. Det iverksettes engasjerende tiltak for
rekruttering i alle gruppene.
●●
Klubben vil arrangere medlemsmøter med forskjellig temaer.
●●
Aktivt jobbe for et karusellritt for juniorer.
Leder- og trenerutvikling
●●
Klubben ønsker mer trenerresurser og gir støtte til utdanning
til interesserte kandidater i klubben. Primært trenerkurs for
yngre medlemmer.
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●●

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. Arbeider
videre med dette.
Hvilke aktiviteter/tilbud vil gruppen vurdere å tilby
●●
Mer målrettet satsing for de aldersbestemte klassene.
●●
Arbeidere for høyere jenterekruttering.
●●
Tydeligere deling i grupper på etablerte sportslige tiltak
●●
Opprette tilbud for nybegynnere og lavterskel. Videreføring
av Kompis sykling.
●●
Gjennom å ansette en delvis lønnet Sportslig Leder, vil vi
kunne ha økt fokus på jobben med juniorer, aktivt jobbe for å
skaffe sponsorer, og tettere kontakt NCF.
●●
Egne spinningtimer for juniorer på mandager kl 16:30-17:30
på Stamina, med egen instruktør.
Egne arrangement
●●
Det jobbes med terrengkarusell for 2019.
●●
Klubbmesterskap både på landevei (tempo, rundbane og fellesstart) og terreng skal gjennomføres i løpet av 2019.
●●
Landevei viderefører siste års samarbeid med Nesodden
Sykkelklubb.
●●
DSK/NSK Vårtesten, NCF listet landeveisritt i april. Start/mål
fra Drøbak
●●
Landeveisritt for juniorer.
5. Anleggsutvikling
Etablering av terrengpark er godt i gang, og prosjektet har fått
midler fra både klubben og Sparebankstiftelsen. Arbeidet
fortsetter også i 2019.

1. Visjon
DFI Tropp & Turn skal tilrettelegge for aktiviteter innenfor
gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud skal DFI
Tropp & Turn vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle og
en aktivitet som legger grunnlag for god helse, trivsel, styrke,
utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner.
DFI Tropp & Turn skal fremme gymnastikk og turn som treningsog mosjonsaktivitet på alle breddenivå og utvikle konkurranseidrett mot et toppnivå.
Vi skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere,
trenere, frivillige og foresatte. Vårt verdigrunnlag skal bygge på
idrettsglede, mestringsglede, trygghet, stolthet, entusiasme,
handlekraft og ambisjoner.
2. Strategi
DFI Tropp & Turn strategidokument fra 2016 med en inndeling
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på kort-, mellom og lang sikt skal videreføres. Dokumentet skal
være styrende for arbeid, investeringer, utvikling og mål for
turngruppa, både sportslig og organisatorisk.
DFI Tropp & Turn skal fortsette målrettet arbeid for å beholde,
videreføre og videreutvikle drift av dagens turnhall på Høyås.
DFI Tropp & Turn skal ha høye ambisjoner og skal utvikle
gruppen videre mot nye milepæler både sportslig og organisatorisk i 2019.
Da det er et stort vekstpotensial for turn og gymnastikk i Drøbak
og Frogn, skal DFI Tropp & Turn arbeide målrettet for å etablere
en ny basishall i Drøbak innen 2025.
3. Målsetning
3.1 Hovedmål
a. Vi skal fortsette målrettet arbeid i henhold til DFI Tropp & Turn
visjon og strategi
b. Vi skal beholde turnhallen på Høyås og fortsette utviklingen
av en turngruppe med høye kvaliteter i alle ledd – både
sportslig og organisatorisk.
c. Vi skal bygge et solid varemerke for turn og gymnastikk i
regionen, med relevante og gode tilbud og aktiviteter for både
bredde og topp. Vi skal ha en god og sikker utvikling av alle
utøvere på alle nivå.
3.2 Delmål
a. God økonomistyring. Turngruppa skal ha god kontroll på
egen økonomi og forsterke økonomien og handlefriheten
ytterligere gjennom ulike tiltak
b. Videreutvikle driften av turnhallen på Høyås – utnytte hallens
potensial ytterligere
c. Øke antall medlemmer og stabilisere medlemsmassen på 300
gymnaster
d. Videreføre og videreutvikle gode og etterspurte aktiviteter
– etablere nye aktiviteter og partier, samt forbedre de som kan
forbedres. Turngruppa skal alltid søke utvikling og nyetablering av aktiviteter
e. Tydelighet og kvalitet i oppfølging og utvikling av gymnaster
og ansatte
f. Forsterke og videreutvikle stabile og kompetente trenerressurser – vi skal videreføre prosjektstillingene driftsleder/sportslig
leder og hovedtrener konkurransepartiene
g. Vurdere ansettelse av en hovedtrener breddepartiene (deltidsansatt)
h. Stabilisere ledelse og drift
i. Videreutvikle strategidokumentet ved å beskrive langsiktige
hovedmål og delmål, samt fremgangsmåte og tidsfastsettelse
for oppnåelse av både organisatoriske, økonomiske og
sportslige mål
j. Skifte ut eldre turnmateriell i takt med tildelte tilskudd for å gi
gymnastene gode og trygge treningsforhold, herunder bygge
ferdig løpebane og sikring i 2019
k. Vurdere å bygge opp et tropps- konkurranseparti innen
utgangen av 2020
l. Fortsette utdanning og kompetanseheving av våre trenerressurser, samt etablere gode og stabile arbeidsforhold med
tydelige forventninger og krav. Forventninger og krav skal
dokumenteres i stillingsbeskrivelser, kontrakter, instrukser og
rollebeskrivelser
m.Arkivere dokumentasjon for å ha historisk hukommelse og
videreutvikling på basis av erfaringer
n. Videreføre retningslinjer og målsettinger for konkurransepartiene
60

o. Videreføre sponsorplan og identifisere minimum to nye
samarbeidspartnere
p. Videreføre og videreutvikle samarbeid med andre turnklubber
der dette er hensiktsmessig for DFI T&T
q. Motivere til økning av frivillighetsarbeid. Utnytte tilgjengelige
frivillighetsressurser ved å etablere en gjennomførbar
dugnadsplan
r. God, tidsriktig og effektiv informasjonsflyt
4. Fokusområder
Fokusområdene beskriver hvordan DFI Tropp & Turn skal nå
sine hovedmål og delmål. Det er ingen komplett beskrivelse,
men en redegjørelse av det vi mener er de viktigste områdene
turngruppa må fokusere på for å nå turngruppa sine ambisjoner
og mål.
a. Vi skal beholde turnhallen på Høyås, samt videreføre og
videreutvikle turn- og gymnastikk- aktiviteter av høy
kvalitet. Etablering og drift av turnhallen på Høyås har vært en
milepæl for DFI Tropp & Turn. Vi har med egen hall kunnet øke
aktivitetstilbudene og antall medlemmer. Med økt erfaring og
kompetanse, samt riktig organisering, har vi både mulighet til og
ambisjoner om å fortsette denne utviklingen. Videreføring av
turnhallen på Høiås er helt avgjørende for DFI Tropp & Turn.
●●
vi skal vise frem og dokumentere det flotte tilbudet som
er etablert, samt belyse hallens ytterligere potensial, våre
planer og målsettinger
●●
vi skal legge frem tallene som viser at det lønner seg å
investere i kompetanse og drift for å øke aktivitetstilbud og
medlemsmasse – avhengig av gode kontrollrutiner i styret
for å kunne gjennomføre justeringer ved behov
●●
vi skal legge frem konsekvensene av ikke å videreføre
hallen – en turngruppe må ha en egen hall for å kunne
videreføres og utvikles – dersom det ikke er vilje til å
videreføre hallen kan turngruppen med stor sannsynlighet
legges ned
●●
vi skal, i samråd med DFI HS, finne en god løsning på
å kjøpe ut hallen innen andre kvartal 2019, og med det
videreføre drift i et 10-års perspektiv. En slik investering
vil halvere oppsparte midler i turngruppa. Politisk godkjenning og en omforent og detaljert driftsavtale med DFI HS
er en forutsetning for en slik investering
●●
vi skal utnytte ukeplanen ytterligere for å øke og forbedre
tilbudet
●●
vi skal videreføre og forsterke drift ved å videreføre prosjektstillingene driftsleder og hovedtrener konkurransepartiene iht DFI HS føringer om ett-årig basis
●●
vi skal videreutvikle stabile og kompetente trenerressurser for å gi nødvendig kvalitet i oppfølging og utvikling av
gymnastene. Dette gjelder først og fremst videreføring av
dagens trenere og de to prosjektstillingene, men vi skal
også se på muligheten for ansettelse av en hovedtrener
breddepartiene for å øke fokuset ytterligere på disse partiene
b. Vi skal ha stabil og god økonomi og øke inntektene
gjennom ulike tiltak. God økonomistyring er avgjørende for
den planlagte driften og videre utvikling. Turngruppa har god
kontroll på egen økonomi og skal ha primærfokus på god
økonomistyring for å kunne fortsette dagens aktiviteter og
daglige drift, samt ha mulighet til å gjennomføre planlagte
tiltak og uttalte målsettinger.
For å gjennomføre våre målsettinger for 2019 må vi ha stabil
og god inntekt. Dette vil vi hovedsakelig gjøre gjennom
følgende områder/tiltak:
●●
opprettholde hyppige og gode kontrollrutiner med inntekter
og utgifter og styre driften på budsjettgrunnlaget
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●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●
●●
●●

●●

●●

øke medlemsmassen ytterligere med mål om stabil medlemsmasse på 300 medlemmer (måltall for 2019 er 250
breddegymnaster og 36 konkurranse-gymnaster)
utnytte ukeplanen ytterligere og tilby nye etterspurte partier og utvidelser
etablere nye aktivitetstilbud, herunder også aktiviteter på
dagtid
fylle opp eksisterende og nye partier, med prioritet på fulle
konkurransepartier
forberede og gjennomføre juleshow og tre til fire planlagt
turnuker
opprettholde planlagte kakelotteri til to årlige, samt identifisere nye dugnadstiltak for konkurransepartiene
fremsende søknader av høy kvalitet om tilskudd som kan
bidra med økonomi utover egenfinansiering til innkjøp av
utstyr og turnspesifikke hallutbedringer
tilpasse treningsavgiften for de ulike partiene
selge treningsklær, herunder turndrakter og hettegenser
etablere sponsorplan. Videreføre dagens sponsorer og
identifisere minimum to nye samarbeidspartnere
styrking av ledelse og administrasjonsressurser – etablering av erfaring innen effektiv drift vil gi økt inntekt.
Prosjektstillingene videreføres
samarbeid med andre turnklubber, grupper og idretter,
samt utleie av hall og egne trenerressurser/turnkompetanse

c. Vi skal ha gode sportslige tilbud med høy kvalitet innen
turn og gymnastikk på alle breddenivå og utvikle konkurranseidrett mot et toppnivå ved å:
●●
tilby relevante og gode aktiviteter med høy kvalitet for
både bredde og topp og legge vekt på god og sikker utvikling av alle utøvere på alle nivå
●●
ha stabile og kompetente trenerressurser som gir økt
kvalitet i oppfølging og utvikling av gymnastene. Vi skal
forsterke vårt trener-team ved ytterligere nyansettelser
ved behov, samt videreutvikle våre eksisterende trenerressurser:
●●
videreutvikle dagens trenere
●●
videreføre begge prosjektstillingene
●●
etablere ny prosjektstilling som hovedtrener breddepartiene (deltidsansatt)
●●
tilby treninger med dyktige trenere, av høy kvalitet og med
gode holdninger. Med systematisk jobbing, skal vi gjøre
vår turngruppe til et attraktivt sted å drive organisert trening
●●
videreføre og videreutvikle retningslinjer og målsettinger
for konkurransepartiene – med realiserbare mål som både
er sportslig og økonomisk bærekraftige. Toppen skal bygges gradvis og systematisk opp. Gode resultater og økt
nivå vil rekruttere og motivere ytterligere
●●
delta i relevante konkurranser både i krets og på nasjonalt
nivå
●●
fortsette utskiftingen av gammelt og utslitt turnmateriell
for å gi gymnastene gode og trygge treningsforhold. Dette
skal gjøres i takt med mottatte tilskudd da behovet i 2019
er kraftig redusert og det ikke er budsjettert med nyinnkjøp. Det skal i 2019 produseres en langsiktig plan for utskifting i takt med slitasje og bruk for et 10-års utskiftingsperspektiv. Langsiktig tenkning i forhold til budsjettering,
samt søknader om tilskudd
●●
vurdere etablering av et tropps- konkurranseparti innen
utgangen av 2020
●●
videreføre og videreutvikle samarbeid med andre turnklubber i regionen og utnytte synergiene ved et godt sportslig
samarbeid
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d. Vi skal vedlikeholde og forsterke et stabilt og kompetent
trener team ved å:
●●
ha fokus på kvalitet og kompetanse
●●
tilby relevante og gode kurs og samlinger for å videreutvikle våre trenerressurser
●●
etablere gode og stabile arbeidsforhold, samt være tydelige på krav, målsettinger og forventninger. Dette gjør vi
ved å ha en arbeidsplass med konkrete krav og gode
rutiner. En arbeidsplass vi ønsker skal preges av trivsel,
idrettsglede og faglige utfordringer. Vi skal kjennetegnes
som en seriøs og attraktiv arbeidsplass med konkurransedyktige lønninger
●●
pålegge nye trenere å gjennomføre sikringskurs, 1 hjelp
kurs, hjelpetrenerkurs og trener 1 kurs innen rimelig tid.
Etablerte trenere må gis dommerkurs og ytterligere spisskompetanse. Andre relevante kurs tilbys dersom økonomien tillater det
●●
ansette dyktige trenere
●●
videreføre stillingene driftsleder/sportslig leder og trener,
samt hovedtrener konkurransepartiene
●●
vi skal leie inn erfarne trenere ved behov og økonomisk
handlingsrom
●●
vurdere å etablere stillingen hovedtrener breddepartiene
(deltidsstilling)
●●
vi skal videreføre og videreutvikle detaljerte stillings- og
rollebeskrivelser for våre ansatte og styrets medlemmer –
tydelighet rundt roller, ansvar og myndighet, sammen med
rutiner, retningslinjer og vettregler vil skape den nødvendige forutsigbarhet for alle i DFI T&T
e. Vi skal forsterke ledelse og drift, effektivisere administrasjon, og utnytte mulighetsrommet ved å vise handlekraft.
Vi skal:
●●
videreføre våre to prosjektstillinger
●●
videreføre et sterkt, uredd, målbevisst, ambisiøst og handlekraftig styre hvor kontinuitet og erfaring søkes videreført. Kontroll med gruppens økonomi og generelle drift er
avgjørende for å identifisere videre utviklingsmuligheter
●●
basere ledelse og drift på klare retningslinjer, stillingsbeskrivelser, rolleavklaringer, forventninger, målsettinger og
tydelig struktur. Vi skal evne å jobbe på både kort og lang
sikt for å utnytte eksisterende potensial og mulighetsrom
●●
produsere et komplett strategidokument innen sommeren
2020. Denne skal beskrive en detaljert strategiplan som
tydelig fremstiller mål og delmål, samt når og hvordan
disse skal nås. Vi skal beskrive både organisatoriske,
økonomiske, bygningsmessige og sportslige mål
●●
ha utgangspunkt i handlingsplanen ved all ledelse og drift
av turngruppen
●●
ha god, tidsriktig og effektiv informasjonsflyt internt og
eksternt
●●
ha et godt samarbeid med DFI administrasjon og hovedstyre
5. Aktivitets/tilbudsutvikling
Vi skal tilrettelegge for et bredt treningstilbud for utøvere i alle
aldre og fra bredde til topp. Aktiviteten skal spenne fra lek og
lær for barn, turn for voksne til konkurranseidrett på høyt nivå til
de som vil satse. Vi skal legge vekt på tilpasning til individuelle
ferdigheter samtidig som vi motiverer og tilrettelegger for
utvikling av den enkelte utøvers eget potensial. Våre tilbud skal
ha fokus på å gi gymnastene idretts- og mestringsglede.
●●
●●

Vi skal videreføre dagens aktivitetstilbud
Vi skal videreutvikle våre aktiviteter gjennom å analysere
vårt mulighetsrom opp mot økonomi, turnhallens kapasitet,
trenerressurser, etterspørsel, mål, ledelse og drift. Analysen
skal munne ut i en strategiplan for DFI Tropp & Turn. Føl61

gende bør sportslig vurderes:
●●
rekruttering for å oppnå våre mål om et stabilt antall
medlemmer på 300 gymnaster (måltall for 2019 er 250
breddegymnaster og 36 konkurranse-gymnaster)
●●
rekruttering til konkurransepartiene for å etablere et
bærekraftig og stabilt konkurransemiljø med ambisjoner
og motivasjon for gode prestasjoner
●●
gjennomgang av eksisterende partier for å se etter forbedrings- og utvidingspotensial
●●
alltid søke etter å optimalisere ukeplanen– finne rom for
forbedringer og effektivisering
●●
se på muligheter for å bruke hallen også på dagtid, samt
ytterligere øke utnyttelsen av hallen i helgene
●●
videreføre tilbud om turnbursdag
●●
invitere til tre årlige turnuker
●●
invitere til ”åpen dag” uker
●●
heve kvaliteten ytterligere ved å videreutvikle vårt trenerteam og rekruttere erfarne og dyktige trenere
●●
videreutvikle tropps- og parkour partiene
●●
vi skal ha som målsetting å være en synlig og engasjert
gruppe i lokalmiljøet
6. Anleggsutvikling
Opprettholdelse av turnhallen på Høyås er allerede beskrevet i
detalj i punkt 4a, samt andre steder i handlingsplanen. Turnhallen er avgjørende for videreføring og videreutvikling av DFI
Tropp & Turn og vi forventer og tror at hallen blir stående i
mange år.
På lengre sikt har DFI Tropp & Turn ytterligere ambisjoner og
skal arbeide målrettet for å etablere en ny basishall i Drøbak
innen 2025. DFI T&T vil derfor i 2019 etablere en egen hallkomite. Basishall er en permanent hall med et stort utvalg av
matter og skumapparater, samt nedfelt trampoline og grop fylt
med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at hallen blir et meget
godt tilrettelagt treningssted for turn og gymnastikk, samt at det
vil gi meget gode muligheter for høykvalitets- basistrening for
samtlige idretter. Målet med basishaller på landsbasis er at de
skal benyttes av skoler og barnehager på dagtid og idrettslag på
ettermiddag og kveldstid. Således utnyttes hallens potensial fullt
ut til glede for store deler av kommunens innbyggere generelt,
og våre barn og unge spesielt. Basishall er en hallmodell fra
Norges Idrettsforbund med betydelig økonomisk støtte fra
spillemidlene.
7. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Turnuker

Tilbud til gymnaster under ferieuker.
Det legges opp til turn og gymnastikk
hele dagen en hel uke, tre ganger i
året

juni,
august og
høstferien

Beholde Høyås
turnhall

I dialog med DFI administrasjon, DFI
HS og Frogn Idrettsråd (FIR), fremme
argumentasjon for videreføring av
hallen på Høyås. DFI T&T ønsker å
benytte oppsparte midler for å kjøpe
ut hallen tidlig i 2019

Våren
2019

Etablering av
basishall

Målrettet arbeid for å informere og
kommunisere konseptet med en
basishall. Få fremdrift i kommuneplanen i samarbeid med DFI og FIR

2025

Ukeplan strategi

Utvikle ukeplan med ambisjoner om
økning av tilbud for barn, unge,
voksne og eldre. Her er det mange
muligheter som skal vurderes – både
dagtid, kveld og helg

2019
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Åpen dag/uke

Halvårlig aktivitet slik at foresatte kan
se på og delta på trening sammen
med barna. Trenere vil være tilstede
for å svare på spørsmål, vise og
hjelpe.

2019

Lage dugnadsplan

Gradvis utvide det frivillige arbeidet i
turngruppa

2019

Kakelotteri

Frivillig innsats der gruppene deles
inn slik at alle deltar i ett kakelotteri i
året

2 ganger i
2019

Halldugnad

Frivillig innsats for å vaske ned hallen
skikkelig hvert halvår

1 gang
hvert
halvår

Konkurranser

Delta på konkurranser på krets og
nasjonalt nivå

egen plan

Søknader

Søke om tilskudd: Gjensidigestiftelsen, spillemidler, Sparebankstiftelsen,
kulturmidler og andre

egne
tidsfrister

Informasjonsbrev

Halvårlig utsendelse av informasjonsbrev til foresatte

vurderes

Turnbursdag

Videreføre og øke tilbudet ytterligere

2019

Strategiplan

Videreutvikle strategidokumentet

2020

Evaluere
prosjektstillinger

Evaluering gjennomføres iht avtale
med DFI HS

Juni 2019

Videreføre
prosjektstilling

Videreføre prosjektstillingen
”driftsleder & sportslig leder” på
ett-årig basis i tråd med DFI HS
føringer

juni

Videreføre
prosjektstilling

Videreføre prosjektstillingen
”hovedtrener konkurransepartiene” på
ett-årig basis i tråd med DFI HS
føringer

juni

Sponsorplan

Videreføre sponsorer fra 2018 og
identifisere to nye sponsorer

2019

Styremøter

Gjennomføre styremøter fast, samt
ved behov

første
onsdag i
mnd

Kurs

Tilby trenere pålagte og relevante
kurs

2019

Juleshow

Årlig arrangement – gjennomføres i
Dyrløkkehallen eller Frognhallen

desember

Etablere ny
prosjektstilling

Vurdere etablering av en prosjektstilling ”hovedtrener breddepartiene”
med ett års varighet (deltidsstilling)

2019

Treningstid i
Frognhallen

Overføre treningstiden for våre aller
minste fra Sogsti til Frognhallen når
den åpnes

august

Etablere lager for
utstyr i Frognhallen

Flytte materiell fra to lager til
Frognhallen slik at dette kan brukes
av de aller minste

Når
Frognhallen åpner

Tid

1. Visjon
Likeverd og inkludering i idretten for alle med spesielle behov i
Frogn kommune.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Videreutvikle Gruppe 13
Årsberetning for DFI 2018

2.2 Delmål
●●
Øke kjennskapen til Gruppe 13 ved distribusjon av vår brosjyre, omtale i Amta, på møter med andre gruppestyrer og
med hovedstyre i DFI.
●●
Øke medlemstilslutningen spesielt av hjemmeboende funksjonshemmede. Bruke koordinator for funksjonshemmede til
å spre informasjon om gruppe 13. Koordinator har sendt ut
vår brosjyre til de hjemmeboende.
●●
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.
●●
Det er først og fremst på Frogniaden at Frogns befolkning
ser og kan oppleve gruppe 13 s medlemmer og aktiviteter.
Det er her vi blir synlige for potensielle nye medlemmer,
frivillige trenere og sponsorer.
●●
Utvikle samarbeid internt i DFI med fokus på mulig integrering av utøvere.
●●
Utvikle samarbeid eksternt med støttespillere og sponsorer.
Sikre at Gruppe 13 s 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, av tilgangen på
frivillige og av antall medlemmer.
●●

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
I 2019 ønsker vi å videreføre de tre aktivitetene: fotball,
håndball og skitrening.
●●
I 2019 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 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 2019
Tiltak

Ridderrennet

Beskrivelse

17 mai

Fotballgruppen
og håndballgruppen

ViVil

24 – 26
mai

Grillfest

Håndballspillerne

14 juni

Sommeravslutning

Medlemmer av gruppe 13,
pårørende og personal på
boligene inviteres på tur til
Håøya.

16 juni

Kakelotteri

Drøbak City. Utøverne er
loddselgere og pårørende er
hjelpere.

Vår og
høst

Landsturneringen i Håndball

Våre håndballspillere deltar på 30 aug.
landsturneringen.
– 1sept.
Størdal

Frogniaden

Gruppe 13s hovedarrangement

8. sept

Juleavslutning

Medlemmene av gruppe 13
inviteres til Juleavslutning.

Desember

Blomstermila arrangeres av Drøbak Frogn Idrettslag hvert år i
juni. Det er Friidrettsgruppa som har ansvaret for gjennomføring
av Blomstermila 2019. 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.
På grunn av at Drøbaksfestivalen har tatt datoen til Blomstermila hadde vi problemer med gjennomføringen i 2017 og ble
derfor flyttet til søndag i 2018. Dette videreføres i 2019. På lang
sikt ønsker vi å få tilbake Blomstermila-dagen.
Handlingsplan 2019
Høsten 2018: Hovedkomité utpekt:
Leder: Arild Haugene
Adm.: Stein Erik Halck
Teknisk gjennomføring: Dag-Kjetil Hartberg
Løype: Jon Weydahl
Marked: Petter Norstrøm
Annonser/Salg: Atle Olsen
Tidtaking/Påmelding: Geir Simonsen/ Geir Morten Antonsen
Dato for løpet er satt til søndag 16. Juni 2019

Tid

. Årsmøte

11. feb

Skigruppen deltar på Ridderrennet.
4 deltagere og 4 ledsagere
drar til Beitostølen.

29 – 31
mars

Årsberetning for DFI 2018
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Budsjett 2019
DFI TOTALT

DFI-HS

INNTEKTER:
Sponsor og Reklameinntekter
Reisetilsk.
Kiosksalg
Salg, Leieinntekter, Innt.bring.tilt.
Dugnad
Egenandel
Egne arrangement
Tilskudd fra AIK, FIR, Andre
Grasrotmidler
Driftstilskudd anlegg
Egenandel fra lagskasser
Lagskasse
Treningsavg.
Div. inntekter
SUM INNTEKTER:

895 000
12 500
115 000
1 258 500
541 000
163 000
3 373 000
1 782 000
570 901
3 745 000
200 000
5 960 200
850 500
19 466 601

KOSTNADER:
Kioskinnkjøp
Idrettsmateriell og utstyr
Trenings-leir, -utg., leie hall/anlegg
Serie-, forb-, og kretsavgift, overgang
Reiseutgifter
Stevner, andres arr., samlinger
Egne arr., Innt.bring.tiltak
Lagsutgifter dekket av styret
Lagskasse
Dommerutgifter
Med.behandling
Lønn/Feriepenger
Arb.giv. Avg.
Sosiale tiltak og avslutn.
Avskrivning
Strøm og Olje
Arbeidsklær
Drift anlegg, maskiner og festeavg.
Honorar
Kontorrek., service, data
Kurs og utdanning
Møteutgifter, kurs
Administrasjon
Telefon og Porto
Kilometergodtgjørelse
Annonse og reklame
Premier, blomster og gaver
Forsikring, lisenser, konting.
Talentutvikling og Stipend
Tap på fordringer
Bank og andre gebyrer
Div. utgifter
SUM KOSTNADER

42 000
746 000
278 856
632 500
163 000
298 500
1 499 232
475 000
17 000
6 364 272
767 046
119 800
500 000
200 000
66 000
2 368 000
400 000
392 000
138 000
75 000
522 800
55 150
1 014 000
50 000
144 000
428 250
114 000
500
178 400
402 500
18 451 806

5 793 000

1 014 795

172 000

Driftsresultat
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BADMINTON

50 000

FOTBALL

FRISKIS
OG SVETTIS

FRIIDRETT

600 000
12 500
110 000
377 500
30 000

30 000

10 000
1 500

1 800 000
400 000
235 000

45 000
130 000
15 000

2 000
10 000

565 000

380 000

80 000

3 620 000

500 000
850 000
5 965 000

5 000

1 750 000

26 000

40 000

16 500

5 315 000

326 000

52 000

50 000

2 500

158 000

5 000

5 000

6 500

4 500

30 000
220 000
90 000
220 000
100 000

1 000
180 000

2 530 000
365 000
5 000
110 000

866 000

6 000

55 000
25 000

320 000
7 000
1 410 560
193 797
8 000
16 000

7 000

1 500

600

20 000
16 000

10 000
10 000
150
1 500
10 000
2 500
250

1 843 000
335 000
10 000
30 000
10 000
35 000
20 000
5 000
230 000
5 000

5 000
30 000
4 000

220 000
5 000
612 500

6 000
5 000
1 500

30 000

70 000
50 000

19 500

35 000
5 000
4 489 857

500
10 000
326 000

1 000
54 500

-3 000

825 143

-

-2 500
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GRUPPE 13 HÅNDBALL INNEBANDY
60 000

ORIENTERING

5 000

SKI

SVØMMING

SYKKEL

TROPP &
TURN

IGF

110 000

BLOMSTERMILA
40 000
5 000

8 000
3 000
40 000
80 000
6 000

105 000
125 000
45 000
315 000
160 000
80 000

42 000

26 000
3 000

105 000
218 000

5 000

30 000
15 000
34 000

75 000
35 000
35 000
215 000
260 000
70 000

40 000

1 350 000

102 200

119 000

2 040 000

107 200

110 000

5 000

50 000
50 000
55 000
15 000
45 000
21 000

34 000

2 000
6 000

14 500
9 200

20 000

80 000
30 000
15 000

10 000
10 401
125 000

483 000
570 000
47 000

110 000
47 000

65 000
5 000

200 000
650 000

75 000

137 000

1 740 000

167 000

174 401

1 833 000

10 000

85 000

60 000

3 000

10 000
37 500

232 000

47 000

15 500

36 000

10 000
8 000

120 000
190 000

20 000
16 000

105 000

3 000

140 000
10 000
130 000

8 000

30 000

9 000

360 000
18 000
40 000
1 000
50 000

300 000

6 000

300

25 000

16 200

65 000

753 512
88 249

35 000
324 000
200 000
66 000
500 000
400

8 000
3 000
3 000

4 500
5 000
42 800

8 000

36 000
5 000

1 000

2 000
2 000

1 000
90 000
52 000
44 000

1 100

20 000

72 300

1 630 500

160 300

64 700

109 500

6 700

-191 999

70 000
5 000

12 000
23 000

20 000

317 500
366 400
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20 000
138 856
3 000
48 000
30 000
67 032

15 000

340 000
2 000
62 500

1 122 000
500
1 364 500

40 000
15 000
3 000

10 000
11 000
28 000
500
1 000
2 500
5 000

1 380 000
120 000
11 000
50 000

25 000
40 000
15 000
20 000
3 000
32 000
9 000

10 000
6 000
10 000
500
46 000

10 800

32 000
500

5 000

5 000
1 000

10 000
20 000

1 866 500

18 000
50 000
1 326 949

20 000
172 000

1 500

2 013 500

107 000

64 500

-33 500

37 551

-53 000

26 500

200

45 500
65
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Notater:
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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
Utnevnt i 2002:
Stein Erik Halck

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
2016
Amalie Hamm Thue
2017
Philip Grønnern Ekeberg
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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
Fotball
Fotball

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
Utnevnt i 2018:
Trygve Gulliksen
Roger Schäffer

STIPEND FRA DFI - HS

2004

2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

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
Gutter 19 1
Jentefotball og Fotball Gutter 2002

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

HOVEDSPONSORER FOR DFI 2018
SpareBank1 Østfold-Akershus
Select

KLUBBAVTALE
Sporten Drøbak

Sporten Drøbak

Select

Årsberetning for DFI 2018

HISTORISK OVERSIKT
23. nov.
1897

25. okt.
1918
3. aug.
1920

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.

1951

Ski og Orienteringsgruppen slått sammen,
boksegruppen nedlagt.

12. sept.
1954

Høytidelig åpning av Sentralidrettsanlegget på
Seiersten.

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

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

1966

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

1967

Lysløypa ble åpnet – og forlenget noen år
senere.

1969

Else og Helge Askautruds minnepremie utdelt
for første gang.

28. okt.
1972

Konstituerende byggemøte for Frognhallen.

4. jan. 1974

Ofﬁsiell åpning av Frognhallen.

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.

1990

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

1991

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

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.

1924

Trolldalsbakken åpnet.

13. okt.
1928

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

17. jan.
1934

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

Apr. 1934

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

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.

6. apr.
1946

Drøbak/Frogn Idrettslag et faktum

1995

Innebandy som ny gruppe i DFI ble vedtatt
opprettet.

30. apr.
1947

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

1997

DFI ble et allianseidrettslag.

1999

1948

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

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

4. mar.
1950

Dalsbakken åpnet.

2001

Seiersten Ungdomsskole benyttet Frognhallen
som undervisningslokaler.
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HISTORISK OVERSIKT
2002

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

2013

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

2003

Alpin og Friidrett tas opp som egne grupper på
Årsmøtet. Frognhallen rustet opp med alarmanlegg, nye premieskap montert i vestibyle
foran tribune, dusjer totalrenovert. A-laget i
fotball rykker opp i 2. divisjon.

2014

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.

2004

Friskis & Svettis tas opp som egen gruppe.
Friidrett legger ned sin virksomhet i desember.
Daglig leder ansettes med oppgavedeling
mellom hovedstyret og fotball. Trimrommet
pusses opp og det blir investert i nye apparater.

2015

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

2016

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.

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

2017

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.

Plasthall på Høiås leid inn av hovedstyret og
satt opp. DFI Turn tatt i bruk hallen med
betydelig aktivitet.
Prosjektet Utegym med ulike trimapparater
tilgjengelig for alle ferdigstilt og tatt i bruk.

2018

DFI fyller 100 år og feirer med mange ulike
arrangementer gjennom hele året.
Avslutning med jubileumsmiddag på Folkvang
20. oktober.

2005

2006

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!

2012

DFI Baseball og DFI Friidrett tas opp som nye
grupper på årsmøtet.
DFI Fotball A-lag rykker opp til 2. divisjon
DFI endret til fleridrettslag.

70

Årsberetning for DFI 2018

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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