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Årsberetning 2021
2021 har vært nok et år preget av pandemien med corona.
Administrasjonen og alle gruppene i DFI har måttet endre gjennomføring av alle aktiviteter i henhold til nasjonale retningslinjer for å
ivareta smittevern og forebygge eksponering og spredning av
covid-19. Alle ansatte og frivillige i DFI har stått på for å legge til
rette for aktivitet så langt det har vært mulig, samtidig som alle
retningslinjer og anbefalinger, nasjonalt og kommunalt, har blitt fulgt
opp. DFI har søkt på de kompensasjonsordninger, for tapte inntekter
i form av manglende deltageravgifter på arrangementer, som har
kommet i løpet av året og fått innvilget alle søknader.
Det har også i 2021 vært jobbet mye med det generelle samarbeidet med Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Det er avholdt møter
med det kommunale foretaket, Frogn kommune og det politiske
miljøet i kommunen. Spesielt har det vært utfordringer for DFI
svømming rundt tildeling av tid i svømmeanlegget og betaling av
inngang til badet. Dette har foreløpig løst seg i form av en avtale
hvor DFI svømming betaler redusert pris, som kan forsvares fordi
medlemmene får tilgang til badet utover svømmetrening. Etter
endringer i Bølgens ledelse er det nå blitt et samarbeidsklima hvor
Bølgen KF og DFI jobber mot samme mål – at flest mulig skal ha
tilgang til det flotte anlegget vi har fått i Frogn Kommune.

trenerressurser, en sunn og veldrevet økonomi, sterk klubbkultur og
en god miks av satsning på bredde og toppidrett bidrar til at DFI har
de beste forutsetninger for å videreutvikle seg til et av landets
ledende fleridrettslag. Vi har i løpet av det siste året befestet denne
posisjonen ytterligere med sterke idrettsprestasjoner, og et inkluderende og godt idrettslig tilbud for alle.
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 opp og måles mot
tre hovedkategorier:

Organisasjon, aktivitet og anlegg.
Målene bygger opp under DFI som et fleridrettslag som skal gi
Det har i 2021 vært veldig god drift av alle de idrettsanlegg som DFI Frogns befolkning et så bredt idrettstilbud som mulig og nå ut til
drifter for Frogn Kommune.
flest mulig. Dette skal være innenfor trygge økonomiske rammer og
med en profesjonell administrasjon.
DFI har i 2021 utviklet et samarbeide med Drøbak Golfklubb
vedrørende vedlikeholdet av kommunens gressbaner, noe som har Konkret kan målsetningene innenfor nåværende planperiode (2021
resultert i svært gode baner på Ullerudfeltet. DFI Fotball har gjort
– 2024) beskrives slik:
en formidabel innsats med å få satt opp en «ny» brakkerigg, som
ved innskuddsmidler og dugnader har gitt klubben et nytt klubbhus
Hovedmål:
med kiosk, møterom, kontorer og garderobe. Det er fortsatt en
DFI skal være den viktigste frivillige organisasjonen i Frogn.
pågående prosess med utbyggere av 7/11 tomta på Ullerud, eiere
av det området hvor DFIs brakkerigg står samt parkeringsplassen.
Delmål for hovedlaget:
DFI har imidlertid en midlertidig avtale om å bruke plassen for
Organisasjonsutvikling: DFI skal ha en profesjonell organisasjon
fotballens nye brakkerigg inntil utbygger får godkjenning for sine
som gjør det attraktivt for idretter/grupper å være medlem i DFI og
planer om utbygging. Utbygger har gitt uttrykk for et ønske om et
skal være:
konstruktivt samarbeid med DFI når det gjelder framtidige planer for ● en organisasjon med kompetanse tilpasset fremtidens behov
feltet. Etter at Frogn kommune har kjøpt store deler av Ullerudfeltet, ● en attraktiv organisasjon som sikrer frivillighet i alle verv
har DFI nå fremsatt planer for ytterligere utvikling av området. Blant ● en administrasjon med effektive systemer og prosesser
annet har DFI håndball planer om etablering av beach-håndball●
en pådriver og premissgiver for utvikling av idrettslig tilbud i
baner.
Frogn
●
en organisasjon med åpen økonomi og handlefrihet til å
Turnhallen på Høiås har også i 2021 fungert svært bra og aktiviteutvikle idretten
tene i turngruppa fortsetter å øke. Det er fortsatt en utfordring at
hallen ikke har en endelig tillatelse for å bli værende på Høiås. DFI
Tiltak 2022
er i løpende dialog med Frogn kommune om saken og det formelle ● Jobbe videre med gode samarbeidsformer for DFI i Seierrundt tillatelse er fortsatt under behandling. Saken er dessverre
sten idrettspark og med Bølgen/Drøbaksbadet KF.
fortsatt pågående med kommunen ved årets slutt.
●
Kartlegge mulig samarbeid med lokale og regionale utdanningsinstitusjoner med tanke på verv og/eller prosjekter for
DFI administrasjonen har jobbet videre med effektivisering av våre
utvikling av DFI.
tjenester. I 2021 har økonomi/regnskaps systemene og interne
●
Fortsette å ivareta idrettens interesser ved kommunal
arbeidsrutiner blitt evaluert. For å sikre og effektivisere leveransen
behandling av kommunedelplan for området Seierstentil gruppene, ble det besluttet å bytte system og samarbeide med et
Ullerud-Dyrløkke.
eksternt regnskapsbyrå som kan vikariere ved behov. Nytt system
●
Kartlegge årsaker til at noen idretter velger å stå utenfor DFI
skal i gang fra 2022.
og vurdere tiltak for en inkludering av disse.
DFI er godt rustet for å fortsatt gi et sportslig tilbud av høy kvalitet til
sine medlemmer fremover. Gode anlegg kombinert med sterke
4

I 2021 er følgende utført:
●
Heving av kompetansebehovet i administrasjonen knyttet
Årsberetning for DFI 2021

til de tekniske løsningene som benyttes i organisasjonen,
personellbehandling ifm at DFI blir en større organisasjon
med flere ansatte samt drift av baner og anlegg.

●

●

●

●

I særidrettsgruppene dreier dette seg om faglig sportslige
temaer. Hver gruppe kurser og utdanner sine trenere og
ledere. Websider og administrative rutiner oppdateres når
styrer for gruppene endres. Arbeidet pågår og er dynamisk.
DFI har etablert samarbeid med Frogn vgs på flere områder.
Det er god kontakt med den idrettsfaglige ledelsen ved
skolen.
DFI har et godt samarbeid med flere av de andre idrettslagene i kommunen, som Drøbak Golfklubb, Drøbak Hundeklubb og Drøbak Bokseklubb. Drøbak Golfklubb har også et
samarbeide med DFI på anleggsdrift av Ullerudfeltet, og har
vikarierende beredskap for brøyting av Seiersten og Måna
kunstgress.
Det er etablert forum for ansatte i Folloregionen og i
Akershus og Oslo Idrettskretser. Daglig leder i DFI deltar på
3 – 4 samlinger pr. år. Daglig leder er også med i et samarbeidsforum med daglig ledere fra 5 andre sammenlignbare
klubber.
DFI følger NIFs retningslinjer og det er informert om dette
internt i DFI og det ligger link til NIFs retningslinjer på DFIs
websider.

Aktivitetsutvikling:
DFI skal ha det beste aktivitetstilbudet i Frogn:
●
Jobbe for å samle flere særidretter organisert av NIF under
DFI-paraplyen.
●
Ha mangfold – være et breddeidrettslag – ha tilbud til alle.
●
Skal være aktuelt mot det som er etterspurt av nye aktiviteter/idretter
●
Skal være oppdaterte på nye trender.
Tiltak 2022
●
Kartlegge andre særidrettslag i Frogn og se på mulighetene
for samarbeid/opptak som særidrettsgruppe i DFI.
●
Fortsette samarbeidet med kommunen for å inkludere flyktninger bosatt i Frogn.
●
Utvikle prosjektet Aktiv på Dagtid
●
Utvide tilbud til barn med nedsatt funksjonshemming og
fortsette tilbudet for ungdommer/voksne
●
Fortsette å kartlegge om det er særidretter/tilbud som
savnes blant innbyggerne i Frogn.
I 2021 er følgende utført:
●
Gruppe 13 JR som er et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne har hatt noen treninger, men måtte settes på vent
på grunn av korona. Aktiviteten skal videreføres i 2022.
●
I 2021 ble det etablert en ny gruppe DFI Brett. Det er en
snowboard/skateboard gruppe som ønsker samarbeide med
skigruppa og snø-produksjonen.

●

kan være både på aktivitetssiden og anleggssiden.
Politiske prosesser
Påvirkning av rullerende kommunale planer gjennom FIR.
Rullering av Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø
skjer politisk en gang pr år, DFI skal aktivt være med i denne
prosessen.
Minimum en gang pr år skal DFI informere i «Åpen halvtime» i
Kommunestyret. Laget skal ha kontakt med de politiske grupperinger.

I 2021 er følgende utført.
●
DFI v/daglig leder har deltatt på åpne møter ifm med
kommunedelplaner.
●
Hovedstyret har i 2021 ikke vært i «Åpen halvtime», men
det er gjennomført møter med flere av de politiske partiene
deres partigrupper.
5. Organisasjon
5.1 Styrets sammensetning i 2021
På årsmøtet den 15. april 2021 ble følgende hovedstyre valgt:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Heidi Andresen
Thomas Meyer
Roger Keiseraas
Ingebjørg Brown
Richard Spoletini
Amund Djuve
Berit Ege
Ian Parker
Jørn Beldring
Kristoffer Ramskjell

Ansatte er pr 31. desember 2021 som følger:
Daglig leder:
Teresa Storrud Visedo
Lønns- og regnskapsansvarlig: Ann Helen Ådahl
Klubbsekretær:
Lise Asla Johnsen
Baneansvarlig:
Svein Heiskel
Klubbkoordinator DFI fotball:
Per Wollbraaten
Driftsleder DFI Turn:
Julie Berge
Hovedtrener DFI Turn:
Malin K. Lilleslåtten
Hovedtrener DFI Svømming:
Vadim Forafonov
Svømmeskoleansvarlig:
Maria Vourtsianis
Lotte Cassandra Aspaas
Sportslig leder Sykkel:
Kenneth Johansen
		
DFI Hovedstyret består totalt av 30 % kvinner 70 % menn. DFIs
ansatte består totalt av 60 % kvinner 40 % menn.
5.2 Styrets aktiviteter
DFI Hovedstyret har avholdt 11 hovedstyremøter og behandlet 96
saker i 2021.
Det ble 28. september 2021 avholdt ekstraordinært årsmøte hvor
det ble enstemmig vedtatt å opprette en ny gruppe – DFI Brett.

Anleggsutvikling:
DFI skal sikre god tilgang til anlegg tilpasset nåværende og
fremtidige behov:

Alle hovedstyrets medlemmer har et fadderansvar for hver sin
gruppe i DFI. De ulike gruppene har vært fulgt opp ved behov.

Tiltak 2022
●
Regionalt samarbeid
Invitere andre idrettslag i regionen (også på andre siden av
Oslofjorden) til et møte vedr. mulig samarbeid. Samarbeidet

Av saker som DFI Hovedstyret har behandlet i 2021 nevnes
følgende:
●
Drift hall og anlegg
●
Generell kontakt med Frogn kommune
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●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

Oppfølging av Drøbak Frogn Idrettsarena KF ifm med lokalitetene DFI benytter
Kontakt med Frogn Idrettsråd (FIR)
Økonomistyring og kontroll
Bistand til grupper på drift
Ansettelser av personell i ulike grupper
Bistand til DFI Svømming ifm utfordringer med det kommunale foretaket/Bølgen
Flere grupper er bistått ifm ulike problemstillinger
Drift midlertidig hall på Høiås
Oppfølging av og samarbeid med Sporten Drøbak og utstyrsleverandør
Oppfølging av de ulike særidrettsgruppene
Oppfølging av administrasjonen
Kontakt med samarbeidspartnere

5.3 DFIs medlemstall
Antall betalende medlemmer totalt ved utgang 2021 var 2520.
Medlemmene er i alderen fra 3 til over 95 år. Fordelingen av
medlemmene er som følger:
●
●
●
●
●

1086 kvinner og 1434 menn
763 jenter/kvinner er i alderen 0 – 19 år
918 gutter/menn er i alderen 0 – 19 år
323 kvinner er i alderen 20 år og eldre
402 menn er i alderen 20 år og eldre

Antall medlemmer i de ulike gruppene ved årsskiftet varierer fra 4
til 721.

utført. DFI blir lagt merke til i lokalsamfunnet og vår oppfatning er at
DFI sitt omdømme er godt.
DFI har en betydelig rolle i Frogn og bidrar sterkt til bedre folkehelse i kommunen.
6 Økonomi
6.1 Økonomi
Grasrotandelen har igjen gitt et betydelig bidrag til DFI – totalt kr
571 804,-. Dette er en liten økning fra 2020. Midlene er et viktig
bidrag til klubben og er fordelt i sin helhet til gruppene etter
medlemstall.
Økonomien i DFI har vært tilfredsstillende i 2021. Momskompensasjonen i 2021 var på kr 885 681,- mot kr 870 729,- i 2020.
Regnskapet viser et overskudd på kr 407 064,-. Det vises til
revisors beretning, kontrollkomiteens rapport, samt regnskapet for
2021.
DFI-kontoret utfører arbeidsoppgaver for gruppene som føring og
kontroll av regnskap, lønn/utgifts refusjon, fakturering, medlemshåndtering og markedsføring.
6.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
DFI Hovedstyret har i 2021 hatt følgende hovedsamarbeidspartnere:
●
Sparebank1 Østfold Akershus
●
Select
●
Sporten Drøbak
●
Amta
●
Idé House of Brands

Antall medlemmer er stabilt.
5.4 Administrasjon
Ansatte i DFI har utviklet sin kompetanse på forskjellige fagområder med deltagelse på forskjellige aktuelle kurs via NIF digital.
Daglig leder har deltatt på samling og erfaringsutveksling med
andre daglige ledere i Oslo og Akershus Idrettskretser.
5.5 Ledere og trenere – kurs og møter
De ulike gruppene har avholdt mange kurs for sine trenere,
dommere og ledere. Det vises til gruppenes årsberetninger. DFI
har vært representert i møter med Akershus Idrettskrets, Østfold
Fotballkrets, Oslo Idrettskrets, flere særforbund og Norges
Idrettsforbund.
5.6 Sportslig
Gruppenes årsberetninger gir et godt bilde av den sportslige
aktiviteten i DFI og beskriver mangfoldet i klubben. DFI har tilbud til
alle aldersgrupper og tilbudet omfatter i dag en stor bredde av
aktiviteter.
5.7 Dommere
Det vises til gruppenes årsberetninger.
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. MNOK etter anerkjent
modell som benyttes innen idretten.
DFI Hovedstyret takker alle og enhver for den jobben som blir
6

I tillegg har mange samarbeidspartnere bidratt direkte til gruppene.
DFI vil takke alle sine samarbeidspartnere for støtten i 2021.
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 2021 deltatt på flere
møter med de fleste av gruppene.
DFI benytter Norges Idrettsforbund sitt digitale økosystem. Det er
varierende hvordan gruppene bruker og publiserer nyheter på DFIs
hjemmesider. Det vil jobbes med en ny kommunikasjonsplan for
2022.
DFIs årsberetning benyttes i mange sammenhenger, både overfor
samarbeidspartnere, kommunen, politikere, særidrettsforbund,
idrettskretser og Norges Idrettsforbund.
DFI-kontoret er åpent hver dag, vinter fra kl. 09.00 – 16.00 og
sommer fra kl. 09.00 – 15.00. Utover dette stiller ansatte opp ved
gruppenes behov så langt det er praktisk mulig på kveldstid.
8 Anlegg
8.1 Bane/anlegg situasjonen
DFI benytter i dag følgende anlegg i Frogn kommune:
●
Frognhallen
●
Bølgen
●
Seiersten stadion
●
Sportshallen syd for Frognhallen
●
Dyrløkkeåsen Kultursenter – idrettshallen
●
Frogn Arena
●
Kunstgressbanen på Måna
●
Plasthall på Høiås
Årsberetning for DFI 2021
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Heer skole
Sogsti skole
Aula Seiersten Ungdomsskole
Gymsal Torget – Drøbak gamle skole
Ullerudfeltet
Høiås
Folkvang
Lysløypa
Skiløypenettet for øvrig
Orienteringskart over ulike deler av Frogn
Smia Flerbrukshus, Kinoen, Rådhuset og Seiersten
Ungdomsskole til møteaktiviteter da møterom på Bølgen må
leies.

DFI har driftsavtale med Frogn kommune, og står for driften ved
Seiersten stadion med løpebaner, Frogn kunstgress på Måna,
Ullerudfeltet og Høiås.Driften på Måna gjelder inklusive veien ned,
lys på vei og på banen samt varmesentralen. Undervarmen på
kunstgressbanen på Måna fungerer godt. Frogn videregående
skole og Akershus Fylkeskommune er svært fornøyd med hvordan
banen til enhver tid fremstår.
Det avholdes 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.
Seiersten: Undervarmeanlegget på Seiersten ble skiftet i 2019 og
DFI overtok driftsansvaret igjen 1. desember 2019. Det er fortsatt
oppfølging av prosjektet på varmepumper og brønner i 2021. DFI
følger ny brøyteinstruks for banen og setter opp en sperring på 60
cm (for hindring av granulatspredning) med duk for å ha snøfri hel
bane om vinteren.
I tillegg til Driftsansvarlig uteanlegg har DFI to personer som jobber
på timebasis ved behov. Dette for å sikre optimal drift av anleggene.
DFI HS står selv som ansvarlig driftsoperatør på øvrige anlegg og
DFIs administrasjon gjennomfører dette daglig.
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.
Ullerud:
Frogn kommune har kjøpt tilgjengelig tomt av Ullerudfeltet for
organisert og ikke organisert aktivitet. Når tomtegrensene ble satt
mistet Frogn Kommune tomtearealet som DFI Fotball’s brakker,
driftscontainer og parkingsplassen disponerer. DFI har fått signert
en midlertidig bruk av arealet med Arena Drøbak som ønsker å
bygge ut 7/11 tomta. DFI fotball har fått satt opp nye brakker som
klubbhus som står inntil avtalen må endres. DFI jobber tett med
Frogn kommune om videreutvikling av området som eies av Frogn
Kommune og ser på samhandling med utbygger Arena Drøbak.
DFI Håndball ønsker å få etablert sandhåndballbaner og startet
prosjektarbeidet for dette i 2021. Utviklingsprosjekter for Ullerudfeltet pågår og følges videre i 2022.
Høiås:
DFI sykkel har utviklet området med en pumptrack for sykkel.
Turnhallen fungerer bra for DFI Tropp&Turn. Det er fortsatt dialog
Årsberetning for DFI 2021

med Frogn Kommune om å få endelig godkjent tillatelse for å ha
turnhallen stående på Høiås.
Frogn kommune utrykker tilfredshet med DFI når det gjelder drift av
anleggene. Sikkerheten i driften av alle anleggene vektlegges
tungt av DFI.
DFI eier det meste av utstyr knyttet til drift av anleggene.
Folkvang:
DFI fotball har fått tildelt midler slik at det er satt opp lys på banen.
Dette forlenger sesongen for bruk av banen.
9 Aktiviteten
9.1 Aktivitetstilbudet
Den idrettslige aktiviteten er underlagt de ulike særidrettsgruppene
i DFI.
DFI Hovedstyret har direkte ansvar for følgende idrettslige aktiviteter:
●
Idrettens Grunnskole i Frogn (IGF)
●
Aktiv på Dagtid
●
Idrettsmerkeprøvene
●
Seniortrim
Tilbudet til funksjonshemmede ivaretas gjennom Gruppe 13.
Gruppe 13 har et godt samarbeid med flere av gruppene i DFI. Det
har også vært oppstart av Gruppe 13 jr for yngre barn, men det
har dessverre vært vanskelig å opprettholde aktivitet pga. pandemien og Covid -19.
9.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Arrangementer og idrettslige aktiviteter arrangeres av alle øvrige
grupper 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 til stede på møter i
Frogn kommune der saker av stor viktighet for DFI er blitt
behandlet.
Daglig leder har også deltatt på samlinger med andre daglige
ledere fra Akershus og Oslo Idrettskrets.
10 Arbeidsmiljø/sykefravær
DFI Hovedstyret anser arbeidsmiljøet for de ansatte i DFI for å
være godt.
Det har vært sykemelding blant de ansatte.
Lagets virksomhet forurenser etter DFI Hovedstyrets mening ikke
det ytre miljø.
11 Fortsatt drift
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. DFI
har positiv egenkapital. Det samme har alle gruppene.
Hovedstyret følger kontinuerlig opp hele lagets økonomi. Hver
måned sendes gruppenes regnskap til DFI Hovedstyret, kontrollutvalget og gruppene. I denne prosessen skal det avdekkes om det
er eventuelle avvik eller situasjoner som fortjener ekstra oppmerksomhet.
DFI Hovedstyret legger til grunn at forutsetningen om fortsatt drift
er til stede.
7

Drøbak 15. mars 2022
Drøbak-Frogn Idrettslag, Hovedstyret
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Heidi Andresen
Styreleder

Thomas H. Meyer
Nestleder

Ingebjørg Brown
Styremedlem

Berit Ege
Styremedlem

Richard Spoletini
Styremedlem

Amund Djuve
Styremedlem

Roger Keiseraas
Styremedlem

Teresa Storrud Visedo
Daglig leder

Ian Parker
Varamedlem

Kristoffer Ramskjell
Varamedlem

Jørn Beldring
Varamedlem
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Tillitsvalgte i DFI 2021
HOVEDSTYRET
Leder
Nestleder
Styremedl.

Varamedl.

HÅNDBALL
Heidi Andresen
Thomas Meyer
Ingebjørg Brown
Amund Djuve
Berit Baklid Ege
Roger Keiseraas
Richard Spoletini
Ian Parker
Jørn Beldring
Kristoffer Ramskjell

Anders Haugen
Daniel Østreng
Thor Strømdahl
Christine Mathisen Haugan
Eline Aas
Elisabeth Seljevold Flademoe
Daglig og sportslig leder Magnus Seip

INNEBANDY
Leder

GRUPPESTYRENE

Pankaj Khullar
Nina Isdahl
Svein Wang Dybvik
Jørgen Wik-Dahl
Brage Johnsen Wiggen

Leder
Nestleder
Økonomi

BRETT
Leder

Sebastian Kjellstrøm
Sondre Hylland
Christian Nerdrum
Kim Nordbæk

Valgkomite
Materialforv.
Banekoordinator

Vidar Færgestad
Geir Johannessen
Eivind Kjeilen
Asbjørg Høihilder
Torvid Seljevold Faldmoe
Ingun Sand Fanebust
Brian Alexander Norem
Stian Stenbek
Stig Evensen
Helge Moen
Per Wollbraaten

FRIIDRETT
Leder
Nestleder

Petter Norstrøm
Atle Olsen
Maria Nordraak
Vibeke Malvik
Åshild Kallevik

FRISKIS & SVETTIS
Leder
Økonomi

Marianne Økland
Lene Thomas
Bente Jensen
Inger Marie Taalesen

GRUPPE 13
Leder
Økonomi

ANLEGGSUTVALG SEIERSTEN
Representant friidrett
Representant fotball

Matthew Monger
Eivind Kjeilen

Lennart Beijer
Sander Greni
Øyvind Kallstad
Klaus Rødahl

Veronica Hove
Inger Wittrup
Randi Standahl
Harald Wærnhus
Ståle Klevhøy
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Frede Hermandsen
Simen Storrud
Helene Stokke
Kjell Arne Besseberg
Erik Slæperud
Marianne Hatlen
Kenneth Torp
Kim Cecilie Braaen

ORIENTERING
Leder

FOTBALL
Leder
Nestleder

Dag-Kjetil Hartberg
Arild Haugene
Geir Simonsen
Geir Morten Antonsen

LANGRENN

BADMINTON
Leder

BLOMSTERMILA

Leder
Nestleder

Kine Bøhlerengen
Mona Strand
Morten Due

SVØMMING
Leder

Jorunn Sunde
Kristian Tangen
Stian Kristiansen
Anne Thurmann
Morten Dahl
Svømmeskoleansvarlig Maria Vourtsianis
Lotte Cassandra Aspaas

SYKKEL
Leder
Nestleder
økonomi

Sportslig leder

Ulf Bjerknes
Christian Askildsen
Jørn Larsen
Kirsty Gran
Idar Torskangerpoll
Thomas Johansen
Kenneth Johansen

TROPP OG TURN
Leder:
Økonomi

Sportslig leder
Administrativ leder

AnnaLena Laakso
Janne Henriksen Bugten
Knut Espen Bryhn
Camilla Bjørnesset
Malin Kaurin Lilleslåtten
Julie Berge

IDRETTENS GRUNNSKOLE
Leder

Ole Christian Bakke
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Årsberetning 2021 – gruppene
1. Visjon for gruppen
Vi skal ha fokus på spillerutvikling og mulighet for konkurransedeltakelse. Vi skal fortsette å jobbe for ett godt badmintonmiljø, og tilby
badminton til utøvere i alle aldre.
2. Målsetning og resultater
Vi opprettholder to treninger i uken på Dyrløkkeåsen skole.
Gruppen har 21 aktive spiller per desember 2021. Fokus på å
opprettholde medlemsmassen, utvikle spillerne og tilrettelegge for
konkurransedeltakelse for de som ønsker dette.

6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Dyrløkkeåsen Flerbrukshall
Trening tirsdag 16:30-18:00 og fredag 18:00-19:30
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Bredde: Mange spillere i gruppen er nye i 2021. Vi har hatt
fokus på å etablere gruppen, samt trening for bredden.
7.1.2 Topp: ikke aktuelt
7.1.3 Talentutvikling: ikke aktuelt
7.1.4 Resultater/plasseringer: ikke aktuelt
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Ikke aktuelt

3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Pankaj Khullar: Styreleder - går av etter 1 år.
Nina Isdahl: Økonomiansvarlig – går av etter 2 år.
Svein Wang Dybvik: sportslig ansvarlig og styremedlem fra
årsmøte 2021 - fortsetter.
Brage Wiggen Johnsen: trener - styremedlem fra høsten 2021.
Fortsetter i 2022.
Vi jobber med å rekruttere 1-2 nye medlemmer til styret som skal
velges inn på årsmøtet

7.3 Sosiale aktiviteter
Sommeravslutning og juleavslutning

3.2 Styrets aktiviteter
Det har vært avholdt tre formelle styremøter i løpet av 2021. Utover
dette har styret hatt dialog via telefon og messenger ved behov.

10. Fortsatt drift
Styret mener det gjennom 2021 er etablert et godt grunnlag for
fortsatt drift i 2022.

Gruppens medlemstall
21 aktive medlemmer per 31.12.2021. Vi har ingen voksne som
trener per 31.12.21.

8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Gruppen har ikke hatt sykefravær i 2021 og har kunnet avholde de
fleste treninger som normalt i året som har gått. Ett par treninger
har vært avlyst pga covid og smittesituasjonen i kommunen.
9. Ytre miljø
Aktiviteten påvirker ikke ytre miljø.

BRETT

3.3 Leder og trenere
Brage Wiggen Johnsen har vært trener fra sesongstart høsten
2020. Treneren har ikke deltatt på kurs i året som har gått.

1. Visjon for gruppen
Tilrettelegge for inkluderende anlegg og aktivitet innen snowboard,
skateboard og surf i Frogn Kommune

3.4 Dommere
Ikke aktuelt

2. Målsetning og resultater
Målsetning 1 Snowboard:
●
Bygge å drive en snowpark åpen for alle i 8-12 uker fast hver
vinter

3.5 Frivilligheten
Gruppen har ikke hatt behov for å gjennomføre dugnad i året som
har gått.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppen hadde budsjettert med underskudd i 2021 på kr. 6.281,som skal dekkes inn med likviditet opparbeidet fra tidligere år.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Gruppen har ingen sponsorer eller samarbeidspartnere.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Kommunikasjon mellom Badmintongruppen og HS + DFI administrasjon foregår på epost og telefon ved behov. Kommunikasjon til
medlemmer og foreldre går via Facebook og Spond.
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Resultat målsetning 1:
●
Mye usikkerhet rundt lokasjon vi kunne være fra golfbanen
og den lokasjonen vi endte med er for smal for ett godt
produkt. Langrennsgruppen var behjelpelig med snøproduksjon og noe vedlikehold, men ettersom de gamle «drivingrange» på mange hundre kilo var lagt oppå våre rails i høst
ble de railsene vi skulle bruke ødelagt og ikke mulig å få
løs/frem. Derfor hadde vi mesteparten av vinteren ingen
elementer å bruke. Det ble oppløftende å få støtte fra DFI
sentralt så vi har nå kjøpt inn nye rails til parken som er
veldig bra, men to dager etter vi hadde bygget parken klar
for vinterferien tok golfbanen å ødela hele parken ved å
hevde at de trengte denne plasseringen til å kjøre jord (midt
i vinterferien!?). Da ble utallige dugnadstimer på planlegging
og bygging bortkastet for klubben. Delvis måloppnåelse,
men veldig mange uforutsette ting som skjer.
Årsberetning for DFI 2021

Målsetning 2 Skate:
●
Tilrettelegge nye anleggselementer i skateparken:
Resultat målsetning 2:
Godkjennelse fra kommune på plassering av nytt element ok.
Laget avtale og prisoverslag fra leverandør for anleggselement.
Søknad til sparebankstiftelsen sendt. Svar på søknad kommer ila
mars 2022.
3. Organisasjon
3.1.Styrets sammensetning
Sebastian Kjellström, leder
Christian Nerdrum, medlem
Kim Nordbæk, medlem
Sondre Hylland, medlem
3.2.Styrets aktiviteter
●
10. okt 2021 Ferdigstillelse av nytt skate element i skateparken, to medlemmer
●
25. nov 2021 Styremøte, alle tilstede.
Saker:
– Planlegging av snowpark
– Søknader sparebankstiftelse
– Gjennomgang surfanlegg
●

●
●
●
●

●
●
●

●

2. des 2021 Snølagingskurs med DFI langrenn,
tre medlemmer
3. des 2021 Befaring snowpark, golfbanen, to medlemmer
7. des 2021 Befaring snøproduksjon, to medlemmer
5. jan 2022 Bygging av snowpark, tre medlemmer
8-9. januar 2022 Åpen samling/aktivitetshelg i snowparken.
Hele styret og ca 30 deltakere per dag
14. februar 2022 Mottak rails, dugnad, to medlemmer
17. feb 2022 Dugnad snowpark, to medlemmer
18. feb 2022 Dugnad snowpark, bygging av park med nye
rails, tre medlemmer
1. mars 2022 Styremøte

3.3.Gruppens medlemstall
3.4.Leder og trenere
4 trenere
3.5.Dommere
Ingen dommere
3.6.Frivilligheten
●
10. okt 2021 Ferdigstillelse av nytt skate element i skateparken, to medlemmer
●
2. des 2021 Snølagingskurs med DFI langrenn, tre
medlemmer
●
3. des 2021 Befaring snowpark, golfbanen, to medlemmer
●
7. des 2021 Befaring snøproduksjon, to medlemmer
●
5. jan 2022 Bygging av snowpark, tre medlemmer
●
8-9. januar 2022 Åpen samling/aktivitetshelg i snowparken.
Hele styret og ca 30 deltakere per dag
●
14. februar 2022 Mottak rails, dugnad, to medlemmer
●
17. feb 2022 Dugnad snowpark, to medlemmer
●
18. feb 2022 Dugnad snowpark, bygging av park med nye
rails, tre medlemmer

Årsberetning for DFI 2021

4. Økonomi
4.1.Økonomi
Innkjøp av utstyr/elementer til snowpark:
1 stlk 2 delt flatbar 5 m
1 stk 2 delt flatbox 5 m
1 stk flatbox mini 3 m
1 stlk Jon Olsson shapespade
Sum 20.000SEK + mva
4.2.Sponsorer/samarbeidspartnere
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1.Informasjon og kommunikasjon
Kommunikasjon med HS er via telefon, møtevirksomhet og epost.
Kommunikasjon med medlemmer og miljø er via sosialemedier
(Instagram), telefon og epost
6. Anlegg
6.1.Bane/anlegg situasjonen
Snowboard: Det er gjennomført tre åpne samlinger på ca 5 timer
aktivitet per dag
Skateboard: sommer 2022
7. Aktiviteten
7.1.Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1.Bredde
Det er kun gjennomført breddeaktivitet denne sesongen.
7.1.2.Topp
7.1.3.Talentutvikling
7.1.4.Resultater/plasseringer
7.2.Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
7.3.Sosiale aktiviteter
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
9. Ytre miljø
10. Fortsatt drift

1. Visjon for gruppen
DFI sin visjon er: Idrettsglede for alle
I tillegg ønsker DFI Fotball å etterleve det som NFF sier:
Flest mulig – lengst mulig – best mulig
DFI Fotball skal være et godt sted å spille fotball og gi fotballglede
på alle nivåer.
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2. Innledning
Ved inngangen til 2021 hadde DFI Fotball god kontroll på økonomi
og drift.
Styrets viktigste grunnprinsipper er:
●
Økonomisk kontroll
●
Åpenhet / Ærlighet
●
Bygge tillit
Korona:
Ved inngangen til 2021 var håpet om en normal sesong til stede
– det ble det ikke. I motsetning til 2020 sesongen ble det spilt halv
sesong også for SR fotballen. Det var etterlengtet med kamper
også for de over 20 år.
DFI Fotball har som klubb klart seg svært godt igjennom alle de
uforutsette følgene denne pandemien har fått. Fra første stund var
styrets klare holdning å raskest mulig sette i gang aktivitet når
myndighetene tillot dette – dette begrunnet i den svært viktige og
samfunnsnyttige arenaen idrett er for barn og unge.
Styret vil si tusen takk til alle fantastiske trenere og ressurspersoner som også i 2021 har vist en enorm vilje til å oppdatere,
tilpasse og tilrettelegge. Vi har hatt god og relevant aktivitet for
barn, ungdom og SR igjennom hele 2021. Å kunne møte trygge
voksenpersoner og trene fotball sammen med venner har hatt en
avgjørende betydning for mange barn og unge i en vanskelig tid.
Dette skal vi alle være stolte av. Vi har hatt et godt samarbeide
med smittevernsteamet i Frogn Kommune også i 2021, dette har
vært viktig. Vi er en av klubbene i kretsen som har vært minst
rammet av frafall og begrensninger i aktiviteten.
Økonomisk har DFI Fotball klart seg svært godt igjennom en
krevende tid. Klubben har svært lave faste kostnader, og kun 2
personer i faste lønnede stillinger i 2021. Vi har svært gode
samarbeidspartnere og sponsorer som alle har valgt å opprettholde sine engasjementer – tusen takk for det.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
På årlig møte 3.mars 2021 ble følgende styre valgt:
Vidar Færgestad – leder
Geir Johannessen – nestleder
Asbjørg Høihilder– medlem
Eivind Kjeilen – medlem
Torvid Seljevold Fladmoe – medlem
Brian Norem – nytt medlem
Ingun Sand Fanebust - nytt medlem
Varamedlem:
Gaute Hagerup
3.2 Styrets aktiviteter.
Styret har i 2021 gjennomført 7 planlagte styremøter. I tillegg har
styret behandlet en rekke saker mellom styremøtene. Kommunikasjonen mellom styremedlemmene er svært god – og saker og
innspill tas på daglig basis igjennom etablerte kommunikasjonskanaler. Det har i 2021 vært et større engasjement fra flere styremedlemmer enn i foregående periode – dette er veldig bra.

Utvalg (SU). Styret har i 2021 vært aktive også i sportslige saker i
større grad enn tidligere pga dette. Under høsten og frem mot jul er
det jobbet aktivt med å omorganisere den sportslige satsningen i
klubben – med det resultat at Marijo Jovic begynner som Sportslig
leder i 100% stilling i jan 2022. Dette er et svært nødvendig og
etterspurt steg som vi virkelig ser frem imot.
Styret opplever at kommunikasjonen i klubben er god, og at
terskelen for å ta kontakt er lav. Det er allikevel på det rene at vi
opplever at langt flere lag trenger hjelp, støtte og bistand i trenergjerningen og i driften av laget. Derav avgjørelsen om å styrke den
sportslige satsningen i klubben.
Styret opplever at det er et godt samarbeidsklima i klubben.
3.3 Gruppens medlemstall
DFI Fotball har pr 31.12 2021 totalt 721 medlemmer (739 pr
31.12.2020). Kjønnsfordelingen er 169 jenter og 570 gutter. Det er
ca 610 spillere + 110 trenere / ressurspersoner.
3.4 Leder og trenere
Koordinator Per Wollbraaten gjennomførte trenerveilederkurs i
2021.
En trener var oppmeldt til UEFA B trenerkurs – men måtte trekke
seg pga sykdom.
Det var planlagt grasrottrenerkurs – men disse ble utsatt grunnet få
påmeldte.
3.5 Dommere
Klubbdommere:
Det ble utdannet 18 nye klubbdommere i 2021 sesongen – hovedsakelig fra 2007/2008 kullet. Noen av dommerne har gjort en
fantastisk jobb, men vi var litt for få dommere som dømte jevnlig. Vi
har dekket 80 % av alle barnekampene på Ullerud igjennom
sesongen. For kun få år siden ble disse kampene dømt av trenere /
foreldre – nå møter lagene skolerte dommere i sort. Det er veldig
bra.
Kristoffer Allergodt, Mathias Haugen, Leah Bonde og Elias Tveter
var de klubbdommerne som dømte flest kamper igjennom
sesongen, og ble alle hedret i slutten av sesongen med gavekort
fra Sport 1 Drøbak City. Kristoffer dømte hele 33 kamper, noe som
er meget imponerende.
Kretsdommere:
I 2021 hadde vi 3 kretsdommere påmeldt. Eiric Norström og Jakob
Asplund dømte nok kamper.
Det har ikke vært egne samlinger for dommeransvarige i krets
denne sesongen. Det har vært langt mindre aktivitet i kretsen enn i
en vanlig sesong.
3.6 Frivilligheten
I DFI Fotball er det til sammen 110 trenere, lagledere og ressurspersoner som danner ryggraden i klubben. Det nedlegges en
imponerende frivillig innsats som er helt avgjørende for alt vi foretar
oss. Styret er dypt imponert og takknemlig for den frivillige innsats
dere alle bidrar med.
Styret opplever at klubbens medlemmer og de foresatte velvillig
stiller opp på dugnader som de ser kommer hele klubben til gode.

Sensommeren 2021 ble styret fungerende leder av Sportslig
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Cuper / Arrangement
Badebycup var det ikke smittevernforsvarlig å arrangere i 2021.
Det ble i stedet arrangert mindre cuper og samlinger rundt
årgangene.
Takk til alle lagene som har arrangert dette.
Kiwi Fotballskole i juni og Tine Fotballskole i august ble arrangert
som normalt med god deltagelse.
Samtlige lag spilte halv serie på høsten. Det var svært god
oppslutning og gode arrangement rundt kampene, spesielt på
Ullerud og Seiersten hvor vi kan tilby kioskfasiliteter m.m.
Åpen brakke på fredager:
I den nye brakka på Ullerud har vi hver fredag i perioden
september – desember hatt åpent hus for alle barn i barneskolealder. Dette har vært et lavterskeltilbud åpent for alle, også de som
ikke er medlem i DFI.
Tiltaket var først og fremst motivert av å lage en positiv og trygg
møteplass på barnas premisser – spesielt viktig under pandemien
med lite organisert aktivitet utenom idretten. Det har vært mellom
5-50 barn til stede hver fredag. De har spilt spill, tegnet, spilt
Playstation, streamet filmer og selvsagt brukt de flotte uteområdene på Ullerud. Huset er bemannet av en voksenperson lønnet
av DFI Fotball, slik at alt foregår i trygge rammer og at det er en
voksen til stede. Også som samtalepartner for de som ønsker det.
Tiltaket har vært populært og verdsatt blant barna som har benyttet
seg av dette. Vi har også mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger
fra forskjellig hold som applauderer tiltaket.
Frivilligheten utfordres.
DFI Fotball har i den senere tid følt at frivilligheten utfordres, ikke
bare i idretten men i samfunnet generelt. Vi er heldigvis godt skodd
med mange dyktige frivillige trenere og ressurspersoner i klubben.
Men langt oftere enn før føler disse ressurspersonene at de står alt
for mye alene rundt lagene. Det faktum at kamper, som for mange
er limet i samholdet, ikke har vært avviklet som normalt, har vært
krevende. Dette gjelder kanskje spesielt for foreldre og de som skal
støtte opp rundt lagene.
I tillegg har det vært ekstra krevende under pandemien å legge til
rette for god oppfølging av de frivillige fra klubbens side – sosiale
tiltak, trenermøter etc. har vært krevende å gjennomføre innenfor
de gjeldende smitteverntiltak.
Det stilles også stadig større krav til de frivillige. Dette gjelder både
for klubbens trenere / lagledere og de som innehar andre verv –
også til styret i fotballklubben.
Sportslig Utvalg.
Sportslig Utvalg er styrets forlengede arm i sportslige spørsmål.
SU gjør sine egne vurderinger og beslutter/anbefaler i de saker
som blir behandlet. SU skal også være faglig støtte for hele
organisasjonen i sportslige spørsmål. Utvalget har spesielt ansvar
for at klubbens sportsplan er oppdatert og følges.
Følgende er førende:
●
Innenfor mandat og ansvarsområder har SU beslutningsansvar hvor dette skal basere seg på gjeldene lover og regler
for DFI og NFF, samt gjeldende styrende dokumenter i DFI
herunder Sportslig Plan.
Årsberetning for DFI 2021

●

●

Utarbeide sportslige retningslinjer for spillere, trenere og
lagledere. I dette ligger det overordnede premisser for organisering av treninger og kamper, samt holdninger og adferd
når en representerer DFI.
Utarbeide fotballfaglige rammer for treningsarbeidet. I dette
ligger det hvordan sikre at treningsarbeidet fra de aller
yngste opp til seniornivå blir utført innenfor en trenings- og
utviklingsmodell som DFI har definert.

I 2021 har SU sine oppgaver blitt ivaretatt av styret og koordinator
Per Wollbraaten.
Vi opplever at det har vært krevende å få klubbens trenere til å
bidra helhjertet i SU i tillegg til den jobben de allerede gjør med
eget lag.
Sportslig satsning.
Et ønske om bistand rundt drift av lagene, spesielt rundt det
sportslige, er noe styret langt oftere får spørsmål om nå enn
tidligere. DFI Fotball er i stor grad driftet av frivillige, vi har ingen
ubrukte ressurser som kan kalles inn på kort varsel. På det
sportslige har vi hatt lite å tilby som støtte til lagstrenerne. Dette er
noe styret virkelig har følt på i 2021. I tillegg har de aller fleste
trenerkurs og tiltak til kompetanseheving blitt satt på vent i 2021
pga pandemien.
Sommeren 2021 kom Marijo Jovic inn i DFI Fotball – i første
omgang som en ekstra ressurs rundt klubbens JR spillere på guttesiden som i 2021 manglet trenerressurser. Marijo har gjort en
strålende jobb for klubben. Marijo har også trivdes svært godt hos
oss. Han er bosatt på Sogsti med familie og små barn. Med
ovennevnte i fokus startet fotballstyret en prosess i september /
oktober 2021, som ledet til ansettelsen av Marijo Jovic som
Sportslig leder i DFI Fotball med oppstart i januar 2022.
Marijo sine viktigste oppgaver i 2022 blir å være de frivillige
trenernes trener og mentor. I tillegg skal han følge opp enkeltspillere / talenter samt styrke hele klubbens sportslige satsning.
Inkludert DFI Fotballakademi.
Marijo starter som Sportslig leder 17. Jan 2022, men har allerede i
2021 startet denne prosessen i enkelte deler av klubben. Det vi har
sett så langt er veldig bra.
DFI Fotball Akademi
Ledes av Morten Andersen.
Konseptet har fokus på spillerutvikling og opprettholdelse av et
godt aktivitetsnivå, hvor basistrening og utvikling av ferdigheter,
mestringsfølelse og mennesket er i sentrum.
Akademiet er også et godt tilbud for de som havner utenfor det
ordinære SFO tilbudet som gis på skolen.
DFIs fotballakademi er for alle i alderen 7-12 år.
I snitt er det ca. 60 barn som deltar 1-4 ganger pr uke.
Hovedbasen er Ullerud om sommeren og Seiersten om vinteren.
Vi har også aktivitet i hall når været tilsier dette.
Instruktører på Akademi har i 2021 bestått av 2 faste voksenpersoner + spillere fra egen JR avdeling / A-lag som har dette som
ekstrajobb ved siden av studier. DFI Fotball henter deltagere fra
alle barneskolene i buss (når det har vært tillatt i henhold til
smittevernreglene).
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DFI Fotballakademi er et populært og veldig bra tilskudd i gruppas
tilbud til barn og unge i Frogn.
Kvalitetsklubb:
Prosessen med å bli sertifisert som Kvalitetsklubb stoppet helt opp
i første halvår. Det ble avviklet nytt oppstartsmøte i august 2021,
med mål om å bli sertifisert i løpet av 2022.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
2021 ble nok et godt år økonomisk. DFI Fotball skiller seg her klart
ut fra mange av kretsens klubber. Vi driver klubben basert på frivillig
innsats, noe som gjør at vi har lave lønnskostnader og få andre
faste kostnader. Styret vil takke alle frivillige som nedlegger en
betydelig innsats for klubben. Administrativt driftes klubben i stor
grad av styret som samlet legger ned en betydelig ulønnet
arbeidsinnsats.
Regnskapsåret 2021 viser et overskudd på kr 1.162.294,Det er i regnskapet aktivert avskrivning på investering / støtte vi har
fått ifm etablering av ny brakkerigg på Ullerud samt lys på
Folkvang. Brakkeriggen er avskrevet over 24 mnd – lys på
Folkvang er avskrevet over 60 mnd. Sum anleggesmidler pr 31.12
er 264.894,Pr 31.12.2021 har DFI Fotball bygget opp en egenkapital på
4.439.992.
Dette gir oss et perfekt utgangspunkt til å utvikle DFI Fotball videre
– vi gleder oss til fremtiden.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
DFI Fotball har mange gode samarbeidspartnere som stiller opp
for klubben. Noen støtter rent økonomisk, andre støtter med
kompetanse, utstyr og arbeidskraft. I 2021 har følgende bedrifter
bidratt ovenfor DFI Fotball:
Hovedsponsor: Kiwi Ullerudsletta, Kiwi Heer, Sparebank 1 Østfold
Akershus, Sparebankstiftelsen DNB, Select / Sport 1 Drøbak City.
Gullsponsor: Jims Lagerutsalg, Follo Bygg & Eiendom, Anleggsgartner Sigurd Johannessen, DGN AS (Den Gode Nabo), Frank
Kristiansen / Mesterhus AS,
Sølv / Bronse / øvrige sponsorer: Jernia City Farger, Spar-Esset,
Elektro Idè AS, Festningshotellene / Reenskaug, Takstmannen,
Zisson, Schaus Buss og Miramar.
I tillegg har vi svært dyktige folk som stiller opp for oss med
kompetanse, anleggsmaskiner etc. når vi skal bygge baner eller
trener hjelp. En ekstra takk til Anleggsgartner Sigurd Johannessen
v Lars, Anders og Tobias som i 2021 stilte velvillig opp med
maskiner og mannskap ved etablering av lys på Folkvang – tusen
takk skal dere ha.
Kiwanis donerte i 2019 et fond til DFI Fotball på hele 100.000,-.
Pengene er øremerket barn og unge som trenger stipend for å
delta på våre aktiviteter. Dette fondet er fylt ytterligere opp i 2021.
En stor takk til Kiwanis Drøbak for en hjertevarmende gave. Dette
fondet har vært viktig i et for mange krevende år.
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Vi takker alle sammen for at dere er med på laget.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
DFI Fotball bruker dfi.no, Facebook og Twitter i sin kommunikasjon
med lagene, ressurspersoner og følgere / fans. Trenerne bruker i
stor grad Spond i sin daglige kommunikasjon. Det er opprettet
egne sider på Facebook både for banemannskap og koordinator
for å raskt kunne nå ut til mange.
DFI Fotball har gjennom 2021 klart å markere seg flere ganger i
pressen og satt klubben på kartet. Vi opplever at mange følger oss
i ulike kanaler.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Frogn Kommune er eier av anleggene våre. DFI (idrettslaget) er
drifter av banene. Folkvang er eiet av DFI.
Kunstgressbanene har fungert bra i 2021-sesongen. Det ble
bygget løsning for ivaretagelse av granulat under måking av
Seiersten som gjorde det mulig å opprettholde full banestørrelse
her igjennom hele vinteren.
På Folkvang monterte DFI Fotball lys som muliggjør bruk av banen
også om høsten.
Ullerudbrakka
Det store dugnadsprosjektet i 2021 var oppføring av nytt klubbhus
på Ullerud. Prosjektet var stort, og det var helt nødvendig med
innleid kompetanse og arbeidskraft. Men det ble også lagt ned en
enorm og betydelig dugnadsinnsats fra DFI Fotball og våre
medlemmer. Her vil vi fremheve Trond Martin Norheim og Hans
Petter Bjørvik som i lange perioder nærmest bodde i brakka. At
brakka har blitt så fin som den er blitt har dere begge en stor del av
æren for – tusen takk for en fantastisk innsats. Tusen takk også til
den store gjengen foreldre og trenere som stilte opp for å male
brakkene, og til Anders Haugen for lån av stillas.
Det er mange bedrifter som har bidratt med mannskap, produkter
og kompetanse – enten sponset eller til svært gunstige betingelser.
Uten dere kunne vi ikke realisert dette prosjektet.
Disse bedriftene er: DGN AS – Den gode nabo (prosjekt /
bygge-ansvarlig), Hersleth Entreprenør (donerte brakkene), Elektro
Ide AS, Jims Lagerutsalg AS, Drøbak Rørleggerservice AS, HTH
Kjøkken avd Drammen, MSH Bygg AS, Braathen Eiendom AS,
OTG AS, Elon Drøbak, 9Co Webdesign, Backe-Fondet, Malerhuset
AS og Drøbak Hus & Hage.
En ekstra stor takk til Sparebankstiftelsen DNB som støttet oss
med hele 300.000,- i dette prosjektet. Uten denne støtten hadde
prosjektet aldri kommet i gang.
Ullerudbrakkene har nå blitt det samlingspunktet vi i mange år sårt
har savnet i DFI Fotball. Vi har nå en romslig og moderne ny kiosk
som er åpen hele kampsesongen. Brakka har toaletter, møterom,
samlingsrom med storskjerm / prosjektor, og ikke minst en
imponerende stor og flott veranda i 2. etg. med glimrende utsikt
over matchbanen.
Årsberetning for DFI 2021

DFI Fotballakademi bruker brakka daglig. Vi har nå gode fasiliteter
rundt avvikling av kamper i barnefotballen. I tillegg brukes brakka til
sosiale kvelder, lagsavslutninger og er en sosial møteplass før og
etter aktiviteter – et meget etterlengtet klubbhus.
7. Aktiviteten
7.1 Aktivitetstilbudet i DFI Fotball
Aktiviteten ble også i 2021 preget av Korona-pandemien.
DFI Fotball har hatt høyt fokus på å opprettholde en så stor og bred
aktivitet som mulig innenfor smittevernreglene. Klubbens trenere
har gjort et imponerende stykke arbeide – det er få klubber i vår
region som kan vise til samme vilje til å tilrettelegge, tilpasse og
tilegne seg kunnskap for å kunne tilby alle barn og unge en svært
viktig arena for aktivitet. I et år preget av hjemmeundervisning og
isolasjon, har det faktum at vi har holdt fotballaktiviteten i gang,
sannsynligvis vært svært avgjørende for mange av våre
medlemmer.
Det ble avviklet halv serie på høsten for samtlige lag i DFI Fotball.
Trening innenfor gjeldende smittevernregler har det vært mulig å
gjennomføre gjennom hele 2021. De aller fleste lag har hatt en
tilnærmet normal treningssesong.
Vi har gjennomført begge de planlagte fotballskolene. DFI Fotball
Akademi har hatt god drift og har svært stabil medlemsmasse.
2021 ble til tross for forutsetningene et godt år med mye aktivitet –
bra jobba!
A-lag kvinner – Hovedtrener Tom Erik Seim:
2021 sesongen har også vært et annerledes år, men et år som
damelaget har brukt til å bygge et nytt lag. Vi har jobbet med å
videreføre tidligere holdninger, kultur samt etablere/integrere vår
spillestil til alle de nye i laget. Etter 2020 sesongen var det 9stk
spillere som fortsatte, og som da utgjorde stammen i laget. Miljøet,
treningskulturen, kvalitet og spillestil ble vektlagt når nye spillere
skulle integreres i troppen. Vi hentet opp flere spillere fra yngre
årganger i DFI, i tillegg fikk vi noen spillere fra naboklubber.
Troppen i 2021 var på ca 22spillere med et aldersspenn fra 16 til
27år, med andre ord en veldig fin miks og balanse i laget. Offensivt
og defensivt jobbet vi med struktur, og hvordan hver enkelt spiller
skulle agere i de ulike rollene.
Vi trente hele året, hvor vi gjennomførte 3 treninger pr uke.
Seriespillet, 3 divisjon kvinner, startet på høstsesongen, og det var
nesten uvant med organiserte kamper igjen. Vi hadde en fin
sesong hvor vi endte på 2.plass etter Fredrikstad som vant serien
og rykket opp til andre divisjon gjennom kvalifiseringsspill. På
høsten gjennomførte vi 4 fotballaktiviteter pr uke og sesongen
fremsto som normal igjen. Oppsummert ble 2021 sesongen et fint
fotballår for damelaget hvor vi fokuserte på et lite generasjonsskifte
og bygget et nytt lag.

som deltok i Interkrets B i 2021 opp i direkte nedrykk eller i
kvalifiseringsspill. DFI’s G19-lag ble nummer tre i sin avdeling.
Klubben er derfor direkte kvalifisert for spill i Interkrets også i 2022.
Prestasjonen oppfattes å være viktig for den videre utviklingen av
Drøbak Fotball som en breddeklubb med et utmerket sportslig
tilbud til unge talenter.
Mats Lien Vågan og Mikkel Aleksander Aarstrand fant i 2021 veien
tilbake til moderklubben etter noen sesonger med spill for andre
klubber. Begge ga store bidrag til seniorlagenes prestasjoner og til
miljøet som helhet. Denne rekrutteringen av forhenværende
DFI-spillere har således vært meget vellykket.
A-lag Herrer har foran 2022-sesongen innført skriftlige kontrakter
med et begrenset antall spillere. En tydeligere satsing på en
stamme av A-lagsspillere kombinert med hospiteringsordninger for
spillere i Ungdom Elite med de rette holdningene og ferdighetene
er den modellen som vil bli benyttet i DFI.
Kretsmestere:
I 2021 sesongen ble DFI Fotball kretsmestere i følgende
årsklasser:
●
J 17 KM
●
5. div herrer
Vi gratulerer begge lagene med serie- og kretsmesterskapet – bra
jobba!.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Pga smittevernregler måtte vi avlyse Badebycup også i 2021. NFF
Østfold avlyste også de planlagte 3-er minifestivalene. 2014
årgangen arrangerte derfor egen mini-turnering hvor lag fra
nabokommunene ble invitert – det ble en kjempesuksess.
Begge fotballskolene gikk som vanlig i juni og august. Mange JR
spillere jobbet som instruktører på fotballskolene, og får med det
sitt første møte med arbeidslivet.
I slutten av august hadde vi felles oppstart for 2015-kullet (1.
klasse) – her kom det ca 50 barn og over 20 foreldre meldte seg
som resurspersoner rundt laget.
Ingen lag kunne reise på planlagte utenlandsturer i 2021.
Noen lag dro på cuper i Østlandsområdet.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
DFI Fotball har i 2021 hatt koordinator ansatt i 40 % stilling og 1
trener / spillerutvikler i 30 % stilling. Det har ikke vært sykefravær i
2021.
De administrative oppgavene ivaretas av styret i DFI Fotball uten
godtgjørelse.

A-lag / JR avd herrer – Hovedtrener Kristian Semmen
DFI’s A-lag (Amedialigaen) og rekruttlag (5. divisjon) fikk gjennomført sine seriekamper i høstsesongen 2021. A-laget ble nummer
fire i sin avdeling. Rekruttlaget ble kretsmestere i 5. divisjon etter
åtte strake seiere på slutten av sesongen.

9. Ytre miljø
DFI Fotball har sammen med DFI jobbet opp mot Frogn Kommune
for å få på plass gode avtaler vedr. drift og spesielt vintervedlikehold av Seiersten og Frogn KG. Det er innført nye regler vedr.
granulat, og hvordan baner med dette skal driftes. Dette har
fungert bra i 2021.

DFI’s G19-lag konkurrerte i Interkrets i 2021. På grunn av forhold
knyttet til koronapandemien, endte halvparten av de 16 lagene

Nærmiljøanlegget på Høiås og Folkvang brøytes ikke om vinteren.
På Folkvang har vi etter pålegg fra Frogn Kommune bygget en 20
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cm høy fysisk sperre rundt hele banen for å hindre avrenning av
granulat ved nedbør.
10. Fortsatt drift
DFI Fotball har bygd opp en svært god økonomisk buffer. Klubben
drives godt, og det er god oppslutning rundt frivilligheten.
Styret vurderer at DFI Fotball er svært godt rustet for videre drift.

Fadder i hovedstyret er Richard Spoletini.
3.2 Styrets aktiviteter
Styret har gjennom året bestått av 5 medlemmer.
Det har vært avholdt 4 «digitale» og 1 fysisk styremøte i 2021, i
januar, mars, mai, september og november.
Styret har fordelt arbeidsoppgaver- og områder seg imellom, og
hatt løpende dialog på avgjørelser og vedtak gjennom Messenger
og e-post.
3.3 Gruppens medlemstall
Totalt 80 medlemmer

1. Visjon for gruppen
«Vi skal skape friidrettsglede for alle»
2. Målsetning og resultater
Målsettingen vår er «Etablere et bærekraftig friidrettsmiljø innen
rammen av DFI som kan skape økt idrettsglede for barn og
ungdom» med undermål
a. Sikre et godt og godkjent anlegg og anskaffe egnet utstyr for
friidrettsaktiviteter
b. Opprettholde et godt og trygt treningsmiljø for alle aldersgrupper
c. Opprettholde et godt og trygt konkurransemiljø for alle aldersgrupper
DFI friidrett har nå etablert 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 og konkurranse.
Resultater DFI Friidrett
a) 2021 har på grunn av koronasituasjonen i Norge vært et labert
konkurranseår med få stevner og konkurranser, men vi har
opprettholdt treningstilbudet og hatt få smittetilfeller i gruppa.
Banen er fremdeles ikke i orden etter reparasjon og fremstår
nærmest som en hinderløype pga av større ujevnheter i dekket
– dette følges opp. Vi har investert i nytt start- og tidtakersystem
for enklere å kunne arrangere stevner og klubbmesterskap med
korrekt tidtaking.
b) Treningene er organisert slik at barna deles i 3 grupper: Rekrutt
(2. og 3. klasse med hjelpetrenere fra ungdomsparti), junior
(4.-6. klasse) og ungdomsparti (7. klasse og eldre – delt inn i
langdistanse, og sprint/lengde/høyde). De yngste trener 1x i
uken, midterste parti 1-2x, og eldste parti har 2-3 fellestreninger.
Dette betyr at tilbudet om fellestreninger har økt på de to eldste
partier. Ca 70 barn og unge deltar jevnlig på treningene og det er
minimalt med frafall tross at hverdagen ellers er endret for
mange
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
●
Petter Norstrøm, leder og trenerkoordinator
●
Atle Olsen, utstyrsansvarlig
●
Vibeke Malvik, medlemslister, arrangementer
●
Maria Nordraak, kursansvarlig, sosiale arrangementer/
dugnader på arrangementer
●
Åshild Turid Kallevik, sosiale arrangementer/dugnader på
arrangementer
I tillegg til de nevnte oppgaver bidrar alle styremedlemmer med
oppgaver knyttet til arrangementer.
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3.4 Leder og trenere
Vi har etablert en gruppe med 9 trenere fordelt på de 3 treningsgruppene.
Ansvarlig for yngste gruppe: Jorunn Hegle Hovda. Mellomste
gruppe:
Stina Norstrøm, Ingrid Folland, Morten Dahl og Andreas Tryti.
Eldste gruppe: Petter Norstrøm, Peter Ennals og Håvard Fosse
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 131.200,For ytterligere detaljer henvises til detaljert regnskap
Sponsorer/samarbeidspartnere
Vi har ingen egen hovedsponsor (med unntak av Sparebank1),
men får støtte til enkeltarrangementer fra bedrifter, og søker stadig
støtte der det er mulig. Gjennom avtalen mellom DFI og Select får
vi en pott til utstyr, samt at de er våre forhandlere på klubbdrakter
og profileringstøy.
DFI Friidrett har også inngått avtale med Trimtex for klubbtøy
tilpasset friidrett
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
DFI Friidrett har egen nettside i regi av DFI med domene www.
dfi-friidrett.no. Siden benyttes til informasjon om treningstilbudet,
stevneoversikt og nyheter. Som supplement bruker vi Facebook og
Messenger til beskjeder og kontakt med utøvere og foreldre, samt
appen Spond til påmeldinger stevner/treninger slik at vi kan
opprettholde oversikt over deltakere samt kunne tilby informasjon
om innholdet i de spesifikke treningene.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Friidrettsbanen er beskrevet under målsettinger og resultater.
Innetilbudet vintertid er i år utvidet, noe som har opprettholdt
treningsdeltakelsen gjennom hele året.
Det er gjennomgående krevende å avholde løpetrening på banen
samtidig med fotballtrening – det er tidvis en god dialog og
forståelse
mellom gruppene, men samtidig umulig å forhindre at baller ruller
Årsberetning for DFI 2021

ut i løpebanen, noe som forårsaker snubling og begrensning i
fartsøvelsene på langsidene. Friidrettsgruppa har spilt inn ønske
om en
fysisk hindring mellom fotballbane og løpebane i form av en
langsgående reklamebukk som kan flyttes ut i banen når det er
fotballkamp, og stå permanent under treningene. Dette vil skape
trygghet for løperne – særlig sprintgruppa.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
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. I år har konkurransetilbudet vært vesentlig
mindre enn tidligere år, men iveren etter å konkurrere er stor og
flere utøvere kvalifiserte seg til Lerøylekene (Rjukan) der Kristoffer
Randall tok gull i kappgang. Årets kretsmesterskap på Stovner
stadion i september gikk også bra med følgende resultater:

9. Ytre miljø
Intet å melde
10. Fortsatt drift
Intet å melde

1. Visjon for gruppen
Vår visjon for 2021 var: Friskis & Svettis skal tilby lett tilgjengelig,
lystbetont trening av høy kvalitet for alle. Vi ønsker å bedra til at så
mange som mulig skal oppleve bevegelsesglede og ha muligheten
til å ha en positiv og aktiv livsstil.
2. Målsetning og resultater
Videreutvikle treningstilbudet i sal, opprettholde aktivitetsnivået og bredden i treningstilbudet. Koronaen satte en
stopper for videreutvikling av tilbudet og det var også problematisk å opprettholde aktivitetsnivået.
●
Finne best mulig treningslokaler. Det er stor kamp og etterspørsel etter treningslokaler. Vi fikk to tider på Sogsti Skole,
men så ble det dobbelbooking som gjorde at vi mistet en
treningstid. Vi er spesielt fornøyde med lokaler på Sogsti
Skole.
●
Utdanne trenere. En trener har sluttet fast og er bare på
vikarbasis. Det har vært vanskelig å finne erstattere og med
korona har det vært vanskelig generelt å utdanne trenere.
●

Vinter Andersson
800m G15: 2.09,01 min SØLV
Frida Kristine Buer
100m J15: 13,58 sek BRONSE
200m J15: 28,63 sek BRONSE
Anniken Norstrøm
400m J17: 1.04,44 min SØLV
Marcus Folland Dahl
Tresteg G11: 9,09 m GULL
60m hekk G11: 11:30 sek SØLV
Leon Tryti
60m G11: 9,51 sek BRONSE
Lengde G11: 3,98 m
200m hekk G11: 37,93 sek SØLV
Høyde G11: 1,25 m GULL
200m G11: 29,97 sek SØLV
Spyd G11: 22,47 m SØLV
Treningstilbudet for de eldste utøverne er utvidet til også å
inneholde kretsprosjekter i regi av Norsk Friidrett. Dette er teknikktrening med profesjonelle trenere fra andre klubber/forbundet og
skjer annenhver uke gjennom to sesonger.
Ved hver årsavslutning deles årets «innsatspris» ut til de utøverne
som har deltatt på flest stevner/konkurranser. Dette er en pris alle
kan «vinne» - og består av en stor pokal med inngravert navn og
årstall. I 2021 gikk prisen til:
Frida Kristine Buer og Kristoffer Randall på eldste parti, samt Leon
Tryti, Stella Tryti, Marcus Folland Dahl og Benjamin Folland Dahl
på mellomste parti.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Blomstermila og terrengkarusell ble ikke arrangert, men vi snek inn
Drøbakslekene 19. juni med godt oppmøte og god gjennomføring.
Her fikk vi også testet nytt start- og tidtakersystem.
7.3 Sosiale aktiviteter
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Intet å melde
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3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder
Marit Winge
Nestleder
Inger Taalesen
Kasserer
Lene Thomas
Sekretær
Inger Taalesen
Utdanningsansvarlig Bente Jensen
Vertsansvarlig
Marianne Økland
3.2 Styrets aktiviteter
Det har vært avholdt kun 3 fysiske styremøter i kalenderåret hvor
det ble behandlet 2 saker (høst). Det har vært opprettholdt kontakt
via mail for å løse utfordringene med koronaen.
3.3 Gruppens medlemstall
26 medlemmer
3.4 Leder og trenere
1 trener og 2 vikarer
3.5 Dommere
Ikke aktuelt.
3.6 Frivilligheten
All innsats til både styret, trenere og verter er frivillig innsats.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Resultatet viser at vi for 2021 har et overskudd på kr 7.449, -.
F & S har en stabil og god økonomi med en egenkapital på kr.
196.361, -.
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4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Ikke aktuelt.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Vi har i løpet av året hatt en vanlig annonse i Amta papirutgave. I
tillegg informerer vi på vår hjemmeside og facebook siden.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Vi har benyttet gymsalen på Sogsti Skole og Aula på Seiersten.
Mye av 2021 var preget av nedstenging på koronaen.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Vårt treningstilbud i 2021 har vært:
Januar – juni: 3 treningstimer i uken innendørs med Modus, Flex
Soft og middels Jympa.
August – november: 2 treningstimer i uken innendørs med Utefys
og Core Flex Soft.
All trening er med musikk. Utefys er et spesialtilpasset program for
covid 19, dette ble tatt med innendørs på høsten for å tilfredsstille
restriksjoner om minimal bevegelse.

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 unge og voksne med spesielle
behov. Gruppen 13 er en etablert gruppe i DFI-systemet. Arbeidet
med å innlemme gruppen i DFI startet opp i forbindelse med det
første Frogniade arrangementet i 2011. Håndball var vi allerede i
gang fra år 1998 i samarbeid med Kolbotn KIL. Fra våren 2013 ble
en allidrettsgruppe til en ren fotballgruppe. Den siste aktiviteten vi
startet med var skigruppen i 2014.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder		
Styremedlem/ økonomi
Styremedlem		
Styremedlem		
Styremedlem		

Veronica Hove
Inger Wittrup
Harald Wærnhus
Randi Standahl
Ståle Klevhøy

(1 år)
(1 år)
(1 år)
(2år)
(2 år)

Valgkomité: Styret
Rutiner som ble innført i forbindelse med koronaen var at antibac/
desinfeksjonsmiddel tilgjengelig på alle treninger. Det ble innført
navneliste på hver trening, og utlånsmatter og garderober var ikke
tilgjengelig under innendørs trening.
2021 ble nok et uforutsigbart år, hvor man på best mulig måte
prøvde å opprettholde treningstilbud ut ifra reskreksjoner og
nedstengning. Jympa lot seg ikke gjennomføre med aktuelle
restriksjoner, derfor ble den timen midlertidig tatt ut av timeplanen.
7.1.1 Bredde
7.1.2 Topp
7.1.3 Talentutvikling
7.1.4 Resultater/plasseringer
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Ikke aktuelt.
7.3 Sosiale aktiviteter
Det har ikke vært sosial samling på grunn av Covid 19.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Arbeidsmiljøet er 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 forsetter sin drift i 2022 og fortsetter med 2 treninger per uke
inntil videre. Vi har mistet 2 faste trenere (blitt vikarer) og har ingen
trenere som er under utdanning, derfor er vi sårbare for endringer.
Vi har mistet mange medlemmer under Covid 19.
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3.2 Styrets og medlemmenes aktiviteter
Styret har hatt 3 styremøter og behandlet 8 saker. Året har i stor
grad vært preget av nedstengning, så våre fotballspillere har kun
hatt trening fra oktober og frem til nedstengning i begynnelsen av
desember. Håndballspillerne fikk heldigvis en tilnærmet normal
høst. Denne forskjellen henger sammen med smittevernreglene på
Drøbak Vaskeri.
I vår handlingsplan var det kun Frogniaden, som vi fikk arrangert
som planlagt.
3.3 Gruppens medlemstall
Rekrutteringsgrunnlaget til Gruppe 13 er naturlig nok begrenset. Vi
har 45 hvorav 8 av dem 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. Det kom forespørsler
i 2019 om en aktivitetsgruppe for barn. Leder av DFI søkte om
prosjektmidler og hun og en ansatt i kommunen fikk i gang en
gruppe i 2019. Dette prosjektet stoppet opp da koronaen stengte
dette tilbudet. Vi mangler en forelder eller en annen interessert
person, som vil føre dette prosjektet videre. Inntil videre er juniorgruppen, som del av gruppe 13 kun en ide/plan. Når det blir en
realitet, vil det også bety flere medlemmer i gruppe 13.
3.4 Trenere
Fotballgruppen har fra januar 2016 vært så heldige å ha 5 trenere:
I 2021 var Sverre Vågan hovedtrener og Bjørn Diedrichsen, Hans
Christian Treider, Harald Wærnhus og Ståle Klevhøy var assistenttrenere.
Håndballgruppen har fra vinteren 2019 hatt Arve Halstvedt som
hovedtrener sammen med Nils Eide. I perioder var det dårlig
fremmøte, men i 2021 har det vært et godt oppmøte med mellom
12 og 16 spillere.
Skigruppen har hatt Kristoffer Ramskjell, som trener fra skisesongen 2015.

Årsberetning for DFI 2021

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 lønnes og de øvrige trenerne lønnes ikke. De har fått
tilbud om lønn, men de har takket nei til det.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppens økonomi er tilfredsstillende. I 2021 brukte vi ikke penger
på deltakelse på Ridderrennet, ViVil lekene, landsturneringen i
håndball eller sosiale aktiviteter som grillfest, Håøyatur eller
juleavslutning. Frogniaden ble gjennomført, men vår planlagte
jubileumstur til Gol måtte avlyses.
Egenkapitalen er pr 31.desember 2021 på kr 321 673, kr 58277 på
driftskonto og kr 263396 på jubileumskontoen.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Gruppe 13 hadde også i 2021 støtte fra: Lions, Heer Aktivitetsklubb
og Kiwanis og Slåke Invest
4.3 Informasjon og kommunikasjon
Ingebjørg Brown fra hovedstyret er vår 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. Vi er veldig glad for
samarbeidet med friidrettsgruppen og fotballgruppen under
Frogniaden. Samarbeidet med DFI administrasjonen har fungert
veldig greit.
DFI har fått en ny nettside, men den har ikke gruppe 13 begynt å
bruke. Vi har en facebook side, der deltakere, pårørende og
støttespillere kan lese om fotballgruppens aktiviteter. Her legges
det ut bilder fra cuper, arrangementer og oppdateringer om trening
etc. Vi har 80 medlemmer på Facebook.

noen 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. Men dette ble avlyst i år.
Håndballspillere, som også spiller fotball eller er med i
skigruppen må være medlem av Kolbotn idrettslag og
DFI. Drøbak spillere, som bare spiller håndball er ikke
medlemmer av gruppe 13.
Landsturnering i Kristiansand ble avlyst.
●

Skitrening: Vi hadde 5 påmeldte til skitreningen, men den
måtte avlyses på grunn av mangel på snø og Ridderrennet
ble avlyst på grunn av korona.

6. Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Bortsett fra sommeravslutning på museet og Frogniaden måtte
våre øvrige planlagte arrangementer avlyses.
Frogniaden ble gjennomført med oppunder 50 deltagere på
Seiersten Stadion. Alt foregikk som det hør og bør med musikkorpset, ordfører klippet snoren, Inger Grete varmet opp, speaker
dirigerte øvelsene, Lions styrte kiosken, vår populære musikant Pål
spilte i pausen og deltakerne viste sin iver og begeistring. Alle var
enige om at dagen hadde vært vellykket.
7. Sosiale Aktiviteter
Alle planlagte aktiviteter ble avlyst.
8 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.

Tidligere år har gruppen vært omtalt i Amta i forbindelse med
Ridderrennet, men når Ridderrennet avlyses blir det heller ingen
Amta oppslag. Vi savnet Amta på årets Frogniade. Det vekker
begeistring når våre spillere får bilde i Amta.
4.4 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 fornøyde med treningshallene og tidene, og håper vi kan
beholde dem også i kommende skoleåret.
5. Aktiviteten
5.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
GR 13 har følgende tilbud til våre medlemmer:
●
Fotballgruppen: Trening på Dyrløkkeåsen skole på torsdager
kl. 19 – 20. I 2021 har det vært mellom 15-20 fotballspillere
på de få treningene vi hadde i høst. Cuper og Vivil ble avlyst
●
Håndballgruppen: Et samarbeid mellom Kolbotn IL og DFI
gruppe 13. Håndballtreningen i Drøbak er på Frogn Arena
mandager kl.18.30 – 19.30 og i Sofiemyrhallen på fredager.
Fra august 2014 har vi hatt egen håndballtrener for treningen
i Drøbak. Kolbotn stiller med egen trener i Sofiemyrhallen.
Noen av håndballspillerne velger å spille 2 ganger i uken og
Årsberetning for DFI 2021

1. Visjon for gruppen
Idrettsglede for alle - og en håndballgruppe å være stolt av.
2. Målsetning og resultater
2.1 Mål satt for 2021
Hovedmål - Være en bidragsyter i nærmiljøet gjennom å tilby
håndballaktivitet til barn, ungdom og voksne.
Delmål - Videreutvikle klubben, beholde eksisterende spillergruppe, og starte nye lag fra loppetassen.
●
Ha gode treningstilbud på alle aldersbestemte nivå som vil
spille håndball i DFI.
●
Sportslig plan implementeres i løpet av 2021.
●
Videreføre felles treningsmodell for A- og rekruttlag på
dame- og herresiden.
●
Opprettholde A-lagene i nåværende divisjoner for et godt
utviklingstilbud og treningsmiljø for å holde på spillere lengst
mulig.
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3. Organisasjon
3.1 Styrets og sportslig utvalgs sammensetning

Anlegg:
●
Jobbe videre for et godt samarbeid med Bølgen.
●
Avklaring rundt kiosksalg.
●
Avklaring rundt mulighet for lag/gruppe treninger.
●
Utvikle Frognhallen å bli håndballens samlingssted.
●
Jobbe for å få beach-håndballbane i Drøbak
2.2 Resultater for 2021
Dette året, i likhet med 2020 har vært preget av pandemi og
restriksjoner pga. covid-19. Det har vært et år preget av usikkerhet,
restriksjoner, rutiner og stadig nye tilpasninger, og dette preger
også mange av punktene i årsberetningen.
Til tross for mange utfordringer, covid19-rutiner og instrukser, samt
mye merarbeid for alle våre trenere og ressurser, har vi prøvd å
opprettholde et godt tilbud. Situasjonen har imidlertid gjort
gjennomføring av treninger og kamptilbud vanskelig. Alle har
respektert beslutninger og vært lojale til tiltakene som er innsatt. Vi
er ekstra stolte over jobben våre trenere og ressurser har lagt ned
dette året.
Pandemien har dessverre medført at det ikke har vært mulig å
delta på cuper for noen av klubbens lag i 2021.
I all hovedsak har vi klart å opprettholde et tilnærmet normalt
kamp- og treningstilbud for alle våre lag fra seriestart frem til
desember 2021 da nye restriksjoner igjen ble innført.
Vi har et spilltilbud i alle aldersklasser for jenter fra loppetassen til senior, med unntak av jenter 16 år.
Det er sammenslåtte alderskull i G05/06 (DFI/Son/Herulf).
Aktiv rekruttering av spillere i lagsmiljøene, samt etablert
nye lag for både jenter og gutter 2013 fra loppetassen.
Felles treningsmodell for rekrutt og senior er videreført på
jentesiden. Junior (J02, J03, J04, J05) og senior er en felles
gruppe med samme trenerteam og lagledelse, og modellen
videreføres.
Utdannet egne dommere i klubben.
Det jobbes kontinuerlig med Bølgen for å få til et godt
samarbeid.
Styret har jobbet med Beach-prosjektet i en egen prosjektgruppe gjennom 2021. Det er innhentet et detaljert anbud
på anlegget og det er jobbet med avklaringer rundt planer
og søknadsprosesser og mot Frogn Kommune.
En spiller er tatt ut på regionalt landslag J15

●

●
●

●

●
●

●

●

Styret
Leder: Anders Haugen
Nestleder: Daniel Østreng
Styremedlemmer: Christine Haugan, Thor Strømdahl, Eline
Aas og Elisabeth Seljevold Fladmoe
Styret har gjennomført 8 styremøter og deltatt som faddere fra
styret på foreldre- og ressursmøter for de ulike lagene. Det er
avholdt ressursmøte for lagledere og foreldrekontakter (oppmenn)
via Teams.
Det ble i november 2021 nedsatt en eget prosjektgruppe bestående av Magnus Seip, Anders Haugen, Thor Strømdahl og Eline
Aas som har jobbet med etablering av Beachbane. I prosjektgruppen har også Richard Spoletini fra Hovedstyret deltatt.
I tillegg til styret har klubben engasjert Magnus Seip som daglig
leder og sportslig leder.
Sportslig utvalg
Sportslig leder: Magnus Seip
Leder for sportslig utvalg: Christine Haugan
Medlemmer: David Bråten, Per Wollbraaten, Bjørn Torstensen,
Henrik Kjønnerød
3.2 Styrets og sportslig utvalgs aktiviteter
●
Drive klubben videre som en aktiv gruppe i DFI.
●
Oppfølging av hallarrangement ved hjemmekamper.
●
Jobbe for at lag og gruppe har god økonomi.
●
Gjennomført ressursmøte på teams med fokus på koronarutiner og kamper.
●
Sportslig utvalg har gjennomført samtaler med trenere.
●
Gjennomført aktivitetsuke i august 2021.
●
Tilrettelagt for dugnadsinntekt for lagene igjennom kaffeavtalen.
●
Etablert avtaler med totalt 17 sponsorer i 2021
●
Søkt etter, og rekruttert/ansatt trenere.
●
Opprettet, oppdatert og iverksatt rutiner for DFI håndball.
●
Opprettet egen arbeidsgruppe for Beachbaner i Drøbak
●
3.3 Gruppens medlemstall og ressurser
Vi hadde pr. 31.12.2021 247 aktive spillere, i tillegg til rundt 20
deltakere på loppetassen.

Tall pr. 31.12.2021
Alder ses. 19/20

Lag

Antall spillere

Antall lag i seriespill

Lag

Antall spillere

Antall lag i seriespill

8

G2013

11

Minirunder

J2013

7

Minirunder

9

G2012

13

1 + Mini

J2012

10

1 +mini

10

G2011

10

2

J2011

17

2

11

G2010

17

2

J2010

17

2

12

G2009

4

1

J2009

22

2

J2008

22

2

G2007

16

1

J2007

10

1

J2006

17

2

G2005

3

1

J/S Herrer

22

M4 og M3

J/S Damer

29

J1 og K4

Gutter

96 (+3)

10 (+2)

Jenter

151 (-22)

14 (0)

13
14
15
16
SUM
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Vi hadde 13 hovedtrenere, 36 assistenttrenere, i tillegg til over 35
ressurspersoner som lagleder/oppmenn og frivillige i håndballgruppa. Flere trenere/lagledere og oppmenn har flere funksjoner i
gruppa.
3.4 Utdanning
Flere trenere har vært på trener barnehåndball, og vi har trenere
som har deltatt på flere trener moduler. Håndballgruppa betaler
kursene for trenere som ønsker å gå kurs.
3.5 Dommere
Vi hadde 20 kvotedommere i klubben, hvorav 9 er leid ut, i tillegg til
barnekampveileder avtale. DFI håndball dømmer selv 9 – 11 års
klassen i egen hall.
Vi har 2 autoriserte observatører, der 1 har dommerutvikler II, og 1
har dommerutvikler I utdanning. I tillegg har vi en ekstern fast
dommerutvikler vi benytter for utvikling av dommerne våre. Vi har
også 1 aktiv NHF dommerinstruktør og dommerutvikler i utviklingsgrupper i NHF.
Det er utdannet 4 barnekampledere og 4 Dommer I dommere
dette året.
Antall dommere i klubben er stabil, men vi mangler dommere i de
to øverste utviklingsgruppene i region øst.
3.6 Frivilligheten
Håndballgruppa blir drevet med en stor grad av frivillighet og med
vår organisering er vi avhengig av svært stor innsats fra hvert
enkelt lagsmiljø for å opprettholde vårt aktivitetsnivå. Styret har
dessverre sett en tendens de siste par årene til at oppgavene på
hvert enkelt lag blir fordelt på færre foreldre og at det er vanskeligere å få foreldre til å stille opp på dugnader enn tidligere. I DFI
Håndball mener vi at bred støtte fra foreldrene er viktig for samhold
og utvikling av klubben.
4. Økonomi
4.1 Kommentarer til regnskapet for 2021
Gruppen endte med et overskudd i 2021 på kr. 1 497,- (kr 143
118,- uten lagskasser).
4.2 Materiell
Materiell og utstyr til alle lagene i DFI Håndball blir hovedsakelig
bestilt gjennom daglig leder.
Drøbak-Frogn 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.
4.3 Sponsorer/samarbeidspartnere
Sponsorhefte med standard kontrakt og veiledende summer for
reklame ligger tilgjengelig på hjemmesiden vår.
Styret har pr 31. desember 2021 17 sponsorkontrakter, som gir
inntekter på kr. 230.000,- for 2021, og kr. 230.000,- for 2022
(sesongen 22/23).
Budsjettmålet for 2021 var på kr 200.000,-. Styret ønsker å rette en
spesiell takk til Trond Plaat for innsatsen med sponsor-aktivitet,
også etter at han gikk ut av styret i mars 2021.
Årsberetning for DFI 2021

I tillegg har lagene egne sponsorer.
5. Informasjon og kommunikasjon
Vi baserer vår kommunikasjon med medlemmer via e-post,
hjemmeside og Facebook der vi har en egen gruppe for våre
ressurser.
Instrukser og rutiner, samt årshjul, kalendere og nyttig informasjon
ligger på våre websider.
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.
Nytt medlemsregister fra NIF er tatt i bruk for håndballgruppa, og
det er jobbet mye med nye websider som ble lansert i 2021.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjon
Frogn VGS (Frogn Arena), Dyrløkkeåsen og Frognhallen er anlegg
som håndballen benytter til sine treninger. Frognhallen er håndballens kamparena.
Fordelingen av treningstimer til gruppene blir gjort av administrasjonen i DFI. Daglig leder i DFI Håndball fordeler deretter treningstider til de ulike lagene. Vi har generelt et godt tilbud om treningstid
til lagene, men har likevel et ønske om økt hallkapasitet for å kunne
gi lagene våre en enda bedre treningsarena.
Vi har i 2021 rustet opp med nytt lydanlegg og nye mål i Frognhallen. Disse målene har en høyere kvalitet enn de gamle og kan
plasseres fritt i hallen på en sikker måte. Dette gir en vesentlig
bedre kamparena for kortbane-kamper for 10 og 11-åringene enn
vi hadde tidligere med oppblåsbare mål. Videre er det i 2021
etablert feste-anordninger til minimål, som nå gjør at det kan
arrangeres opptil 3 samtidige kamper for de yngste spillerne i
klubben.
Frognhallen er gjennom de siste par årene igjen etablert som vår
storstue. Vi jobber imidlertid fortsatt med Bølgen for at lagene våre
skal ha en så smidig kamp- og treningshverdag som mulig.
●

●

●

Det er jobbet mye med bruk av Frognhallen og samarbeid
med Bølgen, men det er en vei igjen på dette arbeidet som
ledes av HS og administrasjonen sentralt.
DFI Håndball har i samarbeid med Frogn Kommune etablert
et svært godt lydanlegg i Frognhallen. Lydanlegget er satt
opp slik at det kan benyttes under trening og kamp på en
svært enkel måte. Anlegget kan brukes både til musikk og
speakertjeneste, og det er et ønske fra klubben at dette
brukes aktivt på kampdager.
Det er savn på tilgang til et stort møterom.

7. Aktiviteten
7.1 Regional spillerutvikling
Flere spillere har vært på SPU aktivitet i regionen, og en spiller har
blitt tatt ut til regionalt landslag.
7.2 Intern SPU
Intern spillerutvikling ikke gjennomført.
Det ble gjennomført målvakts-treninger internt i klubben ledet av
Bjørn Torstensen.
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Vi har hatt et fast tilbud for lagene ca. hver 14. dag for våre
målvakter mellom 12 – 15 år.
7.5 Egne arrangementer
DFI Håndball har gjennomført hallarrangement ifm. med terminfestede seriekamper i Frognhallen. Disse er gjennomført etter DFI
Håndball sine rutiner tilpasset restriksjoner og smittevern, som
igjen er basert på Norges Håndballforbunds retningslinjer for
hallarrangement. Lagene skal ha skryt for å tilpasse seg og
arrangere kamper iht. stadig endrede rutiner.
7.6 Rekruttering
Loppetassen
Loppetassen har hatt en trening pr uke, og deltagelse på 2
cup-runder.
Loppetassen er et tilbud for 1. og 2. klasse, og skal være et gratis
tilbud til deltakere for å øke rekruttering, og det er lav terskel for å
delta. Henrik Kjønnerød er primus motor.

at DFI Innebandy har havnet litt bakpå når det gjelder rekruttering
og etablering av nye lag. Det positive er at vi fikk satt i gang et
SR-lag.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Lennart Beijer - Styreleder
Klaus Rødahl – styremedlem, ansvarlig rekruttering
Øyvind Kallstad - styremedlem, webansvarlig
Sander Greni - styremedlem, økonomi og hallvaktansvarlig
3.2 Styrets aktiviteter
Etter oppstart på sesongen 2020/2021, så har koronasituasjonen
gitt utfordringer vedr gjennomføring av treninger og kamper. Men, vi
har gjennomført det som har vært mulig av treninger og kamper på
en trygg måte, og etter de retningslinjer og anbefalinger som er
gjeldende.
●

Klubben har aktivt rekruttert nye spillere både til ungdomslagene
og seniorlagene.

●
●
●

7.7 Aktivitetsuke
DFI Håndball arrangerte håndballens aktivitetsuke i august i
Frognhallen. Det var ingen krav om håndball-ferdigheter for å delta,
og det var i år ca. 40 deltakere. Alle instruktører som
jobbet er aktive i DFI håndball. Det ble servert varm lunsj og frukt
mellom de 3 øktene med aktivitet. Varm lunsj ble bestilt fra Bølgen
kafe.
7.8 Sosiale aktiviteter
Ingen sosiale aktiviteter i klubbens regi dette året.

.
1. Visjon for gruppen
«Innebandy er idrettsglede for alle»
2. Målsetning og resultater
Hovedmål:
Breddesatsing for å gi et tilbud til alle som ønsker å spille
innebandy i Frogn/Omegn.
I 2021 har vi hatt fire lag i seriespill, G13, G15 Elite, G16 og
SR-lag.
Spesielt på begge G13 er det flere alderstrinn. Her har vi hatt
spillere som strekker seg fra 2008 og til 2011. Vi har fått et par
henvendelser fra yngre barn, som vi dessverre har måttet sette på
vent pga. ressursmangel. Ved slike henvendelser oppfordrer vi
foreldre til å stille som trenere/ressurspersoner, og tilbyr treningstid,
et tilpasset opplegg for aldersgruppen samt støtte fra erfarne
trenere i en oppstartsfase.
Delmål:
Etablerere lag i flere årsklasser.
2021 har også vært et vanskelig år pga. den pågående pandemien. Vi har opplevd mye smitte i våre lag og det har selvfølgelig
også andre lag erfart. Vi har vært stoppet fra å trene og mange av
seriekampene har vært endret / flyttet. Totalen av alt dette har gjort
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●

4 styremøter er avholdt
Deltatt i foreldremøter for begge lag ved sesongstart
Hallvaktordningen - gjennomført av foreldre på de to lagene
Gjennomført kamparrangementer sammen med lagene
Søkt og fått kulturmidler til innkjøp av nye mål.

3.3 Gruppens medlemstall
Pr 31.12.2021 har gruppen 60 medlemmer (ref minidrett)
Totalt antall medlemmer: inkl trenere og ressurspersoner
Antall medlemmer G13 - 15 spillere
Antall medlemmer G15/16 - 22 spillere
Antall trenere/assistenttrenere: 6
Antall lagledere:2
3.4 Leder og trenere
2020/21:
Lennart Beijer - trener G13
Klaus Rødahl - assistent-trener G13
Elin Bolhorst - lagleder G13
Glenn Christiansen - trener G15/16
Richard Fried - assistant-trener G15/16
Christopher Lende - assistent-trener G15/16
Jozo Janicek - keepertrener G15/16
Line Trosterud – lagleder G15/16
Glenn Christiansen - trener SR-lag
Richard Fried - assistant-trener SR-lag
3.5 Dommere
Vi har i 2021 ikke kunnet stille med dommere til regionen.
3.6 Frivilligheten
Hoveddugnaden til DFI innebandy er hallvakt, som gjennomføres
av foreldre for begge lag. Det gjennomføres kamparrangement
som hvert lag har ansvar for, og overskuddet her går til det laget
som arrangerer. Lagene oppfordres til å gjennomføre egne
dugnader for å tjene penger til laget.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Styret leverer et positivt driftsresultat for 2021 pålydende kr 142
552
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4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Sponsorer i 2021:
Andresen Bil, Ski
Elon, Drøbak
Syljuås
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Vi har hatt som målsetting å få på plass en egen hjemmeside for
Innebandygruppa, hvor vi kan legge ut informasjon om hva vi gjør
og også som en informasjonskanal for foreldre og interesserte.
Jobben med denne fortsetter, men har blitt litt satt på vent, både
pga Corona men også i påvente av hva ny DFI-hjemmeside vil gi
oss av funksjonalitet.
Hvert lag har egen facebookgruppe, og vi har også en hovedgruppe.
Ellers så foregår det meste av kommunikasjon med foreldrene på
Spond.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Vi gjennomfører alle våre treninger og kamparrangement på Frogn
videregående skole (Frogn Arena). Vi har godt samarbeid med
skolen, og har alt av utstyr som er nødvendig for å gjennomføre
treninger, som vant, mål etc. Dersom vi har behov, har vi også fått
mulighet til å trene på Sogsti skole, hvor det kan være aktuelt med
treninger for mini (6-7 år).
7. Aktiviteten
Flyers ( G15-G16)
I 2021 så har Flyers debutert i elitedivisjonen til G15, hvor de har
møtt god motstand. For at guttene skulle få maksimalt med
kamp-trening, ble de også meldt
opp i 1.div G16. Resultatmessig har de gjort det mye bedre i G16
enn i G15 - da det merkes at det er de beste lagene i Norge som
spiller i elite - men vi føler
det er her vi bør være for at laget skal få en videre positiv utvikling.
I tillegg var laget påmeldt Tigers Cup i Mjøndalen - hvor de dro
hjem med pokalen! Laget var også påmeldt NM i Stavanger - men
dette ble utsatt pga Covid, men
håper allikevel at en gjennomføring der blir mulig.
Angry Birds (G13)
Året 2021 ble som forventet noe annerledes grunnet pandemien.
Medlemstallet har holdt seg nogenlunde stabilt - noe frafall men òg
endel nye spillere. Det har vært godt oppmøte på trening og god
trivsel blant spillerene. Det ble spilt få seriekamper før sommeren.
Etter sommeren deltok vi på Tigers Cup i Drammen - dette ble en
veldig god opplevelse for spillerene - vi tok andreplassen, og så
virkelig hva verdien av laginnsats kan gjøre mot antatt bedre lag.
Denne positive utviklingen har fortsatt utover høsten og vinteren,
og det er gøy å se hvor mye ungene har hevet seg. Vi har fortsatt
endel å gå på teknisk i forhold til noen av lagene vi møter i serien men lagånd og innsats er absolutt på høyden. Vi håper på å
rekruttere flere spillere slik at vi kan dele de eldste og de yngste
spillerene til hvert sitt lag. Alt i alt har året vært veldig positivt og vi
har gjort store sportslige fremskritt.
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DFI Innebandy SR
I pandemi-året 2021 er det vel SR laget som har lidd mest med lite
trening og mye flytting av kamper osv. På tross av dette har laget
holdt sammen med godt oppmøte til de treninger som har blitt
gjennomført. Laget har også gjort det veldig bra i sin serie og ligger
nå på 3. plass i 5. divisjon for Oslo og Akershus.
8. Fortsatt drift
DFI Innebandy jobber for å vokse, og vil ha fortsatt drift i 2022.

1. Visjon for gruppen
Gi et godt tilbud til alle som vil løpe orientering eller delta i turorientering i Frogn
2. Målsetning og resultater
Turorienteringen solgte bra. Turorienteringen har vært et godt
bidrag til folkehelsen i koronasituasjonen. Vi la også ut en del
løyper på usynlig-o som folk kunne benytte, ved Høyås og
Skansen. Stolpejaktkartet/Sprintkart over Drøbak er tatt i bruk.
Sprintkartet ble brukt til Stolpejakten som er et veldig populært
tilbud. I tillegg bidro vi med gratis kartfiler etter etterspørsel fra
Stolpejakten. Korona gjorde at det ble løpt svært få orienteringsløp.
Vi arrangerte treninger først fra Skansen, så fra Høyås. Det var
flest oppmøtte når det gikk fra Skansen. Det er også gjort løpende
vedlikehold av Slottet, Ekeberg og Holtkart ved å tegne inn ny
hogst.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Leder: Kine Dirro Bøhlerengen
Nestleder/kartansvarlig/økonomi: Morten Due
Styremedlem: Mona Strand
Turorienteringsansvarlig: Linn Waaler
3.2 Styrets aktiviteter.
Gruppen har hatt et styremøte i juli 2021, hvor vi vedtok kartplanen
framover.
DFI orienterings medlemmer er representert i Måren OKs styre,
leder blir invitert på Mårens styremøter
3.3 Gruppens medlemstall
Ca 50<
3.4 Frivilligheten
Løpsarrangementer, Turorientering er basert på dugnader.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppas økonomi er god. Med kartplanen vil vi mest sannsynlig
har høyere kostnader enn inntekter i årene framover.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Foregår via Mårens facebookgruppe og via DFI og Måren Ok sine
hjemmesider
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6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Kartene: Sprintkart/Stolpejaktkart over Drøbak sentrum og skolene
med unntak av Dal skole. Ekeberg, Holt, Høyås, Seiersten, Slottet,
Fjøseråsen.
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 tillegg er Stolpejakten i gang
også i Frogn kommune og orienteringsgruppa bidrar inn her med
kart og dugnadsarbeid. Vi har også testet ut usynlig-o. Korona
gjorde at det ikke ble arrangert o-løp eller nybegynnerkurs.

LANGRENN
1. Visjon for gruppen
En skiklubb for alle i Frogn
2. Målsetning og resultater
I handlingsplanen for 2021 var følgende mål/delmål beskrevet:
2.1 Hovedmål
Gi et godt tilbud for langrennsaktivitet i Frogn
2.2 Delmål
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 og rekruttere flere jenter blant de aktive.
●
Øke antallet aktive som deltar i konkurranser.
●
Øke medlemstallet til 220 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 igjennom DFI anleggsgruppe.
●
Videreføre arbeid med å utvikle driften og driftsfinansiering
av snøproduksjonsanlegget.
●
Forbedre samarbeidet med grunneiere og Golfklubben om
løypetraseer og løypekjøring.
Organisasjon
●
Videreutvikle løypelaget og driftsstyret for snøproduksjonen
●
Etablere en flerårlig investerings- og anleggsforvaltningsplan
for skigruppa
●
Bedre dokumentasjon/planer for drift og arrangementer
Sesongen 2020/2021 ble også en veldig spesiell og annerledes
sesong. Snøforholdene var relativt gode og langvarige i kunst24

snøtraseen, selv om terrengløypene i liten grad var tilgjengelige.
Det var pandemien og Covid-restriksjonene som la en kraftig
demper på aktiviteten i DFI Langrenn.
Snøproduksjonen startet opp 3 januar 2021 og 9 januar ble den
avsluttet. Produksjonen gikk smertefritt og ga oss en solid såle
som sikret gode skiforhold i kunstsnøtraseen frem til midten av
mars. Utfordringen denne sesongen var som tidligere nevnt
Covid-restriksjonene som ga sterke begrensinger på hva slags
aktivitet det var anledning til å gjennomføre. Tross intensiv planlegging og utstrakt dialog med smittevernteamet i kommunen fikk vi
ikke anledning til å gjennomføre de vanlige arrangementene som
karusellrenn og Drøbaksrenn. Disse måtte tilslutt avlyses. I februar
åpnet restriksjonene noe og da fikk vi anledning til å gjennomføre 3
karusellrenn for de aller yngste. Dette var enkle renn uten tidtaking
og med sterke begrensninger i omfang og publikum. Samtidig var
disse viktige «lyspunkt» i en ellers nokså trist periode. Vår vurdering er at disse rennene var viktige for både rekruttering og
motivasjon.
Covid-restriksjonene la også en betydelig begrensing på aktiveten i
treningsgruppene og periodevis var det ikke anledning til organisert
trening. Dette har nok også hatt en vesentlig og negativ innvirkning
for rekruttering og medlemsnivå. Frem mot våren og sommeren
åpnet det noe opp og fra høsten av var det tilnærmet normal
aktivitet i treningsgruppene, selv om medlemsfrafallet i de fleste
gruppene var betydelig.
For å forsøke å dempe konsekvensene av to veldig krevende
sesonger og stort medlemstap har styret høsten 2021 særlig hatt
fokus på å få gjennomført fellesarrangementer. I slutten av
september ble det gjennomført en aktivitets/rekrutteringsdag for
alle grupper. Med god støtte fra Skiforbundet ble dette er veldig
vellykket arrangement, selv om det nok var begrenset hvilken effekt
det hadde på nyrekrutteringen. Videre var det viktig for oss å få
gjennomført snøsamlingen på Beitostølen. Denne gikk av stabelen
i slutten av november med over 100 deltagere.
På anleggssiden har hovedfokus i 2021 vært på å forberede og
klargjøre til snøproduksjon, herunder rekruttering og kursing av
vaktmannskaper, utbedringer av terrengløyper, samt anskaffelse og
finansiering utstyr. Nytt kiosktelt og ny ATV er blitt anskaffet,
omleggingen av terrengløypene fra Huseby til Ottarsrud er sluttført
med ny bru og ny trase. Frogn kommune har dessverre ikke
kommet noe videre med utskifting av lysanlegget i den gamle delen
av lysløypa.
Det har vært gjort en kjempeinnsats for å holde aktiviteten tross
Covid-restriksjoner. Men tross dette har de siste to årene gjort et
innhugg i medlemsmassen. Det har også vært vanskeligere å
rekruttere på trenersiden. Strategien om å forsøke å utdanne og
rekruttere tidligere utøvere inn på trenersiden derimot vist seg
vellykket og vi har nå flere utøvere fra 2004 som har Trener
1-utdanning og som er aktivt med som trenere i de yngre
gruppene.
I juniorgruppen er det jevn aktivitet, selv om enkelte av de eldre
utøverne har flyttet i forbindelse med videregående skole eller har
satset videre i andre klubber med større satsningsmiljø. Selv om
denne gruppen er blitt mindre gir vi fortsatt et fullgodt satsningsopplegg gjennom egne trenerressurser og samarbeidet mellom
Folloklubbene (Skiteam Follo).
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3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styreleder - Frede Hermansen
Nestleder - Simen Storrud (Sponsorer/profilering/løypekjøring)
Styremedlem - Helene Stokke (Økonomi)
Styremedlem- Kenneth Torp (Snøproduksjon/Anlegg)
Styremedlem - Marianne Hatlen (Sponsorer/profilering)
Styremedlem - Kim Cecilie Bråen (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:
●
Anskaffelse av nye løypemaskiner
●
Tilpasning av aktivitet, treninger og arrangementer til gjeldende smittevernsregler og restriksjoner
●
Planlegging og drift av snøproduksjonen.
●
Utvikle og følge opp aktiviteten i treningsgruppene.
3.3 Gruppens medlemstall
DFI langrenns medlemstall er 127 pr. 31.12.2021. For 2020 var
tallet 184. Dette er en reduksjon på 57. Vi hadde forventet en
nedgang i 2021 i lys av Corona sitasjonen, men dette er ikke et
nivå vi er fornøyde med og det vil være en viktig oppgave for styret
å fortsatt arbeide med å styrke rekrutteringen.
3.4 Frivilligheten
Skigruppen har i utgangspunktet god tilgang på hjelp og støtte.
Foreldregruppen brukes aktivt til arrangementene, men tilgangen
har vært begrenset. Dette skyltes nok både at gruppene er blitt
mindre og at vi i den snø- og aktivitetsfattige 2020-sesongen mistet
mange utøvere og dermed også tilknytningen til foreldregruppen.
Ingen arrangementer og lite trening har derfor medført at
knytningen mellom DFI Langrenn og foreldrene har blitt svakere.
Snøproduksjonen gjennomføres som en stor dugnad. Jobben
gjøres av en styringsgruppe og snøproduksjonslag på en turnusordning som gir døgnkontinuerlig drift av anlegget i de periodene
der produseres. Vaktlisten består av om lag 150 personer.
I tillegg har skigruppen en kjerne av personer som har vært med
over tid og som alltid stiller opp både på faste oppgaver og ved
behov. Utfordringen ligger i 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.

Salg:			
Sponsorer			

15%
5%

Denne inntektsstrukturen har ligget relativt stabil over år, grunnet et
aktivt arbeid mot private sponsorer, samt relativt stabile inntekter i
form av støtte fra kommunen, skiforeningen og andre.
Med bakgrunn i Covid-19 og forbud mot/kraftig antallsbegrensning
på arrangement ble det for 2021 budsjettert med et underskudd på
kr 50 000. Det for å ha ressurser nok til å kunne opprettholde støtte
til utøvere, tross manglende inntekter fra renn, parkering etc. For
2021 var det budsjettert med inntekter på 1,52 mill og kostnader på
1,57 mill. inkl avskrivninger
Resultatregnskapet for 2021 viser en samlet inntekt på ca. 2 mill og
kostnader (inkl. avskrivning 0,59 mill) på ca. 1,8 mill. Dette ga et
positivt årsresultat på ca 200 tusen (0,2 mill).
2021 ble et annerledes år på alle måter, men det er gledelig å se
engasjementet og viljen i lokalsamfunnet til å støtte DFI Langrenns
aktiviteter. Avvikene fra budsjett på inntekter skyldes bl.a. ekstra
støtte fra private og forbund, egenandel til snøsamling på Beito
(tilsvarende kostnad under talentutvikling) samt utfakturering av
treningsavgift både i januar og november som totalt gir ca 0,5 mill
høyere inntekt enn budsjettert. Avvik på kostnader skyldes både
høyere kostnad på avskrivninger av nye løypemaskiner og talentutvikling (Snøsamling Beito hvor egenandel utlikner på inntektssiden).
Covid-19 restriksjoner førte til at det aller meste av planlagte
aktiviteter og renn ble kansellert, som ga besparelser på kostnader
ift budsjett.
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 snøproduksjonsanlegget og
ikke minst hvis man skal gå i gang med å prosjektere klubbhus og
ny skiarena på sikt.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
DFI Langrenn får økonomisk støtte til driften fra Frogn kommune og
skiforeningen.
Vår hovedsponsor er Sparebanken 1. I tillegg er også Follo Bygg
og Eiendom, Ide Group, Elektroidé, Takstmannen, Peppes Pizza,
Solid rørleggerservice og Sport1 Drøbak City svært viktige
samarbeidspartnere som bidrar med gode sponsorinntekter.

4. Økonomi og sponsorer
4.1 Økonomi

Vi har også flere sponsorer som bidrar med viktige tjenester som er
veldig kostnadsbesparende for oss. Det er blant annet Intec
Pumper og 9co. Heer Aktivitetsklubb har i mange år også vært en
viktig sponsor, men pga covid har deres inntektsgrunnlag blitt
redusert, så de har måttet ta en pause. De har sagt at de gjerne
kommer tilbake når de får mulighet.

Skigruppa er i utgangspunktet i en god økonomisk posisjon. Dette
skyldes en kombinasjon av stor vilje til å yte støtte og bidrag til
skigruppa, og med god forvaltning og styring over tid.

Det er også en egen samarbeidsavtale med Uteanlegg A/S som
støtter oss gjennom å stille opp med mannskap og utstyr ved
behov.

DFI Langrenns inntekter fordeler seg normalt omtrent slik:
Arrangementer og treningsavgift:
30%
Støtte:			 50%

5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
DFI Langrenn benytter DFI sine hjemmesider (dfi.no) som
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hovedkanal for informasjon til både egne medlemmer og andre
som ønsker å finne informasjon om Langrennsgruppa, herunder
medlemsregistrering, påmelding til arrangementer (iSonen),
informasjon fra aldersgruppene, hvem er hovedtrener, og annen
relevant informasjon. I tillegg er det informasjon om snøproduksjon
og vår egen værstasjon.
Det er etablert en undergruppe som heter Frogn løypelag (frognloypelag.no) hvor det pågår arbeid med å etablere gruppen til å stå
alene. Hensikten å legge terrengløypene ut i eget løypelag slik at
DFI Langrenn kan fokusere på kunstsnøtraseen.
Facebook brukes som supplerende kommunikasjonskanal, både til
medlemmene og til snøproduksjonsgruppen. Flere av treningsgruppene benytter også Spond som verktøy for å administrere
aktiviteten i gruppen.
6. Anlegg
6.1 Snøproduksjon
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. 15 nye
personer. Vaktlisten består nå av ca.150 personer. Det ble også
gjennomført 1 sikkerhets-/produksjonskurs med til sammen 10
deltagere. Pr. nå har over 90% av personene på vaktlista
gjennomført denne opplæringen.
På anleggsiden har hovedfokus i 2021 vært på å sikre en god og
forsvarlig drift og forvaltning av snøproduksjonsanlegget. Den
oppgraderingen som ble gjort på anlegget av Intec pumper i 2020
har løftet både driftsikkerheten og kvaliteten på produksjonen,
samtidig som strømutgiftene er redusert. Snøproduksjonen startet
opp 3 januar 2021 og 9 januar ble den avsluttet. Produksjonen gikk
smertefritt og ga oss en solid såle som sikret gode skiforhold i
kunstsnøtraseen frem til midten av mars.

7.1.2 Topp
Generelt medførte pandemien at all konkurranse var avlyst eller
utsatt. Det ble arrangert noen skirenn rundt mars 2021 og her
deltok de aller ivrigste utøverne våre.
Manglende konkurranser for våre utøvere kan ha en større negativ
effekt man kunne antatt.
Mange av utøverne motiveres av konkurranse og bruker det som
drivkraft i treningsarbeidet. Når dette elementet uteblir over tid, så
vil det ha innvirkning på treningsinnsatsen, samtidig som motivasjonen til å delta på konkurranser blir mindre.
Vi ser at det nå kun er en håndfull utøvere fra DFI Langrenn som
deltar på kretsrenn. Til og med vårt eget Drøbaksrenn hadde et
meget lavt antall egne utøvere.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Covidrestriksjonene ga sterke begrensinger på hva slags aktivitet vi
hadde anledning til å gjennomføre. Tross intensiv planlegging og
utstrakt dialog med smittevernteamet i kommunen, fikk vi ikke
anledning til å gjennomføre de vanlige arrangementene som
karusellrenn og Drøbaksrenn. Disse måtte derfor avlyses. I februar
åpnet restriksjonene noe og da fikk vi anledning til å gjennomføre 3
karusellrenn for de aller yngste. Dette var enkle renn uten tidtaking
og sterke begrensninger og publikum, men samtidig viktige for
både rekruttering og motivasjon.
I slutten av september ble de gjennomført en aktivitets/rekrutteringsdag for alle grupper. Med god støtte fra Skiforbundet ble dette
veldig vellykket, selv om det nok var begrenset hvilken effekt det
hadde på nyrekrutteringen. Videre var det viktig for oss å få
gjennomført snøsamlingen på Beitostølen. Denne gikk av stabelen
i slutten av november med over 100 deltagere.

Samarbeidet med golfklubben og den nye avtalen har fungert godt,
også løsningen med at Golfklubben står for måking og strøing.
6.2 Løypekjøring
Kunstsnøtraseen ble preparert fra begynnelsen av januar og frem
til midten av mars. Deler av terrengløypene ble pakket ved et par
anledninger. Den nye store løypemaskinen ble tatt i bruk denne
sesongen. Erfaringene er veldig gode. Den nye lille maskinen som
ble anskaffet gjennom støtte fra kommunen og diverse stiftelser
ankom i mars/april og har således ikke vært i bruk.
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Bredde
Skigruppas breddetilbud er først og fremst representert gjennom
treningsgruppene. I 2021 var treningen organisert i følgende
aldersgrupper: født 2014/2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008-07,
2006 -07, juniorer, samt voksengruppa.
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 på grunn av liten innendørskapasitet i Drøbak denne
sesongen kun hatt tilgang på aulaen på Seiersten Ungdomsskole i
enkelte perioder.
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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
Sammenlignet med 2020 har vi i 2021hatt økt aktivitetsnivå, men
også dette har vært et år preget av korona. I løpet av 2021 har 350
barn, ungdom og voksne deltatt på svømmetrening i gruppas regi.
Dette er en 30% økning ift. 2020. Vi har også kommet i gang igjen
med svømmeopplæring av barnehagebarn, 68 deltagere i 2021.
Gruppa har fremdeles en aktiv ungdomsgruppe. I løpet av 2021
har vi utviklet et godt samarbeid med Sjøstjerna SLK, et samarbeid
som omfatter felles leirer, treninger og deling av trenerressurser.
Dette har gitt et godt miljø i ungdomsgruppa og gjort den mindre
sårbar dersom utøvere slutter. Vi har også fått en solid Mastersgruppe og har bra deltagelse på Svømmeskolen.
Vi har avholdt fire internstevner for partiene Ungdom og Rekrutt. Vi
har vært med på tre rekruttstevner, ti approberte stevner og to
Årsberetning for DFI 2021

Open Water konkurranser. Med unntak av noen perioder på våren
hvor svømmehallen var stengt på grunn av korona har treningene
stort sett gått som normalt.
I 2021 har vi hatt et godt samarbeid med Bølgen Bad. Ordningen
med at Svømmegruppas utøvere nå må betale for inngang til
Bølgen, men at barn og ungdom får spesialpris på Bølgenmedlemskap har fungert tilfredsstillende. Samlet har gruppa og utøverne
betalt omtrent 470.000 kroner i inngangspenger og vederlag til
Bølgen i 2021. Vi kjenner ikke til andre idrettsgrupper i Frogn som
betaler like mye for å bruke kommunens idrettsanlegg, men føler
likevel at vi har et tilbud som er attraktivt ift. andre idretter i
kommunen.
I forbindelse med innføring av obligatorisk Bølgenmedlemskap gikk
gruppa over til det vi kaller kontinuerlig opplæring, med månedlig
fakturering av treningsavgiften. Innføring av Bølgenmedlemskap og
overgang til kontinuerlig opplæring har også i 2021 krevd en del
arbeid fra styrets medlemmer, men vi har i økende grad fått til
effektive prosedyrer gjennom året.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styret består av Jorunn Sunde (leder), Kristian Tangen, Stian
Kristiansen, Anne Thurmann og Morten Dahl. Styret la inn omtrent
600 timer med ubetalt innsats.
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 to formelle styremøter i løpet av 2021, i tillegg har
flere saker blitt løst ved styregodkjenning på e-post. Styret møtes
ofte på bassengkanten og har hyppig kommunikasjon på epost/
telefon.
3.3 Gruppens medlemstall
I 2021 hadde gruppa 350 medlemmer en oppgang på 30%
sammenlignet med 2020.
3.4 Leder og trenere
10 ungdommer arbeider som instruktører. Disse har fått obligatorisk førstehjelpskurs. Våre instruktører har fått instruktøropplæring i
regi av Norges Svømmeforbund. Vi har også organisert livredingskurs for mastersvømmere og foreldre slik at ved utgangen av året
hadde gruppa ca. 30 personer som hadde livredningskompetanse.
3.5 Dommere
Gruppa har to dommere. Gruppa må ha minimum fem dommere
for å kunne være kvalifisert til å arrangere stevner.
3.6 Frivilligheten
Gruppa har ikke organisert dugnad og den frivillige innsatsen
begrenser seg til den som gjøres av gruppas styre. Styret vil
imidlertid vurdere å involvere øvrige foreldre mer i 2022.
4. Økonomi
4.1 Økonomi
Gruppa hadde en omsetning i 2021 på 1.829.170 kroner. Det ble
et positivt resultat på 18.536 kroner. Koronastøtte utgjorde en ikke
ubetydelig del av inntektsgrunnlaget i 2021.

4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Gruppa har ingen sponsorer.
Vi hadde i 2021 et godt samarbeid med andre klubber i regionen,
og i særdeleshet Sjøstjerna SLK.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Gruppa bruker DFIs web-sider og epostsystemet i Trygg-i-vann
som sin viktigste kommunikasjonskanal. For Rekrutt-,
Ungdomspartene og Masterpartiet bruker vi i tillegg Spond.
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Nesten all trening foregår nå i Bølgen, med styrketrening i Aulaen
på Seiersten Ungdomsskole. Anleggene har hatt restriksjoner ifm.
Korona.
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 danner utgangspunkt for videre utvikling
på toppnivå. Vi har tre triatleter som er i Norgestoppen som trener
med oss.
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Vi har forsøkt å kompensere for bortfall av stevner ved å arrangere
internstevner, og har i løpet av 2021 arrangert fem slike, og et
teststevne i samarbeid med Sjøstjerna SLK.
Vi arrangerte sommerleir og oppstartsleir på Furukollen Camping
utenfor Tønsberg. Med fantastisk vær og varm sjø ble begge disse
to leirene om sommeren braksuksesser.
7.3 Sosiale aktiviteter
Utenom leirene har vi hatt fem sosiale arrangementer for rekrutt/
ungdomsgruppa. Dette er viktig for å holde motivasjonen oppe i en
idrett som er svært individuell og som krever mange treningstimer.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Det har vært lite sykdom og arbeidsmiljøemessige utfordringer
blant de ansatte.
9. Ytre miljø
Trygg trening har vært fokus gjennom nok et korona-år. Gruppa har
hatt mulighet til å bidra til effektiv smittesporing.
Bølgen bad står for sikkerhet i bassenget. Det er få HMS-utfordringer med anlegget for svømmegruppa. Unntak er mangel på
vendetau 5m før endevegg ved dypet under trening. Dette gir risiko
for skade ved utførelse av ryggøvelse, samtidig vil vendetau i
praksis medføre behov for å stenge stupetårn. DFI har vært heldig
og kun hatt små uhell ved ryggvending, men ved økende alder og
hastighet, øker risikoen for hodeskader.
Ved å kunne bruke næranlegg mest mulig å slippe å kjøre barn til
svømmeanlegg i nabokommuner, reduseres miljøutslipp ifm trening.
Aktivitetene medfører ellers ingen påvirkning på det ytre miljø.
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10. Fortsatt drift
Gruppa gikk med et lite overskudd i 2021 og har god likviditet.
Styret har lagt fram et budsjett som tilsier at vi vil gå i balanse i
2022, og som vi mener er realistisk. Styret anser derfor at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

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:
På tross av Korona på andre året har klubben maktet å ha Korona
tilpassede treninger/aktiviteter både på landevei og terreng
gjennom hele sesongen. Det har vært jevn og god aktivitet
gjennom året, samtidig som vi også har maktet å arrangere noen
Korona tilpassede ritt.
Det har også vært bra oppmøte blant de unge i 2021.
Økonomi:
Mål: DSK har en økonomi som gjør det mulig å iverksette attraktive
trenings- og konkurransetilbud for medlemmene.
Resultat: Klubben leverer et negativt resultat på -103.084. for 2021
(budsjett negativt -10.000), men med en solid egenkapital har
klubben betydelige muligheter for å iverksette attraktive tilbud også
i 2022. Det store underskuddet er hovedsakelig knyttet til planlagt
bygging av PumpTrack på Høiås
Rekruttering / medlemsarbeid
På grunn av Korona situasjonen har det blitt holdt en lav profil på
rekrutteringsarbeidet i 2021. Sykkelgruppa har pr utgang av 2021,
179 betalende medlemmer.
Vi har hatt et stabilt treningsopplegg for 2021, med 2 trenere som
jobbet bare med juniorene. I 2022 planlegges det videre med 2
trenere.
3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
●
Ulf Bjerknes, styreleder
●
Christian Askildsen, nestleder
●
Jørn Larsen, kasserer
●
Thomas Johansen, styremedlem
●
Idar Torskangerpoll, styremedlem
●
Kirsty Gran, styremedlem
●
Kenneth Johansen, (sportslig leder og ikke i styret)
3.2 Styrets aktiviteter.
Det ble ikke valgt nytt styre 2021, men det velges nytt styre i 2022 .
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Styret har hatt 4 møter.
3.3 Gruppens medlemstall
DSK har 117 betalende medlemmer ved utgangen av 2021.
3.4 Leder og trenere
DSK har følgende trenere/tilretteleggere:
●
Ulf Bjerknes - tilrettelegger terreng senior.
●
Jørn Larsen - tilrettelegger terreng senior.
●
Christian Askildsen - tilrettelegging /trener – landevei senior/
junior.
●
Espen Mørch - tilrettelegging/ trener – landevei senior.
●
Karl Henrik Lilleheie - tilrettelegger/trener – landevei senior.
●
Kenneth Johansen - tilrettelegger/trener – landevei junior.
●
Niclas Stensrud Andersen tilrettelegger/trener – landevei
junior
Det er ikke gjennomført treneropplæring i 2021 i klubbens regi
3.5 Kommisær
DSK har pr i dag ingen kommisær tilknyttet NCF.
3.6 Frivilligheten
●
DSK vil iverksettes tiltak / prosjekter for å øke frivillig innsats
blant medlemmene. Det arbeides med flere konkrete
prosjekter i 2022, men grunnet litt usikkerhet til hvilke ritt
som kan komme, velger vi i år ikke å nevne ritt.
●
Arbeid med pumptrack og bedre anlegg på Høiås vil fortsettte i 2022.
4. Økonomi
4.1 Økonomi.
DSK sin omsetning i 2021 er på kr 178.750 og et negativt resultat
på kr 103.084. Styret går inn for å fortsette med 2 trenere for
juniorene, grunnet stor interesse for denne gruppen. Videre har
sykkelgruppen bygd en pumptrack på Høiås som ble finansiert av
egne midler. Klubben har svært god egenkapital. For øvrig viser vi
til regnskap for 2021.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
Klubben har for tiden med to uformelle sponsorer, Clas Henrik
Sykkel og Sport 1.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Medlemmene skal til enhver tid være oppdatert om DSK sitt tilbud
– både av sportslig og sosial karakter. Klubben har integrert
hjemmesiden med DFI sin nye plattform. Dette i kombinasjon med
sosiale medier, gjør at klubben virker å ha en god informasjonsflyt
til medlemmer og andre viktige målgrupper. 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.
For juniorene ar det brukt forskjellige tiltak både for ute og inne
trening i vintersesong.
Årsberetning for DFI 2021

Torsdagsspinn på Stamina gjennom vintersesongen har vært
myntet på sykkelklubben med litt mer målrettet intensitet, denne
aktiviteten har vært litt «av og på» grunnet Korona.
Det ble bygd pumptrack bane på Høiås vår/sommer 2021 og den
planlegges å utvides i 2022
Terrenggruppa har bearbeidet terrengparken 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.
Styret har også kontaktet NCF for å få hjelp til klubbutviklng
7.3 Landevei
Grunnet korona, ble det ikke arrangert treningstur til Kypros i 2021,
men det planlegges tur for 2022.
Landeveisgruppa gjennomførte egne spinning timer på mandager,
når det var mulig, grunnet Korona, i 2021.
Det ble ikke gjennomført klubbesterskap for 2021, samt at flere
juniorer deltok i Landeveiscup og Norgescup.
7.4 Terreng, senior
Terreng senior, både MTB og landevei, hadde to-tre felles
treninger i uken i 2021.
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.
7.5 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
●
Ikke arrangert i 2021: Treningssamling Kypros
●
Vårtesten ble ikke arrangert
●
Tour de Himmelfart – junior landevei
●
Terreng sykkel skolen i Drøbak
7.6 Sosiale aktiviteter
●
Ingen sosiale aktiviteter er gjennomført i 2021.
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 2022.

1. Visjon for gruppen
Idrettsglede for alle
2. Målsetning og resultater
Målet for 2021 har vært:
Mål

Resultat

Tilbudet er utvidet som følge av
ytterligere tildelt halltid.
Vi har gjennomført 3 dugnader og
fått inn 82 000 + 91 000 kr.
Resultatet fra den siste dugnaden er
ikke ferdig per dags dato
Stabilisere driften av DFI Tropp & Arbeidet med å stabilisere driften
Turn
har gått bra og fortsetter også neste
år
Delta i arbeidet for å beholde/få ny Styret har en representant med i HS
hall
anleggs komiteen.
Forsterke og utvikle trenerteamet Økt antall trenere, mange unge som
skal utvikles videre. Deltatt på kurser.
Se punkt 3.4
Utvikle ukeplanen med ambisjon
om økning av tilbud
Gjennomføre dugnader så
resultatet blir som budsjettert

3. Organisasjon
3.1 Styrets sammensetning
Styreleder og økonomiansvarlig: AnnaLena Laakso
Styremedlem (Sponsoransvarlig): Knut Espen Bryhn
Styremedlem (Dugnadsansvarlig): Camilla Bjørnesset
Styremedlem (Arrangementsansvarlig): Janne Bugten
3.2 Styrets aktiviteter
Styret har gjennomført 3 stk dugnader og 0 arrangement. Styret
har hatt 10 styremøter.
3.3 Gruppens medlemstall
Vår 2021

Høst 2021

Totalt antall: 311
Antall partier: 18
Medlemmer per parti
• Turn konkurranseparti: 19
• Tropp og turn breddepartier: 201
• Parkour: 91

Totalt antall: 331
Antall partier: 20
Medlemmer per parti
• Turn konkurranseparti:19
• Tropp og turn breddepartier: 214
• Parkour: 98

3.4 Leder og trenere
Vår 2021: 15
Høst 2021: 23
Det har kun vært gjennomført kurs på høsthalvåret på grunn av
koronapandemien.
Trenerkurs høst 2021:
●
Trener 1-kurs: 2 trenere deltok
●
Sikringskurs 1 i trampett og tumbling: 3 trenere deltok
●
Pilotkurs i parkour: 4 trenere deltok
●
Lederkurs for ungdom: 2 trenere deltok
●
Inspirasjonssamling med innleid trenerutvikler: 13 trenere
deltok
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●
●
●

Førstehjelpskurs: 13 trenere og 3 styremedlemmer deltok
Onlinekurs Trenerattesten: Alle trenere gjennomført
Forbundsdommerkurs for å lære nytt regelverk: 1 trener
deltok online

I tillegg har det vært gjennomført en fireukers parkourmodul våren
2021 med 15 deltakere. Tropp & Turnuker over tre uker i løpet av
sommer og høst.

3.5 Dommere
DFI Tropp & Turn har gjennom året hatt tre dommere blant
trenerne. Det har kun vært gjennomført konkurranser i høsthalvåret, der to av dommerne har bidratt i enkelte konkurranser. Ingen
fra DFI Tropp & Turn har deltatt på dommerkurs dette året.

7.1.2 Topp
Det har i løpet av 2021 blitt en utskiftning av gymnaster på
konkurransepartiet, der de eldste har sluttet og flere nye er kommet
inn. Noe utskiftning av trenere har det også vært. Per høst 2021
var det 19 utøvere på konkurransepartiet med to trenere og tre
hjelpetrenere.

3.6 Frivilligheten
DFI Tropp & Turn har gjennomført flere vaskedugnader og 3 stk
inntektsbringende dugnader.
Dette er noe vi kommer til å fortsette med hvert år.

7.1.3 Talentutvikling
Det er blitt lagt opp treninger tilpasset gymnastenes nivå på
konkurransepartiet, med tanke på utvikling. I tillegg har det blitt tatt
inn flere gymnaster fra Aspirantparti og breddepartier.

4. Økonomi
4.1 Økonomi
Økonomien i DFI Tropp & Turn har vært tilfredsstillende i 2021. Pga
corona har vi ikke kunnet gjennomføre arrangementer som ellers
hadde gitt mer i inntekter. Dette er i noen grad kompensert via
støtteordninger men vi har likevel tapt inntekter.

7.1.4 Resultater/plasseringer
Vår 2021 ble det ikke gjennomført konkurranser på grunn av
korona. Det ble gjennomført internkonkurranse i juni i vår egen hall.
Høst 2021 var det mulig med konkurranser, og gymnastene deltok i
5 ulike konkurranser gjennom høsten. Beste plassering/prestasjon
tok Marte Hafsteen som på kretsmesterskapet presterte til 1. plass
og kretsmester i skranke i klasse 2 for gymnaster 13 år og eldre.
Totalt endte hun på en 3. plass i sin klasse. Dette gjorde at Marte
ble tatt ut til å representere Viken Gymnastikk- og turnkrets under
Norgesfinalen 2021. Laget endte på en 2.plass.

4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
DFI Tropp & Turn har 2 stk sponsorer – Elektroide AS og Akershus
Miljø AS.
Styret har tatt frem en sponsorplan og arbeider målrettet for å få
flere sponsorer.
5. Informasjon og kommunikasjon
Styret kommuniserer via mail og telefon.

7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Internkonkurranse konkurranseparti, juni 2021
Tropp & Turnuker, uke 25, 32 og 40
Øvrige arrangementer ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Informasjon fra DFI Tropp & Turn til foresatte foregår via mail.
Spond brukes til informasjon mellom DFI T&T og foresatte når det
gjelder treningstider og oppmøte. I tillegg legges relevant informasjon og film/foto ut på Facebook og Instagram. Mellom trenerne
brukes Messengergrupper som hovedkommunikasjonskanal.
Kommunikasjon med administrasjonen tas ansikt-til-ansikt eller via
telefon. Eventuell kommunikasjon til HS går via idrettslagets leder.
Ved kontakt med media brukes mail og/eller telefon. I 2021 er flere
saker solgt inn til lokalavisen, samt en sak til A-magasinet.
6. Anlegg
Turnhallen Høiås, hele uken
Dyrløkkehallen, 3,5-4 timer/uke
Aula Seiersten, 4 timer/uke (fra høst 2021)

7.3 Sosiale aktiviteter
Vi har ikke kunnet gjennomføre noen sosiale aktiviteter pga corona
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Sykefraværet har vært lavt og arbeidsmiljø er god.
Vi har hatt 1 ansatt i foreldrepermisjon fra sep.
9. Ytre miljø
DFI Tropp & Turn forurenser ikke det ytre miljø.
10. Fortsatt drift
Styret i DFI Tropp & Turn legger til grunn at forutsetningen om
fortsatt drift er til stede.

Ingen utvikling av anlegg utover normalt vedlikehold.
7. Aktiviteten
7.1 Aktivitetstilbudet til gruppen
7.1.1 Bredde
Mange breddepartier innen tropp, turn og parkour med treningstid
på 1-2 timer i uken. Tilbud for barn 2-6 år er lekaktiviteter, deretter
kan barna velge seg retning innen tropp, turn eller parkour.
Hovedgruppen av medlemmer er i alder 6-12 år. Breddetilbud også
til voksne er tilgjengelig, men har vært spesielt skadelidende under
koronapandemien i 2021.
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1. Visjon for gruppen
Et lavterskeltilbud som skal gi alle barn muligheten til å bli kjent
med de forskjellige aktiviteter og idretter som tilbys av DFI og ellers
i nærmiljøet i Frogn
2. Målsetning og resultater
Målsetningen er å gi et inkluderende tilbud til alle barn i Frogn i
alderen førskole og 1.klasse.
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3. Organisasjon
3.1 Gruppens organisering
Vi har hatt en gruppeleder fra foreldrene for hver av gruppene.
Gruppelederens har hatt ansvar for det praktiske med treningene.
I tillegg har Ole Christian Bakke hatt det overordnede ansvaret for
koordinering og kommunikasjon mot interne og eksterne aktører,
innhenting av politiattest, økonomi og planlegging av årsplan etc.
Område/skole

Gruppeleder

Drøbak og Montessori førskole + 1.kl

Andreas Kalatzis

Heer førskole + 1.kl

Ole Christian Bakke

Sogsti førskole + 1.kl

Morten Iversen

Dyrløkkeåsen førskole + 1.kl

Stina Falkenhall

3.2 Gruppens aktiviteter.
Planlagte aktiviteter med interne og eksterne grupper som
golf, taekwondo, turn, orientering, fotball, yoga, innebandy,
håndball, dans og karusellrenn har tross covid-19 tiltak stort
sett blitt gjennomført som planlagt. Vi har i tillegg fått inn en
ekstra trening i helg da DFI turn har tilbudt oss lån av hallen
på Heer
●
Planen er stort sett satt, men vi satser på å få til riding,
friidrett og golf, i tillegg til halltreninger med forskjellig idrett i
egenregi.
●
Det planlegges individuelle sommeravslutninger med premieutdeling pr gruppe utendørs i mai
●
Jobber med om IGF kan stille med en gruppe i borgertoget
til 17 mai
●

Vi har ikke avholdt gruppeledermøter, men hatt mye kommunikasjon pr. mail og telefon.
3.3 Gruppens medlemstall
98 medlemmer fordelt på fire ulike skolegrupper. Heer (33),
Drøbak/ Montessori (20), Dyrløkkeåsen, (24) og Sogsti (21). Basert
på tidligere år ser vi en betydelig nedgang i deltakere de siste
årene.
3.4 Leder og trenere
Det er 4-6 trenere på hver gruppe, totalt ca. 21 hovedtrenere
involvert gjennom året. I tillegg har gruppene fått sporadisk bistand
fra foreldre ved behov.
Dommere
Ikke aktuelt
3.5 Frivilligheten
Gruppeledere og trenerne har i varierende grad, men stilt opp ved
alle arrangementene og det har kommet mye ros fra foreldre for
gjennomføring og initiativ.
Det er svært krevende og tidkrevende å få på plass nok trenere.
Det er også utskifting av trenere hvert år som gir lite kontinuert i
læringsopplegget. Dette er IGF sin største utfordring. Frivilligheten
kan også være en utfordring da trenere stiller med forskjellig
kompetanse på både det sosiale og det «faglige».
Det anbefales å sette i gang med verving av trenere og informasjon til barnehagene allerede før man går inn i sommerferien. Tiden
blir ofte knapp mellom skolestart og første trening.

4. Økonomi
4.1 Økonomi
Deltakeravgiften har ligget på 900kr for hele treningsåret (ett
skoleår). Dette er en sum som bør videreføres, da det for aleneforeldre allerede indikeres med økte utgifter vi ellers har sett i året
2021 at dette for mange er taket for hva de kan avse.
For treningsåret 21/22 har vi vært ekstremt heldige da en forelder
med tilknytning til IDÉ House of Brands – Drøbak har stilt opp med
sponsormidler til diplomer, premier etc.
Vi har også vært særs sparsomme på å kjøpe inn ekstra treningsutstyr i år og kun brukt gratis annonsering i sosiale medier og DFI
sine egne sider for å reklamere for IGF. Balansen i økonomien for
året 21/22 er derfor god, men som tidligere årsberetning viser, vil
det grunnet nedgang i antall deltakere de siste årene bli krevende
å finansiere alle utgiftene i tiden framover uten sponsormidler.
IGF hadde i år som mål i stor grad og gå vekk ifra trening hos
eksterne grupper da disse tidligere år har tatt betalt, men villigheten til å ta oss imot har vært stor og med unntak av DFI karusellrenn (125kr. pr barn) og Dynamica dansestudio (450kr pr. gruppe)
har vi i år fått til dette gratis
I tillegg kommer utgifter til innkjøp av mat/drikke til avslutninger,
administrasjonsgebyr til DFI på kr 32.000 pr. år, og trenere får som
et insentiv til deltakelse ved sesongslutt et gavekort tilsvarene
deltakeravgift for sitt barn.
IGF har tidligere år kjøpt inn litt ekstra baller, erteposer, hoppetau,
vester etc, men det forsvinner eller blir blandet inn i skolens utstyr
og låst vekk, og det utstyr IGF har tilgjengelig i dag kan i beste fall
sies å være dårlig, og det bør prioriteres å oppgradere dette
betydelig det neste året.
4.2 Sponsorer/samarbeidspartnere
P.t ikke aktuelt.
5. Informasjon og kommunikasjon
5.1 Informasjon og kommunikasjon
Påmelding og oppstart har vært annonsert gjennom DFI sine sider,
Facebook og via personlig besøk hos flertallet av barnehager og
skoler i Frogn. Ved oppstart av høstsemesteret opplevde vi at det
var flere barnehager/skoler som ikke ønsket å dele ut eller henge
opp informasjon da dette er aktivitet som har kontingent.
Kommunikasjonen mellom deltakers foreldre og IGF skjer primært
via e-post og noe telefon. Dette har fungert fint. Kontakt med
agruppeledere har i hovedsak foregått pr e-post men også pr. tlf
6. Anlegg
6.1 Bane/anlegg situasjonen
Følgende anlegg har blitt brukt av IGF:
Dyrløkkeåsen skole gymsal, Heer skole gymsal og Sogsti skole
gymsal (blitt benyttet både av Sogsti og Drøbak/Montessori)
7. Aktiviteten
7.1 Beskriv kort aktivitetstilbudet til gruppen
Det ble arrangert 15 treninger gjennom høst/vinter 21
Det er gjennomført 6 treninger (1 kansellert) så lang i 22, og
planlegges med 8 til frem til sommeren.
Aktiviteten og variasjonen på aktivitetene er god, og vi får mye bra
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tilbakemelding fra foreldre. Det er en utfordring med å få andre
DFI-grupper til å bidra inn i programmet til IGF, men eksterne
aktører utenfor DFI er ivrige til å delta i planen til IGF som Creative
Dansestudio, Drøbak golfklubb, Drøbak Drøbak TaeKwonDo med
flere. I tillegg til DFI svømming v/Kristian Tangen som gjerne ville,
men grunnet utfordringer med banetid på Bølgen har vi dessverre
ikke fått dette til dette treningsåret
7.2 Egne arrangementer/stevner/cuper/turer
Individuell jul- /sommeravslutning for gruppene.
7.3 Sosiale aktiviteter
Det har ikke vært sosiale arrangement for trenere dette året.
8. Arbeidsmiljø/sykefravær
Ingen sykefravær.
9. Ytre miljø
Gruppens aktiviteter har ikke hatt noen negativ virkning på det ytre
miljø.
10. Fortsatt drift
Med en sunn økonomi vil driften av gruppens aktiviteter fortsette
som planlagt.

Aktiv på Dagtid 2021		
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:
●
Få kraft etter kreft
●
Vannareobic 1 ganger pr uke
●
Styrke i sal 1 ganger pr uke
●
Yoga for alle 2 gang pr uke
●
Tirsdagsturen
●
12érn på kino på fredager
Aktiv på dagtid måtte også i 2021 ha gjennomføring av alle
aktiviteter i henhold til de retningslinjer som til en hver tid var
gjeldende for å ivareta smittevern og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av covid-19. Mye av aktiviteten kunne ikke
gjennomføres.
Aktivitetene 2021 startet opp i uke 1 og aktivitetene skulle ha fulgt
skoleruta. Deltagerne kan for deltageravgiften delta på så mange
av aktivitetene de ønsker. Totalt har Aktiv på Dagtid hatt aktivitet i
36 uker i 2021.

en skriftlig avtale. Samarbeidet fungerer svært godt og Folkehelsekoordinator Kristina Thomassen bringer inn nye og gode impulser i
vårt arbeid mot målgruppen.
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 kontinuerlig i DFI og
Frogn Kommune med å gjøre Aktiv på Dagtid mer kjent.
For at vi skal kunne opprettholde Aktiv på Dagtid tilbudet er det helt
nødvendig å ha samarbeidet med Frogn kommune. 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 2021 er stort sett konstant sammenlignet
med 2020 når vi ser bort fra de koronastengte periodene, men det
jobbes med å nå flere deltakere.

Rapport fra Idrettsmerkeutvalget i DFI for året 2021.
Det er avholdt prøver for idrettsmerket 2 ganger i 2021 på Seiersten stadion.
16 personer klarte i 2021 utfordringene, fordelt på 3 kvinner og 13
menn
14 stk har betalt kr. 50 til dekning av utgifter. Arangørerne, 2 stk, har
ikke betalt.
Kr 700 er vippset til DFI, fordelt på flere ganger.
Helge Grinerød har tatt idrettsmerket 50 ganger. Han vil bli tildelt
50-års merke med diplom fra Norges idrettsforbund.
En person har tatt idrettsmerket 25 ganger.
Tre personer har tatt idrettsmerket 5 ganger.
En person har tatt idrettsmerket for første gang.
UTMERKELSER 2021:
Grinerød, Helge
50 ganger
Løken, Knut Anders
5 ganger
Strand, Tove
5 ganger
Hugo, Rye
5 ganger
Runar, Magnussen
25 ganger
Anne, Bakken Hinsch 1 gang

50 års merke m/diplom
Idrettsmerke i sølv
Idrettsmerke i sølv
Idrettsmerke i sølv
Miniatyrstatuett i bronse
Idrettsmerket i bronse

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 Kommune gjør at vi når flere potensielle
brukere på en enklere måte. Forholdet mellom partene er regulert i
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Årsberetning Seniortrim 2021
Vårsemesteret ble helt avlyst på grunn av corona-pandemien.
Men hele høstsemesteret ble gjennomført fra uke 35 den 30. aug.
t.o.m. uke 50 den 17. des. Dette fungerte fint med gjeldende regler
fra myndigheter om avstand og håndspray – da hadde vi alle fått
tredje vaksine. Og fremdeles kunne vi få være i den gamle
gymsalen på torget. Antall trimmere var ca. 40 totalt – fordelt på 2
t pr dag – 2 dager pr uke. Alle var veldig takknemlige for endelig å
kunne være tilbake i aktivitet!
Men juleavslutningen på Renskaug ble igjen avlyst da alt ble stengt
ned igjen før jul.
Anita og Kari-Anne takker alle seniortrimmerne våre for trofast
fremmøte og ikke minst for støtte og blide ansikter i en annerledes
tid!
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Resultatregnskap DFI totalt 2021
RESULTATREGNSKAP 2021
Noter

2021

2020

5 086 719

4 290 614

4 351 120

3 998 009

571 442

516 074

4 223 176

3 826 804

INNTEKTER:
Medlemskontigent/Treningsavg.

5

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

588 691

804 148

6 226 872

6 496 839

21 048 020

19 932 488

5 657 482

5 498 657

Arb.giv. Avg.

766 565

707 713

Pensjonskostnader

169 729

200 575

Div. inntekter
SUM INNTEKTER:
KOSTNADER:
Lønn/Feriepenger

Avskrivning

3

1

Drift anlegg
Serieavg.dommerutg.
Forsikring
Kilometergodtgjørelse
Div. utgifter

3

1 074 532

585 778

2 207 153

1 568 032

579 559

525 430

322 925

252 243

477 022

408 519

7 128 230

5 128 463

18 383 197

14 875 410

2 664 825

5 057 078

Annen finansinntekt

11 462

27 183

Sum Finansinntekter

11 462

27 183

Annen Finanskostnader

606

3 218

Sum Finanskostnader

606

3 218

2 675 681

5 081 043

SUM KOSTNADER
Driftsresultat

Årsresultat
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Balanse DFI totalt 2021
BALANSE PR. 31.12.2021
Noter

2021

2020

7 115 040

5 979 953

Sum varige driftsmidler

7 115 040

5 979 953

Sum anleggsmidler

7 115 040

5 979 953

179 104

-584 649

Kundefordringer

1 155 038

1 365 997

Sum fordringer

1 334 142

781 348

19 096 101

18 266 459

Sum omløpsmidler

19 096 101

18 266 459

SUM EIENDELER

27 545 283

25 027 760

19 442 779

14 361 735

2 675 681

5 081 044

EIENDELER
Driftsmidler

1

Andre kortsiktiger fordring

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

22 118 460

19 442 779

22 118 460

19 442 779

3 118 316

843 906

575 536

532 556

1 145 263

3 668 813

587 707

539 706

Sum kortsiktig gjeld

5 426 822

5 584 981

Sum gjeld

5 426 822

5 584 981

27 545 282

25 027 760

Sum egenkapital

4

Avsetning
Skyldig feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Drøbak 15. mars 2022

Heidi Andresen
Styreleder

Thomas H. Meyer
Nestleder

Ingebjørg Brown
Styremedlem

Berit Ege
Styremedlem

Richard Spoletini
Styremedlem

Amund Djuve
Styremedlem

Roger Keiseraas
Styremedlem

Teresa Storrud Visedo
Daglig leder

Ian Parker
Varamedlem

Kristoffer Ramskjell
Varamedlem

Jørn Beldring
Varamedlem
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Regnskap – Hovedstyret 2021
RESULTATREGNSKAP 2021

RESULTAT 2021

BUDSJETT 2021

RESULTAT 2020

Medlemskontigent/Treningsavg.

595 350

470 000

481 559

Tilskudd fra NIF, AIK, FIR, Andre

871 176

990 000

885 738

INNTEKTER:

Grasrotmidler
Driftstilskudd hall og anlegg/banefond

9

2 475

4 223 176

3 900 000

3 826 804

-248 915

100 000

171 920

Div. inntekter

1 430 487

1 240 000

1 368 849

SUM INNTEKTER:

6 871 284

6 700 000

6 737 346

2 150 163

2 530 000

2 299 621

332 998

350 000

341 035

Reklameinntekter/Sponsorinntekter

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

80 376

110 000

104 808

Avskrivning

174 393

150 000

141 960

Drift anlegg

2 086 908

1 700 000

1 347 848

109 659

95 000

118 046

Forsikring
Kilometergodtgjørelse

17 523

20 000

15 506

Div. utgifter

1 456 070

1 619 500

1 485 534

SUM KOSTNADER

6 408 090

6 574 500

5 854 358

463 194

125 500

882 988

Driftsresultat
Annen finansinntekt

7 476

9 605

Sum Finansinntekter

7 476

9 605

Annen Finanskostnader

606

3 035

Sum Finanskostnader

606

3 035

Årsresultat
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470 064

125 500

889 558
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Balanse Hovedstyret 2021
BALANSE PR. 31.12.2021
EIENDELER
Driftsmidler
Sum varige driftsmidler

Noter

2021

2020

669 267
669 267

821 760
821 760

Sum anleggsmidler

669 267

821 760

Andre Kortsiktige fordringer
KundefordrInger
Sum fordringer

193 538
490 091
683 629

192 424
423 668
616 092

6 370 908

4 750 596

Sum omløpsmidler

7 054 537

5 366 688

SUM EIENDELER

7 723 804

6 188 448

4 034 311
470 064
4 504 375
4 504 375

3 144 753
889 558
4 034 311
4 034 311

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

2 120 980
261 296

843 906
265 001

490 244
346 909
3 219 429

741 722
303 508
2 154 137

Sum gjeld

3 219 429

2 154 137

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

7 723 804

6 188 448

1

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Sum egenkapital

4

Fordeling 2021
GRASROTMIDLER

LAM-MIDLER

FIR-KULTURMIDLER

SPONSORMIDLER
SPAREBANK1

SUM

HS

Kr.

BADMINTON

Kr.

5 293

14

14

861

11 824

BRETT

Kr.

371

191

562

FOTBALL

Kr.

182 775

383 523

FRIIDRETT

Kr.

21 554

55 258

50 000

32 148

648 446

18 000

3 732

FRISKIS&SVETTIS

Kr.

6 936

1 005

98 544
7 941

GRUPPE 13

Kr.

9 136

2 153

11 289

HÅNDBALL

Kr.

82 385

164 786

30 000

14 543

291 714

INNEBANDY

Kr.

13 364

35 684

6 000

2 536

57 584

LANGRENN

Kr.

45 753

80 909

10 000

6 124

142 786

ORIENTERING

Kr.

5 360

7 561

SVØMMING

Kr.

60 038

100 482

5 670

909

13 830

22 500

12 534

195 554

SYKKEL

Kr.

50 759

19 980

8 563

79 302

TROPP & TURN

Kr.

88 080

139 541

22 200

14 687

264 508

IGF

Kr.
571 804

993 394

158 700

100 000

1 823 898

Kr.
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Resultatregnskap gruppene 2021
BADMINTON
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
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FOTBALL

6 531
5 293

20 025
31 849

2 702
6 200

18 276
465

FRISKIS OG
SVETTIS

FRIIDRETT

GRUPPE 13

HÅNDBALL

343 000

5 000

115 135
1 345 211

6 750

471 064
182 775

521 264
1 377 495
55 278
4 411 222
40 697
172 344
1 388
73 150

180 202
222 374
416 366
165 695
220
925 118
136 002
20 837

6 600
94 490
21 554

2 065
6 936

41 400

19 000

164 044

28 001

5 772
5 000

5 404

24 490

211

7 748

321
13 488

22 153
9 136

12 852

333 528
37 050

367 364
82 385
179 000
391 793
579 425

43 039

2 207 789

738

120
18 631
91 394

11 200

163 385
64 400
534 080
126 039

3 500

181 224

5 674

70 245
120
1 000

237 245

570 908
1 292

220 200
4 940
208 548

19 800

171
11 880

400

12 476
109 612
26 000

17 100

2 119
400

444

200
967
11 383
107 389

366

118

30 686

21 734
213 333
3 254 331

20 552

42 226

38 300
11 643
24 042
2 206 959

1 163

1 156 891

56 655

7 449

813

831

38
38

4 693
4 693

38
38

228
228

395
395

666
666

-

-

-

-

-

-

1 201

1 161 584

56 693

7 677

1 208

1 497

2 200

10 980

354
53 625
233 157

2 460
7 556

4 915
89 451
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INNEBANDY

ORIENTERING

LANGRENN

126 237

24 850

SVØMMING

44 345

44 220
13 364

85 835
80 300

300

374 806

475 900

73 830
11 600
1 934
30 000

145 905

64 590

812 112
45 753

1 080 017
60 038

58 656
28 643
50 759

50
20 330
91 000
3 150
125 470
329 554
88 080

2 097
295 050
58 150
2 029 995

561 868
57 960
1 829 170

72 500
712
279 150

1 357 156
179 371
2 214 161

86 850

22 102

59 060
7 240
15 045

2 315

8 160
97 119

325 963
113 994
3 500
4 980
131 821
4 940

4 642
5 175

1 800

896 169
126 360
5 790

109 098

13 200

62 500

47 376

7 920

20 000

4 697

2 800

78 731

BLOMSTERMILA

IGF

559 803

43 848

6 397
13 523

TROPP & TURN

111 124

55 725
370 170
5 360

31 600

SYKKEL

18 310
590 539
260 720
47 000
349 295

1 700
66 180

7 600
2 449
14 871
33 121

10 539
2 100

420

43 220
4 005

69 239

40 040

667

1 060
60 149
229 530

1 284
4 416
232 285

869

17 871

138 362

142 521

86 850
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729

50 000

4 424

653

1 281 434
171 206
3 987
76 536

49

15 050

18 400
166
87 687
16 571
2 744

120

24 000

22 662
124 270
378 773

16 598
94 606
1 523
650
77 457
-74 168
1 916 559

1 800
2 234

1

42 327

121

18 537

-99 623

297 602

44 523

-72

4 457
4 457

1 080
1 080

524
524

627
627

154
154

-

-

-

-

-

-

-

-

337 538

231 636

19 617

-99 099

298 229

44 677

-72

28 554

2 141

1 793 902

11 605
60 030
1 810 633

337 538

236 093

-

-

142 521
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Balanse gruppene 2021
Noter

BADMINTON

FOTBALL

FRISKIS &
SVETTIS

FRIIDRETT

GRUPPE 13

HÅNDBALL

EIENDELER
Driftsmidler

1

-

264 894

98 912

-

-

155 363

-

264 894

98 912

-

-

155 363

Sum finansielle anleggsmidler

-

-

-

-

-

-

Sum anleggsmidler

-

264 894

98 912

-

-

155 363

Sum varige driftsmidler
Kortsiktig lån

Andre kortsiktige fordringer

(29 434)

Kundefordringer

2 531

273 254

10 969

2 953

6 328

140 504

Sum fordringer

2 531

243 820

10 969

2 953

6 328

140 504

Bankinnskudd, kontanter og lignende

44 691

4 287 437

205 500

193 408

319 484

841 476

Sum omløpsmidler

2

44 691

4 287 437

205 500

193 408

319 484

841 476

SUM EIENDELER

47 222

4 796 150

315 381

196 361

325 812

1 137 343

44 206

3 277 699

251 478

188 693

324 604

1 029 414

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Sum egenkapital

4

1 201

1 162 294

56 692

7 667

1 208

1 497

45 407

4 439 992

308 171

196 361

325 812

1 030 911

45 407

4 439 992

308 171

196 361

325 812

1 030 911

Avsetning

141 506

Avsetninger feriepenger
Sum avsetninger for forpliktelser

85 811
-

227 316

-

-

16 774
-

-

-

16 774

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

1 815

Skyldige offentlige avgifter

41 248

7 211

78 982

87 594

10 676

Sum kortsiktig gjeld

1 815

128 842

7 211

-

-

89 658

Sum gjeld

1 815

356 158

7 211

-

-

106 432

47 222

4 796 150

315 381

196 361

325 812

1 137 343

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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INNEBANDY

ORIENTERING

LANGRENN

SVØMMING

SYKKEL

102 388

365 134

4 899 390

102 388

365 134

4 899 390

-

15 000

-

-

117 388

365 134

18 803

TROPP & TURN

BLOMSTERMILA

IGF

559 692

-

-

-

559 692

-

-

-

-

-

-

-

4 899 390

-

-

559 692

-

-

2 672

60 000

78 392

25 171

41 570

1 800

18 803

2 672

60 000

78 392

25 171

41 570

1 800

-

148 141

521 737

1 988 394

1 633 936

337 150

1 710 901

313 412

179 526

148 141

521 737

1 988 394

1 633 936

337 150

1 710 901

313 412

179 526

284 332

889 543

6 947 784

1 712 328

362 321

2 312 163

315 212

179 526

130 835

549 164

6 369 143

562 270

441 347

1 789 493

270 534

179 598

142 521

337 538

231 636

19 617

(99 099)

298 229

44 677

(72)

273 357

886 702

6 600 778

581 887

342 247

2 087 722

315 212

179 526

273 357

886 702

6 600 778

581 887

342 247

2 087 722

315 212

179 526

15 000

-

-

10 975

2 841

-

832 775

1 150

21 906

82 949

10 098

118 608

-

-

915 724

11 248

140 514

-

-

-

-

-

-

-

-

347 006

153 372

3 741

7 829

61 345

5 085

76 098

-

10 975

2 841

347 006

214 718

8 826

83 926

-

-

10 975

2 841

347 006

1 130 441

20 074

224 441

-

-

284 332

889 543

6 947 784

1 712 328

362 321

2 312 163

315 212

179 526
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Noter for regnskapet 2021
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 arrangementer inntektsføres i perioden de er opptjent til verdien på transaksjonstidspunktet.
Tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidspunktet. Driftsstilskudd for hall og anlegg 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.

DFI TOTALT
Anskaffelseskost 01.01.21
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.21
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21
Balanseført verdi 31.12.21
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Bygninger
og teknisk
anlegg
4 464 177
286 104
4 750 281
2 888 789
1 861 492

Maskiner og
annet
driftsløsøre
5 412 070
1 937 705
155 487
7 194 288
1 940 740
5 253 548

706 977
10-20 år
Lineær

367 555
3-15 år
Lineær

Totalt
9 876 247
2 223 809
155 487
11 944 569
4 829 529
7 115 040
1 074 532

Note 2 Bundne midler
2021

2020

DFI-HS:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

12 699

125 453

DFI TOTALT:
I posten inngår bundne bankinnskudd med

133 177

257 960

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.
DFI-HS:
Lønnskostnader
2021
2020
Lønninger
2 150 163
2 299 621
Arbeidsgiveravgift
332 998
341 035
Pensjonskostnader
80 376
104 808
Andre lønnsrelaterte ytelser
17 523
15 506
Sum
2 581 060
2 760 970
Sysselsatte årsverk
3,65
4,65
DFI-TOTALT:
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Sysselsatte årsverk

2021
5 657 482
766 565
169 729
477 022
7 070 798
8,75

2020
5 498 657
707 713
200 576
408 519
6 815 465
9

Ytelser til ledende personer

2021
2020 2020/2021
Daglig leder
Daglig leder
Styret
DFI-HS
DFI-HS
DFI-HS
Lønn
745 912
699 486
0
Pensjonsutgifter
32 174
31 639
0
Annen lønnsrelatert ytelse
7 247
8 406
0
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder eller styremedlemmer.
Revisor
2021
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik :
- revisjon
109 375
- konsulentbistand
Sum godtjørelse til revisor
109 375

2020
106 250
4 625
110 875

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

Skatt
Idrettslaget er ikke skattepliktig.

Egenkapital 01.01.
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

Note 1 Varige driftsmidler
DFI-HS
Anskaffelseskost 01.01.2021
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2021
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2021
Balanseført verdi 31.12.21
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
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Bygninger
og teknisk
anlegg
954 828

DFI-HS
4 034 311
470 064
4 504 375

DFI TOTALT
19 442 779
2 675 681
22 118 460

2021
2520

2020
2563

Note 5 Antall medlemmer
Driftsløsøre
295 920
21 900

954 828
477 828
477 000

317 820
125 553
192 267

95 400
10-20 år
Lineær

78 993
7 år og 3 år
Lineær

Totalt
1 250 748
21 900
1 272 648
603 381
669 267

Antall medlemmer i DFI:

174 393
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Notater:
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Kontrollutvalgets beretning for 2021
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Drøbak-Frogn Idrettslag (DFI) sin beretning.
Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig
Kontrollutvalget skal påse at DFI’s virksomhet drives i samsvar med DFI’s regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at DFI har
forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de saker som ligger
innenfor sitt arbeidsområde.
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet.

Vi har utført følgende handlinger:
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.
Vi har hatt møte med ledelsen i DFI. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre og administrasjon. Vi har
gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.
Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon vises til revisjonsberetning.
Regnskapet viser et overskudd på kr 2 675 681, og ved årsavslutning 2021 økte den frie egenkapitalen med kr 2 675 681.

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:
Det er viktig at klubben fortsetter igangsatt arbeid med å utvikle klubben på viktig områder som IT infrastruktur, standardisering av
dokumentlagring og økonomistyring.
Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for l ytterligere merknader ut over det som fremgår av denne beretningen.

Konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet.

Drøbak, 15. mars 2022

Inge Leirvik; leder			
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Nils Tore Eliassen			

Øyvind Antonsen
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Hovedstyrets strategiplan 2022 – 2025
Strategiplanen gjelder for perioden 2022- 2025, og ble sist revidert
i 2022.
Strategiplanen gir grunnlaget for idrettslagets virksomhet de
kommende år, og beskriver DFI sin visjon, virksomhetside og
verdigrunnlag. All aktivitet i DFI skal gjenspeile disse.
Planen beskriver også DFIs hoved- og delmål for perioden.
DFI sin visjon er:” Idrettsglede for alle!”
Visjonen er målsettingen 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 klargjør vår identitet, beskriver hvordan medlemmene forventes å opptre i forhold til hverandre og også hvordan vi
ønsker å bli oppfattet.

DFIs verdimatrise ser slik ut:
DFIs
verdimatrise

Utøvere

Trenere og ledere

Foreldre

Ansatte

Dyktig

Gode
Interesserte
Gir alt
Støtte trenere/ledere
Gjøre sitt beste

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

Interesserte
Motiverende
Støtte trenere/ledere
Inkluderende/trygge

Serviceminded
Imøtekommende
Besluttsomme
Forhandlingsvillige
Kunnskapsrike

Fair

Respekt
Reale
Forbilder
Respektere funksjonærer

Respekt
Lojal med klubb, utøvere
og regler
Respektere funksjonærer

Respekt
Lojale
Forbilder
Respektere funksjonærer

Reale
Lyttende
Åpne
Inkluderende
Ansvarlige

Ivrig

Deltar alltid
Er på hver trening
Nysgjerrige/ vitebegjærlige
Glade/spre glede

Engasjerte
Motiverende
Sosiale
Søker etter ny/mer
kompetanse

Stiller opp på
dugnad
Kjøring
Konkurranser/
kamper
Heier på alle
Glade/sprer glede

Effektive
Tilpasningsdyktige
Fleksible
Fremoverlente
Målbevisste
Glade/spre glede

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
Fokusområder 2022-25:
●
Utvikle organisasjon, miljø og kultur
●
Styrke synligheten og renommeet til DFI i lokalmiljøet
●
Langsiktig finansiell styrke
2) Aktivitetsutvikling:
DFI skal ha det beste aktivitetstilbudet i Frogn, herunder:
●
Jobbe for å samle flere særidretter organisert av NIF under
DFI-paraplyen
Årsberetning for DFI 2021

●
●

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

Fokusområder 2022-25:
●
Øke deltakelsen i idrettslaget
●
Styrke den idrettslige deltakelsen og samarbeidet på tvers
av gruppene
3) Anleggsutvikling:
DFI skal sikre tilgang til anlegg tilpasset nåværende og fremtidige
behov:
Fokusområder 2022-25:
●
Øke kvaliteten og tilgjengeligheten på idrettsanlegg
●
Strategisk og helhetlig plan for anleggsutvikling
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Handlingsplan – gruppene
●

1. Visjon
Vi ønsker å oppnå spillerutvikling for bredden og konkurransedeltakelse for de som ønsker.
Vi jobber for å opprettholde et godt badmintonmiljø i DFI. Tilbudet
skal være badminton til utøvere i alle aldre.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål:
Opprettholde to treninger i uka i Dyrløkkeåsen Skole. Opprettholde
medlemsmassen. Konkurransedeltakelse i løpet av året.
2.2 Delmål:
Mer satsing på spillerutvikling/konkurransedeltakelse på sikt.
3. Fokusområder
●
Klubb-/ og lagfølelse – trening og sosialt
●
Rekruttering og opprettholdelse av medlemsmassen
●
Spillerutvikling
●
Kontakt med andre klubber for gjestetrening og erfaringsutveksling
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
●
Kunne tilby to treninger i uka videre.
●
Fokus på breddetiltak, trening for alle.
●
Sosiale arrangement
●
Turneringstrening

BRETT

●

●

●

●

Hvilke aktiviteter/tilbud vil gruppen kunne tilby
– Samlinger gjennom sesongen på skate og snowboard i
første omgang
Hvilke tiltak gjør gruppen for å ivareta bredde
– Alle er velkomne på våre samlinger, når vi får et stabilt
tilbud på vinter ( - 2023) så vil vi også kunne tilby
aktivitet
Hvilke tiltak gjør gruppen for å ivareta topp
– Surfeanlegget kan bli ett «nasjonalt anlegg» for surf og
dermed tilrettelegge for topp
Egne arrangement
– En åpen klubbkveld med Brettforbundet og en egen
klubbkveld i skateparken sommer 2022 er mål samt
flere snow samlinger vinter 2023
Andre tilbud

5. Anleggsutvikling
- Det er søkt om midler til å utvikle skateparken, slik at den får ett
mer inkluderende tilbud der det er lettere å lære seg å skate. Dette
i samråd med kommune.
6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

Skate: Brettkveld

Sesongåpning med
coaching
Klubben inviterer
skateprofiler og
instruktører til å kjøre
demo og dra igang
aktivitet for lokale barn
og ungdom
Videre dialog med
Brettforbundet, NIF og
Kulturdepartementet
om opprettelse av
surfeanlegg
Innledende dialog med
Frogn Kommune om
opprettelse av
surfeanlegg
Søke om midler til heis
til snowparken samt
noe flere rails
Finne en ny og
permanent lokasjon for
snowparken

Ultimo mai 2022

Skate: Brettkveld

Surf: anlegg

1. Visjon

2. Målsetning
2.1.Hovedmål
Opprette surfeanlegg i Frogn Kommune. Skandinavias første
bølgebasseng.
2.2.Delmål
●
Forbedre skatetilbudet i Frogn
●
Opprette fast snowpark i Frogn
●
Ha ett stabilt og godt aktivitetstilbud i snowboard, skateboard og surf
3. Fokusområder
Kommunikasjon og informasjon
●
Frivilligheten
●
Klubb-/ og lagfølelse
●
Økonomi
●
Opprettholdelse av medlemsmassen
●
Leder- og trenerutvikling
●
Samarbeidspartnere

Surf: anlegg

Snowboard: Anlegg

Snowboard: Anlegg

Vår/sommer 2022

Vår 2022

Vår 2022

Høst 2022

Høst 2022

●

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Hvilke ambisjoner har gruppen for utvikling av aktiviteter
– Ambisjonene er ett fast aktivitetstilbud på skate, snow
og surf.

●
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1. Visjon
Fotballglede for alle
2. Målsetning
Målet er å ha et godt tilbud for alle barn fra 6 år til voksen alder. DFI
Fotball har pr 31.12 2021 til sammen 721 aktive medlemmer – 182
kvinner og 539 menn. Noe som gjør klubben til kretsens største
klubb. DFI Fotball skal ha relevant tilbud til de som satser på
fotballen, og ønsker å nå lengst mulig. Like viktig er fokus på de
Årsberetning for DFI 2021

spillerne som utøver idretten vår først og fremst for det sosiale og
kameratskap.
NFF sitt slagord flest mulig, lengst mulig, best mulig – står
sentralt også i DFI Fotball.

treningsarbeidet. Ansettelsen er et viktig ledd i utviklingen av DFI
Fotball. André Jensen fortsetter som ansvarlig for rekruttlaget. Terje
Dahl og Yngvar Loen Larsen tar også på seg store arbeidsoppgaver både som trenere og som tilretteleggere for aktivitet på
junior- og seniornivå.

Overordnende målsetninger for 2022 er:
●
Videreføre prinsippene: Økonomisk kontroll, åpenhet og
ærlighet rundt drift.
●
Å heve det sportslige apparatet betydelig gjennom ansettelse av Sportslig leder, og med det tilføre klubbens frivillige
trenere kompetanse og god oppfølging.
●
Godt sportslig tilbud og god aktivitet for alle som vil spille
fotball i DFI.
●
Gjennom god aktivitet sørge for god ivaretagelse av egne
talenter, samt være en klubb talenter i nabokommunene
trekkes imot.

DFI må også i 2022-sesongen i stor grad basere seg på spillere fra
egen ungdomsavdeling. Hver sommer mister klubben mange
spillere som skal avtjene verneplikt eller som påbegynner høyere
studier. Disse evigvarende generasjonsskiftene representer en stor
utfordring for klubbens A-lag. Det er en klar langsiktig ambisjon å
etablere et stabilt miljø bestående av seniorspillere i DFI.

3. Fokusområder
DFI Fotball har som mål at vi igjennom 2022 vil videreutvikle den
gode driften vi har i skrivende stund.

G19-lagets største utfordring i 2022-sesongen blir å prestere så
godt i Interkrets B-spillet at klubben blir representert på denne
arenaen også i 2023.

DFI Fotball ønsker å bli verifisert som Kvalitetsklubb i 2022. Dette
arbeidet var tenkt fullført i 2021, men har dessverre ikke fulgt den
opprinnelige tidsplanen. Det er et klart mål å fullføre denne
prosessen i 2022.

A-lag / JR Kvinner – Hovedansvarlig Tom-Erik Seim
I 2022 spiller laget i tredje divisjon i Østfold. Vår målsetning er å
vinne årets tredje divisjon og delta i ny regional 3 div i 2023. Vi har
kontinuitet på spillersiden hvor nesten alle spillere fra fjorårssesongen er med videre. Vi har pr nå 21 spillere i troppen, men hvor
3 spillere er usikre. Vi har samme fine alderssammensetning som
vi hadde i 2021 sesongen, fra 16 til 28 år. Vi gleder oss til årets
sesong, som ser ut til å bli normal igjen. Med mer eller mindre
samme gjeng som i fjor, håper vi på fulle tribuner og mye bra spill.
Vi skal prøve å vise oss fra vår beste side, og håper vi lykkes med
spillet.

En klar styrking av det sportslige tilbudet.
Tilbakemelding fra trenerne i klubben er at de ønsker faglig hjelp på
feltet – dette behovet er mye tydeligere enn for få år siden. Noe av
årsaken er at fotballen utvikler seg i et rasende tempo, og kravene
som stilles til de frivillige trenerne, kanskje spesielt fra foreldrene,
blir stadig større.
NFF har en veldig klar oppfordring til klubber som oss – «det
viktigste dere kan satse på er å etablere funksjoner som ivaretar de
frivillige trenerne i klubbene. De frivillige kreftene blir viktigere og
viktigere – men de trenger backup og hjelp. Noen må være
trenernes trener.”

Den sportslige målsetningen for herrelagene i 4. og 5. divisjon i
2022 er å hevde seg på toppnivå i sine respektive avdelinger. Over
en 3-5 års periode har A-laget en ambisjon om å rykke opp fra
Amedialigaen til Norsk Tipping-ligaen (3. divisjon).

I 2022 blir det sportslige apparatet i klubben betydelig hevet
gjennom ansettelsen av sportslig leder i 100% stilling.

Trenerteamet har også kontinuitet og består av samme team som i
2021. Hovedtrener er Tom-Erik Seim, hjelpetrenere er Christian
Boland, Rune Blichfeldt og Bjørn Bugge samt lagleder Pernille
Seim. Bjørn Bugge har hovedansvar for våre keepere. Vi har lagt
opp til 3 treninger pr uke, hvor hovedfokus vil være felles spilleforståelse i alle spillets faser. Vi jobber videre med samhold,
holdninger og respekt for hverandre som skal ivaretas på treninger
og i kamp.

Sportslig leder skal ha følgende hovedfokus-områder:
●
Oppfølging av trenerne i klubben.
●
Individuell oppfølging av spillere.
●
Kartlegge talenter – skape dialog.

Øvrig.
DFI Fotball skal ha relevant trenings- og kamptilbud for alle aldre
og begge kjønn.
Vi tilbyr aktivitet fra høsten barna starter i 1. klasse.

Sportslig leder skal være trenernes trener samt lede Sportslig
Utvalg (SU). SU er styrets forlengende arm i sportslige saker.
Aktiviteten i SU må reetableres i 2022. Her blir det viktig å få på
plass en aktiv gruppe av klubbens trenere fra ulike aldersgrupper
og begge kjønn.

DFI Fotball har ett klart mål om å kombinere satsing og bredde,
også inn i JR / voksen alder. DFI Fotball har også i 2022 meldt på
et SR lag i laveste divisjon og JR lag i breddeklassen på guttesiden, som driftes av egne treningsgrupper utenfor A-lag / Ungdom
Elite. Begge disse bredde-konseptene er svært viktige for en klubb
som DFI Fotball – for å holde ungdommen og unge voksne i
idretten lengst mulig.

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
A-lag / JR herrer – Hovedansvarlig Kristian Semmen:
2022 møtes med kontinuitet på trenersiden. Kristian Semmen har
hovedansvaret for A-laget, Even Ødegaard har hovedansvaret for
klubbens Ungdom Elite-gruppe og Henning Jensen har et spesielt
ansvar for klubbens målvakter på seniornivå. Marijo Jovic er
DFI-fotballens nyansatte sportslige leder. Denne rollen inkluderer
trener/spillerutvikling i klubben og direkte bidrag i det løpende
Årsberetning for DFI 2021

Fair Play står høyt på agendaen. Fair Play er ikke antall gule og
røde kort. Det er hvordan vi oppfører oss, snakker til og om
hverandre, hvordan vi tar imot gjestende lag og dommere, og
hvordan vi håndterer uenigheter. Det vi gjør hver dag vi er på
arenaene og ikke minst hvordan vi oppfører oss når vi er gjester
hos andre klubber. Fair Play og oppførsel skal være i fokus på
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samtlige trener/ lagledermøter. Vi ønsker at alle klubbens trenere
og ressurspersoner tar ett ekstra ansvar for at god oppførsel er
toneangivende på alle arenaer.
DFI Fotball ønsker også i 2022 å satse på klubb-interne trenerkurs
i regi av NFF. Vi hadde god suksess med dette i 2020, og ønsker å
ta opp denne satsningen nå som føringer fra helsemyndigheter og
NFF tillater slike kurs. Vi skal også jobbe videre med å kle opp
trenerne i klær fra Select – vår samarbeidspartner innen bekledning og utstyr.
DFI Fotball er en fotballklubb med god og ordnet økonomi, med
kontinuitet i driften. Vi vil fortsatt ha høyt fokus på nok og relevant
utstyr til alle lagene i klubben. I tillegg er det viktig å jobbe både
kortsiktig og langsiktig med anleggssituasjonen.
Vi vil i 2022 forsøke å etablere en enkel tribuneløsning på Frogn KG
slik at fasilitetene rundt kamper blir hevet også her. Vi ønsker å
etablere en enkel tribune i hellingen opp mot skolen. Dette vil vi
bygge basert på en stor grad av dugnadsinnsats, og vi vil søke
midler til de kostnadene som vil påløpe.
Det er viktig for oss å lage gode arrangement på arenaene våre.
Kiosk skal være åpen ifm alle seriekamper på Ullerud og Seiersten.
DFI Fotballakademi har nå eksistert i 3 år. Akademiet er et
populært tilbud for de som ønsker mer fotballaktivitet i tillegg til
egen lagsaktivitet. Morten Andersen leder DFI Fotballakademi med
stø hånd også i 2022. I tillegg til å være en flott plass for deltagerne
representerer DFI Fotballakademi også en flott arbeidsplass for
noen av klubbens egne spillere som møter arbeidslivet for første
gang som hjelpeinstruktører på Akademiet.
5. Anleggsutvikling
DFI Fotball har nå 5 etablerte arenaer hvor aktiviteten gjennomføres. Dette er Seiersten stadion, Frogn Kunstgress Måna,
Ullerudfeltet, Høiås og Folkvang. De to sistnevnte ble gjenåpnet i
2019 og 2020 etter en solid dugnadsånd av DFI Fotball (etablering
av kunstgress)
Det er Frogn Kommune som eier banene våre (bortsett fra
Folkvang som DFI eier selv).
Ansvaret for drift av banene er det DFI – idrettslaget – som har
også i 2022. Samarbeidet med DFI vedrørende driften er svært
viktig. DFI Fotball vil ha tett dialog med DFI for å sikre så god
tilgjengelighet og kvalitet som mulig på banene.
Seiersten Stadion og Frogn KG Måna
Det er svært viktig for DFI Fotball at begge banene er åpne hele
vinteren – i full størrelse.
Samarbeidet med Bølgen og tilgjengelighet inne i hall og garderober er nå langt bedre enn ved anleggets åpning. Det er viktig at
dette opprettholdes og om mulig forbedres ytterligere.
Ullerudfeltet
DFI Fotball bygde og åpnet nytt klubbhus på Ullerud våren 2021.
Bygget er blitt et etterlengtet samlingspunkt for hele klubben hvor vi
har ny kiosk, kontorer og ikke minst god plass for lagene til å
arrangere sosiale sammenkomster, se kamper på storskjerm etc.
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Hele Ullerud-området er under utvikling. Det er viktig for DFI Fotball
å sørge for at mest mulig av området sikres for idretten i fremtiden.
Vi vil også fremover være aktive med å belyse pågående prosesser
på Ullerud – stille krav – og sørge for åpenhet rundt utviklingen av
området. Samarbeidet med utbyggerne av området rundt oss på
Ullerud blir svært viktig – slik at det legges til rette for et godt
sluttresultat for alle parter. Ullerud er et svært viktig område for DFI
Fotball. Banene ligger i gangavstand for mange av kommunens
innbyggere, og det er et svært populært friområde for svært mange
barn og unge.
Høiås og Folkvang
Begge banene er nå belagt med kunstgress og fungerer fint for
barnefotballen i klubben. DFI Fotball påkostet lys på Folkvang i
2021. Det vil derfor være mulig å utvide spesielt høstsesongen i
2022. Banene brukes så lenge det er frost og snøfritt (de måkes
ikke om vinteren).
Det er på det rene at vi driver vår aktivitet i en kommune som sliter
økonomisk. DFI Fotball må jobbe sammen med idrettslaget og de
øvrige gruppene i DFI for å sørge for best mulig rammevilkår for
idretten fremover. Gode og tilgjengelige idrettsarenaer er svært
viktig for barn og unges oppvekstsvilkår. DFI Fotball som DFI sin
klart største gruppe ønsker å spille en aktiv rolle her.
Anleggskomite:
I desember 2020 tok DFI initiativ til å opprette en egen anleggs
komité i idrettslaget. DFI Fotball stiller med 2 representanter i
denne komiteen. Vi håper på mer aktivitet her i 2022
6. Planer og tiltak for året som kommer
Styret legger planer for et tilnærmet normalt år. Koronapandemien
er ennå ikke over, men vi opprettholder vår klare målsetning som vi
jobbet stødig etter i 2021 – mest og best mulig aktivitet innenfor de
til enhver tid gjeldende smittevernregler. I skrivende stund er det få /
ingen restriksjoner som begrenser aktiviteten vår – vi planlegger
derfor ut fra stor aktivitet og normal drift i 2022.
Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

Kvalitetsklubb

Fullføre prosessen med å bli
Kvalitetsklubb
Kiwi Bama-Cup
Heve det sportslige støtteapparatet
Opprettholde tilbudet for barna
i Frogn - også de som ikke
spiller fotball
Begge fotballskoler arr som
vanlig
Gjenoppta trenerforum for
klubbens trenere.
Grasrottrenerkurs i egen klubb
– i samarbeid med NFF.

Innen utløp av
2022
Høst 2022
Jan 2022

Arrangere cup
Sportslig leder ansatt
Åpen brakke fredager

Fotballskoler
Trenerforum
Trenerutdanning

Mars / April –
november 22
Uke 25 + 34
Vår / Høst
Vår / Høst

Delkurs 1 + 2 for trenere som
ikke har dette fra før
Gjennomføre delkurs 3 og 4 for
de som tok delkurs 1 og 2 i
2020.

Årsberetning for DFI 2021

Tribuner Frogn KG

Etablerer enkel tribuneløsning i Vår /
skråningen opp mot skolen – sommer 2022
krever tillatelse.

●

Fortsette dialog med Tjalve om deltakelse på deres helgeøkter (sprint)

4. Anleggsutvikling
Gjennom deltakelse i Anleggsutvalget for Seiersten stadion
bidra til at det etableres gode vedlikeholds- og driftsrutiner.
●
Fortsette oppbygging av idrettsmateriell for inne- og utetrening.
●

1. Visjon
Å skape friidrettsglede for alle
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Etablere et bærekraftig friidrettsmiljø innen rammen av DFI som
kan skape økt idrettsglede for barn og ungdom.
2.2 Delmål
●
Sikre at Seiersten stadion har alt nødvendig utstyr for
friidrettsaktiviteter og arrangementer
●
Opprettholde aktivitetstilbudet for å få med flere i alle aldersgrupper
●
Bygge organisasjonen i Friidrettsgruppa med aktive frivillige
med fokus på å styrke kommunikasjon, deltagelse i stevner og
evne til å arrangere egne stevner
3. Fokusområder
Friidrettsgruppa skal bygges videre og vil ha fortsatt fokus på å øke
aktiviteten og bygge organisasjonen. Dette vil i denne fasen
manifestere seg med fokus på;
●
Kommunikasjon og informasjon
●
Evne til å arrangere friidrettsstevner og andre konkurranser
utenfor bane
●
Treningsopplegg og trenerkompetanse
Aktivitets-/tilbudsutvikling
●
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
Treningstilbud
●
Treningstilbudet videreutvikles med bedrede planer og differensiering for ulike aldersgrupper og utvides for de eldste
både sommer og vinter
●
Det må satses på å videreutdanne trenere. Konkurranser og
arrangementer
●
Fortsette som hovedarrangør for Blomstermila; egen arrangementskomite
●
Overta som hovedarrangør av Terrengløpskarusellen etter
avtale med DFI Ski
●
Delta med utøvere på lokale konkurranser i Follo, Akershus,
Oslo og Østfold; både innendørs og utendørs
●
Arrangere Drøbakslekene mai og også mindre stevner
gjennom året.
●
Bidra på Frogniaden som teknisk arrangør
●
Være ansvarlig for friidrettsøkter for Idrettens grunnskole
●
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
Årsberetning for DFI 2021

5. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Utstyr

Supplere med
2022
nødvendig utstyr 2022
2022
Ta fellesinitiativ til å
delta på flere stevner i
naboklubber.
Få med flere foreldre på 2022
arrangementer Utdanne
flere egne dommere

Aktivitetsutvikling

Bygge arrangementskompetanse

Tidsperiode

1. Visjon
Friskis & Svettis skal tilby lett tilgjengelig, lystbetont trening av høy
kvalitet for alle. Vi ønsker å bidra til at så mange som mulig skal
oppleve bevegelsesglede og ha muligheten til å ha en positiv og
aktiv livsstil.
2. Målsetning
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
Prøve å få opprettholdt nåværende treningslokaler, spesielt på
Sogsti, som er et stabilt lokale uten for mange avbrudd.
3. Fokusområder
●
Kommunikasjon og informasjon: Vi informerer gjennom facebook og på vår hjemmeside, i tillegg ved oppmøte.
●
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.
●
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.
●
Opprettholdelse av medlemsmassen: Vi har en eldre
medlemsmasse og har på grunn av Covid 19 ikke hatt
mulighet for å rekruttere nye medlemmer. Noen medlemmer
har kommet til allikevel.
●
Leder- og trenerutvikling: gode og motiverte er vår viktigste
ressurs. For å stimulere, beholde og rekruttere nye trenere
trengs godt miljø og faglig stimulering.
●
Samarbeidspartnere: vi har kontakt med Friskis & Svettis
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Sentralt, men ikke så god kontakt med naboavdelingene
våre. Vi har god kontakt med DFI.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Hvilke ambisjoner har gruppen for utvikling av aktiviteter:
Koronaen har satt stopper for mange av våre treninger, men
målet er at vi skal komme opp i 3 treninger i uken.
●
Hvilke aktiviteter/tilbud vil gruppen kunne tilby: coreflex,
utefys/modus og basis jympa.
●
Hvilke tiltak gjør gruppen for å ivareta bredde: vi prøver å få
med yngre medlemmer.
●
Hvilke tiltak gjør gruppen for å ivareta topp: opprette god
kontakt med trenere og verter.
●
Egne arrangement: vi har ikke hatt egne arrangementer pga
korona.
●
Andre tilbud: mye av 2021 var det nedstengning på korona.

●

●

●

●

ser og kan oppleve gruppe 13 s medlemmer og aktiviteter.
Det er her vi blir synlige for mulige nye medlemmer, frivillige
trenere og sponsorer.
Utvikle samarbeid internt i DFI slik at vi i enkelt tilfeller kan
prøve ut integrering i en annen gruppe i DFI.
Utvikle samarbeid eksternt med støttespillere. 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 2022 ønsker vi å videreføre de tre aktivitetene: fotball,
håndball og skitrening.
●
I 2020 samarbeidet leder i DFI og en ansatt i kommunen
om et tilbud for barn med spesielle behov. Foreløpig er ikke
denne forsøksgruppen organisert under gruppe 13.
●
Alle utvidelser eller nye aktiviteter er avhengig av at vi har
trenere med interesse for og kompetanse innen idrett og
funksjonshemninger.
●
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
Ingen egne lokaler/anlegg, bruker gymsaler på skolene.
6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Kontinuerlig kontakt med
DFI, halltildeling skjer en
gang pr. år.
Levende sider hele tiden.

Tett oppfølging ved tildeling og Juni hvert år.
følge opp etter tildeling.

Følge opp prøvetimer

Tidsperiode

Legge melding om ikke
Kontinuerlig.
trening.
Lage skjema for registrering av Kontinuerlig.
prøvetimer (navn+tlf+mail).
Sende SMS etter prøvetiden.

1. Visjon
Likeverd og inkludering i idretten for alle med spesielle behov i
Frogn kommune.
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Videreutvikle Gruppe 13
2.2 Delmål
●
Øke kjennskapen til Gruppe 13 ved distribusjon av vår
brosjyre, omtale i Amta, på møter med andre gruppestyrer
og med hovedstyret i DFI.
●
Øke medlemstilslutningen spesielt av hjemmeboende funksjonshemmede. Bruke koordinator for funksjonshemmede til
å spre informasjon om gruppe 13.
●
Arbeide for at det politiske nivået i Frogn kommune støtter
opp under idrettsaktiviteter for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
●
Være oppmerksom på enkelt medlemmers interesser og
forutsetninger, slik at vi kan vurdere om en utøver 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
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5. Anleggsutvikling
Med opprustning av Seiersten Stadion og bygging av Bølgen har
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse vært med og uttalt
seg om brukernes behov.
6. Planer og tiltak for 2021
Tiltak
Ridderrennet
4 deltagere og 4
ledsagere drar til
Beitostølen.
Borgertoget
Fotballgruppen og
håndballgruppen
Grillfest
Jubileumstur til
Golsfjellet
Kakelotteri
Frogniaden
Landsturneringen i
Håndball
Juleavslutning

Beskrivelse

Tidsperiode

Årsmøte
Skigruppen deltar på Ridderrennet. 1 mars
18 - 20 mars

17 mai
28 – 29 mai

ViVil
Håndballspillerne
Medlemmer av gruppe 13,
pårørende, personal på boligene og
trenere
Drøbak City. Utøverne er loddselgere og pårørende er hjelpere.
Seiersten Stadion
Våre håndballspillere deltar på
landsturneringen.
Medlemmene av gruppe 13
inviteres til Juleavslutning.

10 juni
10 -12 juni

Vår og høst
28 august
2-4
september
Kristiansand
Desember

Årsberetning for DFI 2021

●

●

1. Visjon
1.1. 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.
2.1.1 Delmål - Sportslig
●
Ha gode treningstilbud på alle aldersbestemte nivå som vil
spille håndball i DFI
●
Sportslig plan implementeres i løpet av 2022.
●
Opprettholde A-laget på herresiden i 3. og 4. divisjon
●
Opprykk til 3. divisjon for A-lag damer, forutsatt at vi har en
stabil spillerstall med ønske om å konkurrere og trene på
dette nivået.
2.1.2 Delmål - Anlegg
●
Jobbe videre for et godt samarbeid med Bølgen.
●
Videreutvikle Frognhallen til å bli håndballens samlingssted.
●
Jobbe for å få beach-håndballbane i Drøbak
2.1.3 Delmål - Miljø
●
Sosiale arrangement for hvert lag for å bygge samhold og
trygghet
●
Felles arrangement for klubben for å bygge klubbkultur
3. Fokusområder
3.1. Kommunikasjon og informasjon
●
Videreutvikle nye websider med rutiner og instrukser –
klubbhåndbok.
●
Årlige møter med oppmenn/lagledere.
3.2. Frivilligheten
●
Styret og sportslig skal bistå med etablering av nye lagsmiljøer.
●
Tilrettelegge for lagsdugnad/inntekt til laget en gang i året.
3.3. Klubb-/og lagfølelse – Klubbtilhørighet
●
Arbeide aktivt med å styrke gruppefølelsen med å gjennomføre faste og ikke faste arrangementer der alle er med - for å
skape et samlingssted.
●
Samarbeid mellom lagene – skape gode hospiteringsmiljøer.
●
Støtte lagene i overgangen fra barn til ungdom.
3.4. Trenerrekruttering/Trenerutvikling
●
Arrangere trenerforum
●
Utdanne ungdomstrenere
●
Etablere et samarbeid med Frogn VGS Idrett med tanke på
trenere og utdanning
3.5. Dommerutvikling
●
Videreutvikling av eksisterende dommere
●
Rekruttere nye barnekampledere
●
Løfte dommere opp i utviklingsgrupper
●
Utdanne flere dommerveiledere
3.6. Styret og sportslig
●
Faddere brukes aktivt av alle lag
Årsberetning for DFI 2021

Sportslig utvalg skal delta på foreldremøter på lagene fra 12
år og opp
Være aktive i oppstart av nyetablerte lag

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
4.1. Egne arrangement
●
Årlig kick-off
●
Sommeravslutning
●
Natt-turnering for egne lag i ungdomstrinn
●
Julebord
●
Idrettens dag i september på Seiersten Stadion
4.2. Tiltak gruppen gjør for å ivareta utvikling
●
Samarbeid med andre klubber
●
Utvikling av eksisterende trenere
●
Tilknytte oss trenere med kompetanse
4.3. Aktiviteter/tilbud.
●
Eget SPU-tilbud i DFI
●
Målvaktsutvikling
●
Aktivitetsuke sommer 2022 uke 32
●
Loppetassen-treninger

1. Visjon
«Innebandy er idrettsglede for alle»
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Breddesatsing for å gi et tilbud til alle som ønsker å spille
innebandy i Frogn/Omegn.
2.2 Delmål
2.2.1.
Videreutvikle klubben gjennom rekruttering og etablering av lag i
flere aldersgrupper. Vi ønsker å satse bredt, og bygge klubben
nedenfra og opp.
2.2.2
Tidlig fokus på foreldreinvolvering/engasjement og ivareta eldre
spillere som kan bidra som trenerassistenter, dommere etc.
2.2.3. Aldersbestemte lag
Generelt:
●
Fokus på å etablere lag i flere årsklasser for å unngå alderssprik i lagene og mellom lagene.
●
Hospitering kan benyttes ved behov.
●
Gruppene kan deles opp ved stort antall.
●
Max 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 et akseptabelt antall spillere på hvert
lag. Ønsket er minimum 13 utespillere + 2 keepere.
●
Fokus på samarbeid og samhandling mellom de ulike
lagene.
●
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.

2.2.3.1 Mini
Gutter og jenter fra 6-8 år
Lek og moro, med god innføring av regler. Målsetningen er å få så
mange som mulig med i denne gruppen.
Målsetting: Rekruttere
2.2.3.2 Gutter/jenter 9 år - gutter/jener 15 år
Målsetting: Ivareta klubbens spillere i de forskjellige alderstrinnene
og rekruttere nye, slik at vi for sesongen 2022/2023 kan melde flere
lag opp til seriespill/minirunder
2.2.3.3 Junior og A-lag
Fra 16 år og oppover
Målsetting: Beholde alle på G15, slik at de etterhvert kan danne
A-lag sammen med tidligere eldre spillere som ønsker å gjenoppta
aktiviteten.
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 å
ivareta en sunn økonomisk drift.
Frivilligheten
Styret vil gjennom året også rette fokus mot mer hjelp fra foreldre.
Uten utstrakt foreldreinvolvering vil det ikke være mulig å drive DFI
Innebandy. Jobben med rekruttering er noe alle kan bidra med
sammen med styret.
Oppgaver:
●
Hjelp til div oppgaver for gjennomføring av hjemmekamper
●
Hallvakt i Frogn Arena
●
Å delta/bidra som lagleder, hjelpetrener, dommer og/eller i
klubbens styre
●
Å være materialforvalter i hver gruppe
●
Hallvaktansvarlig
●
Hjemmesideansvarlig
●
Sponsoransvarlig
●
Organisere dugnader til inntekt for laget og klubben
●
Rekruttering
Klubb-/ og lagfølelse
●
Aktivt jobbe med felles forståelse og kultur for klubben, ha
en rød tråd fra mini og oppover

lerne økt motivasjon samt at de vil kunne få den utfordringen
de trenger
Kommunikasjon og informasjon
●
Opprettholde god kontakt med medlemsmassen gjennom de
kanaler som fungerer, som Spond og lagenes egne facebookgrupper. Ansvar for dette tilligger først og fremst hvert
enkelt lag.
●
Utarbeide egen hjemmeside for DFI innebandy i tråd med at
DFIs hovedside oppdateres.
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.
●
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.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Det er svært viktig å opprettholde Frogn Videregående skole som
base for DFI Innebandy. Det er viktig å beholde og øke klubbens
treningstilbud (halltid).
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 og jobbe for og øke klubbens samlede treningstid (halltid) i
Frogn Arena.
For å øke rekrutteringen til innebandygruppen:
●
Det skal fortsettes med å gi nye spillere prøvetid i en måned
fra de deltar på første trening.
●
Øke antall oppslag i lokale media om DFI Innebandy (artikler
fra kamper og cupdeltagelse.)
●
Fortsette arbeidet med at lagene arrangerer blant annet
sommer og juleavslutning, samt arrangementer som kan
invitere alle innebandyspillere, trenere, foreldre og nye spillere som kunne være interessert i å begynne med innebandy.
●
Egne arrangement - hjemmekamper
Laget stiller med frivillige til sekretariat, kiosk, inngang og andre
nødvendige oppgaver, og får mulighet til å få overskuddet tilført
lagkasse.

Økonomi
●
Fokus på økonomistyring og kontroll.
●
Det vil jobbes opp mot en bedre økonomi for de videre
årene, så vi når målet om investering i nytt vant.
●
Øke klubbens inntekter ved bidrag fra flere sponsorer.
●
Hvert lag har ansvar for egen lagkasse. Ved hjemmekamper
fordeles ansvar for arrangementene slik at lagene kan ta
inntektene fra disse til egen kasse. Lagene må også selv
betale for cuper. Det oppfordres til å drive dugnad, samt
skaffe egne sponsorer til lagene.

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.

Opprettholde treningstiden i Frogn Arena
●
Ved en større tildeling av halltid vil det fokuseres på og gi
mer halltid til hvert av de respektive lagene, dette skal gi spil-

Klubben må fortsatt ha tilgang til Frogn Arena to hele dager i uken,
med ønske om 3-4 dager i uken fra sesongstart 22/23.

54

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.

Årsberetning for DFI 2021

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

Tidsperiode

2022/23
Trenerutvikling Gi tilbud om treneropplæring til fungerende og potensielle trenere. Treneropplæring internt i klubben ved å være
hjelpetrener for andre lag
Dommere
Rekruttere eller utdanne dommere, og gi 2022/23
dem trening ved at de dømmer internt på
treninger/treningskamper – og eventuelt
yngre lag ved hjemmekamper
Sportslig
Det skal dannes en rød tråd fra de yngste. 2022/23
Utvikling
Her skal det legges til rette for stimulering
av de unge 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.

Rekruttering

Informasjon

Dette vil lette oppgavene for foreldre som
ønsker å engasjere seg i innebandy
gruppen.
Jobbe mot en ordning med alle barnesko- 2022/23
lene og ungdomsskolene i Frogn for å
kunne gi ut informasjon.
Arrangere innebandyskole for IGF i mars.
Her vil det også bli utdelt brosjyrer
2022/23
Utvikling av hjemmesider, bruke sosiale
medier aktivt. Lage film som kan brukes
på sosiale medier, for å bygge stolthet
internt og rekruttering eksternt

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. Bidra til god folkehelse ved å tilby kartfiler til
stolpejakten og lage turorientering i Frogn. Starte opp lokale
treninger for gruppas medlemmer. Prøve å få til nybegynnerkurs nå
som korona er over.
3. Aktivitets-/tilbudsutvikling
●
Gi et godt treningstilbud til barn, ungdom og eldre i samarbeid med Måren OK.
●
Bidra til god folkehelse gjennom turorienteringstilbud
●
Bidra til godt treningstilbud for gruppas medlemmer ved å
starte lokale treninger
●
Arrangere Follokarusell hvis vi får mulighet
●
Arrangere nybegynnerkurs
●
De fleste andre aktiviteter foregår i Måren OK sin regi.
Årsberetning for DFI 2021

4. Anleggsutvikling
Revidering av Ekebergkartet skal ferdigstilles i 2022. Det er
nødvendig med vedlikehold av kartene våre ved å få tegnet inn nye
hogstflater. Vi kommer ikke til å justere Holtkartet ved Måna, da det
pågår store arbeider med terrenget pga Holt park. Lage plan for
oppgradering av Knardal kartet, som kanskje kan påstartes i 2023,
muligens sent på høsten 2022.
5. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

Trening

Delta på onsdagstreninger
Oppfordre til felles treninger med ukas
trening for Måren OK
Ha lokale treninger for medlemmene,
løpetreninger og usynlig – o
Arrangere nybegynnerkurs
Lage like bra turorientering som i 2021.
Ha stand på Drøbak City hvis vi får det
til
Tegne inn hogstflater på Ekeberg, Holt
mm.
Planlegge eventuell oppgradering av
Knardal
DFI skal arrangere Follokarusell løp
dersom vi får mulighet

2022

Turoritentering

Vedlikehold og
oppgradering av
kart
Arrangere o-løp

2022

2022

2022

LANGRENN
Hovedmål
Gi et godt aktivitetstilbud for langrenn i Frogn
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 og rekruttere flere jenter blant de aktive.
●
Øke antallet aktive som deltar i konkurranser.
●
Øke medlemstallet til 170 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 gjennom DFI anleggsgruppe.
●
Videreføre arbeid med å utvikle driften og driftsfinansiering
av snøproduksjonsanlegget.
●
Forbedre samarbeidet med grunneiere og Golfklubben om
løypetraseer og løypekjøring.
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Organisasjon
●
Videreutvikle løypelaget og driftsstyret for snøproduksjonen
●
Etablere en flerårlig investerings- og anleggsforvaltningsplan
for skigruppa
●
Bedre dokumentasjon/planer for drift og arrangementer

holde på ønsket om å holde folk aktive for livet. Dette inkluderer
også tilbud til voksne som ikke har vært aktive svømmere tidligere,
der det er nødvendig å gi innføring i god svømmeteknikk for å
unngå skader og oppleve treningsglede.
For barn og unge følger vi utviklingstrappa til Norges svømmeforbund. Vi fortsetter i 2022 med kontinuerlig opptak til treningspartier
og oppflytting etter ferdigheter.

1. Visjon
DFI Svømming skal gi Frogns innbyggere gode svømmeferdigheter
og bygge opp en grunnstamme med konkurransesvømmere.
Visjonen er
svømmeglede, samhold og trygghet
Våre verdier er idrettsglede gjennom
inkludering, mestring, satsing og respekt
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
●
Folkehelse for barn og unge under/etter Korona
●
Opprettholde medlemsmasse
●
Sikre rammevilkår
●
Opprettholdelse av medlemsmassen
●
Økonomi
●
Klubb-/ og lagfølelse
For første halvdel av 2022 vil mye av fokuset være å sikre tilbud til
barn og unge i alderen 5-19 år. Dette er særskilt viktig i et år som
fortsatt vil være preget av Korona og i samsvar med Kulturdepartementets presiseringer for anlegg finansiert av tippemidler. Vi håper
at året vil forløpe mest mulig som normalt og at pandemien ebber
ut.
Det vil være et behov for å fortsette å fokusere på rammevilkår for
trening i Bølgen gjennom året. Dette er nødvendig for å sikre en
levedyktig økonomi i klubben.
Gjennom forutsigbare rammer håper vi å kunne utvikle nok
svømmere til å kunne ha robuste treningspartier og mange som
ønsker å representere klubben i konkurranser.
4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Gruppa arbeider kontinuerlig med å tilpasse aktivitetene slik at man
oppnår et best mulig tilbud for flest mulig.
For voksne er det behov for å legge til rette for god trening for å
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Type trening

Hva og hvem

Oppbyggingstrening

Trene for å konkurrere
Ungdomsgruppa
Masters

Basistrening

Lære å trene
Rekrutt

Grunnleggende
ferdigheter

Aktiv for
livet
Master
Voksen
Fortsette å
trene
Medley

Svømmeskolen

Svømmeskolen gjennomføres i henhold til programmet som er
utformet av Norges svømmeforbund.
5. Anleggsutvikling
Frogn har konkurransebasseng og opplæringsbasseng som ble
åpnet 8. juni 2019, Drøbak-Frogn Idrettsarena har fått over 30
millioner i tippemiddelfinansiering. DFI svømming ønsker å bidra
konstruktivt til at anlegget skal benyttes best mulig til glede og nytte
for idretten og for innbyggerne i Frogn.
6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Tidsperiode

Aktivitetsutvikling
Egne stevner

Rekruttering
Arrangere fire interne stevner
i løpet av året
Delta på fem approberte og
fire ikke-approberte stevner
Arrangere to foreldremøter,
evt på Zoom
Arrangere tre treningsleirer
for ungdomsgruppa
Arrangere sommerskole i
første og siste uke av
skoleferien
Gi alle førskolebarn i Frogn
tilbud om gratis svømmeopplæring

Hele året
To vår og to høst

Stevnedeltagelse
Foreldremøter
Ungdomsgruppa
treningsleir
Sommerskole

Førskolesvømming

Ett i april og ett i
september
En vår og to høst
Sommer

Hele året

Visjon
Skape et godt og utviklende sykkelmiljø med idrettsglede for alle
nivåer.
Målsetting
●
Ønsker å være Norges triveligste sykkelklubb, og positivt
forbilde for andre ute på veien.
Årsberetning for DFI 2021

●

●

●

●

Våre treninger og konkurranser skjer i henhold til retningslinjene til Norges Cycleforbund (NCF) og Norges Idrettsforbund
(NIF), samt Trygg Trafikk.
Ha tilbud til både terreng og landeveissyklister, samt andre
grener det er naturlig å utvikle. For 2022 er målet å øke
aktiviteten på cyclocross.
Tilbudet generelt er for bredde- og mosjonsidrett samt
aldersbestemte klasser.
DSK, og klubbens medlemmer skal oppleves som en
ressurs av DFI, region og av Norges Cycleforbund (NCF)

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 vil iverksettes tiltak / prosjekter for å øke frivillig
innsats blant medlemmene. Det arbeides med flere
konkrete prosjekter i 2022.
a. Terrengsykkelskolen vil bli arrangert uke 32.
b. Vårtesten i april, landeveisritt.
c. Lavterskel rittserie i terrenget.
d. Arbeid med pumptrack/Høiåsområdet samt
rundbaneløypen på Seiersten fortsetter.
e. Søke om Norgescupritt Cyclocross 2022
●
Økonomi
– Klubben har solid økonomi.
– Fokus på god økonomistyring opprettholdes og
forsterkes.
– Bygge videre på dugnadsånden i klubben
●
Opprettholdelse av medlemsmassen
– Målet for DSK i 2022 er en videre økning i medlemsmassen, spesielt yngre syklister. Det iverksettes
engasjerende tiltak for rekruttering i alle gruppene.
– Karusellritt
– Øke anleggskapasitet
●
Leder- og trenerutvikling
– Klubben ønsker mer trenerresurser og gir støtte til
utdanning til interesserte kandidater i klubben. Primært
trenerkurs for yngre medlemmer.
– Klubben søker aktive foreldre for å kunne videreføre et
godt tilbud til juniorene.
– Klubben har trener og sportslig leder lønnet av klubben.
●
Samarbeidspartnere
– DSK har i øyeblikket et formelt samarbeid med Claes
Henrik Sykkel (sponsor og strategisk partner) og Sport 1
(via DFI hovedavtale). Det jobbes aktivt for å skaffe flere
sponsorer og samarbeidspartnere
●

Aktivitets-/tilbudsutvikling
Hvilke ambisjoner har gruppen for utvikling av aktiviteter
– Det er viktig for DSK, å ha kontinuitet i arbeidet for
aktivitetsutvikling og å få med flest mulig på treninger.
Dette arbeidet foregår på tvers av alle gruppene og skal
gjennomsyre klubbkulturen. «Klubben er oss»
●
Hvilke aktiviteter/tilbud vil gruppen vurdere å tilby
– Mer målrettet satsing for de aldersbestemte klassene.
– Arbeide for høyere jenterekruttering, gjennom bl.a. egne
treninger for jenter/damer
– Tydeligere deling i grupper på etablerte sportslige tiltak

–

●
●

●

●

●

●
●

Fokus på lavterskeltilbud til nybegynnere og mindre
øvete.
– 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 spinning timer for juniorer på mandager i vinterhalvåret kl 16:30-17:30 på Stamina, med egen instruktør.
– Terrenggruppa har stor suksess med stihelg på Skei og
ønsker å videreføre denne tradisjonen
– Egne arrangement
Det jobbes med terrengkarusell for 2022
Klubbmesterskap både på landevei (tempo, rundbane og
fellesstart) og terreng skal gjennomføres i løpet av 2022,
muligens i samarbeid med andre klubber
Landevei viderefører siste års samarbeid med Nesodden
Sykkelklubb.
DSK/NSK Vårtesten, NCF listet landeveisritt i april. Start/mål
fra Drøbak
DSK/NSK Høstfesten, gravelritt med fokus på «smiles per
hour»
Terrengsykkelskolen uke 32
Cyclocrossritt på Skansen

Anleggsutvikling
Anlegget på Høiås videreutvikles
Rundbanen på Seiersten vedlikeholdes
Cyclocrossløype forbedres i det små (kommunikasjon med
grunneier)
Elite:
Landevei: DSK har 2 eliteutøvere på høyt nasjonalt nivå. Disse
sykler i 2022 for UnoX .
Terreng: DSK har en eliteutøver som sykler terreng maraton

1. Visjon
Idrettsglede for alle
2. Målsetning
Tilrettelegge for et bredt treningstilbud for utøvere i alle aldre og fra
bredde til topp. Aktiviteten skal spenne fra lek og læring for barn,
turn for voksne, til konkurranseidrett til de som vil satse. Våre tilbud
skal ha fokus på å gi gymnastene idretts- og mestringsglede
2.1 Hovedmål
Fortsette målrettet arbeid i henhold til DFI Tropp & Turns visjon og
målsetting.

●

Årsberetning for DFI 2021

2.2 Delmål
●
Fortsette utvikling av en turngruppe med høy kvalitet i alle
ledd – både økonomisk, sportslig og organisatorisk
●
Bygge et solid varemerke for turn, tropp og parkour i regionen med relevante og gode tilbud og aktiviteter for både
bredde og topp.
●
Arbeide målrettet med å bidra inn i DFIs anleggskomité om å
etablere en ny basishall
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3. Fokusområder
Kommunikasjon og informasjon – Styret, ledere, trenere og
medlemmer
●
Klubb-/ og lagfølelse
●
Økonomi – Stabil og god økonomi og økte inntekter
●
Opprettholdelse og øking av medlemsmassen - Sportslig
tilbud med høy kvalitet
●
Leder- og trenerutvikling
●

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Trenere på DFI Tropp & Turn skal gjennomføre relevante
kurs for å opprettholde god kompetanse
●
Tilpasse trening for enhver gruppe med trenere med riktig
ambisjonsnivå og kompetanse for deres parti
●
Jobbe mot gode treningstider for å kunne rekruttere flere til
bredden
●
Lav terskel med fokus på glede og mestring
●
Legge til rette riktige ambisjoner med krav til trening, tilgang
til konkurranser og faglig oppfølging
●
Delta på arrangement (bredden)
●

5. Anleggsutvikling
Arbeide målrettet for å informere og kommunisere konseptet med
basishall. Få fremdrift i kommuneplanen i samarbeid med DFI og
FIR. Delta i anleggs komitéen.
6. Planer og tiltak for året som kommer
Tiltak

Beskrivelse

Turnuker

Tilbud til gymnaster under ferieuker

Åpen dag/uke

Dugnader
Konkurranser
Søknader
Sponsor plan
Kurs

Tidsperiode

Vinterferie,
juni, august
og høstferie
Halvårlig aktivitet slik at foresatte kan se 2022
på og delta på trening sammen med
barn
Gjennomføre 3-4 dugnader i året for å 2022
oppnå årets budsjett
Delta på relevante konkurranser
2022
Søke om tilskudd
2022
Videreføre sponsorer og identifisere nye 2022
Tilby trenere og ledere pålagte og
2022
relevante kurs

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 ett positivt
resultat for videre drift.
●
Opprettholdelse av medlemsmassen – Det er natrurlig nok
stor utskiftning av både trenere og barn fra år til år siden IGF
er et begrenset aldersbasert tilbud (deltakelse maks to år).
Man ser en betydelig lavere andel av 1. klassinger nå enn
tidligere år, da flere velger å starte på en bestemt idrett.
●
Samarbeidspartnere – Øvrige grupper innen DFI som turn,
håndball, fotball, friidrett, samt eksterne aktører som Drøbak
golfklubb, Creative Dansestudio, Drøbak TeaKwonDo og Yoga.
●

4. Aktivitets-/tilbudsutvikling
Trenger å få tilbake noen av DFI gruppene som ikke har
vært med IGF programmet de siste årene. Det oppleves
lettere å få innpass hos eksterne aktører som vil fremme sin
aktivitet
●
Forsøke å skape et faglig opplegg for trenere på tvers av
grupper for å sikre erfaringer og kompetanseoverføring fra
år til år. Vurderer å ha en oppstarts samling med trenere fra
forskjellige idretter internt i DFI for å bygge en plattform som
trenerne får ved oppstart. Det er godt mulig denne kunnskapen og villigheten finnes i DFI systemet.
●
Se mer på arbeidsfordelingen og vurdere om det bør være to
ledere i IGF i tillegg til gruppelederne. Det er svært krevende
å rekruttere ny IGF leder, bør vurderes om denne rollen evt
skal lønnes noe.
●

5. Anleggsutvikling
De fleste gruppene har klart det bra med tildelte halltider samt
uteområder tilgjengelig.
Det har blitt delt opp i 4 grupper gjennom hele treningsåret 21/22.
Pga for få påmeldte 1. klassinger var det ikke mulig å legge opp til
egen trening for denne årsklassen. Derfor kun en gruppe pr skole
6. Planer og tiltak for året som kommer
Selv med usikkerhet rundt covid-19 har vi fått arrangert alle
treninger høst ‘21 / vinter ‘22 med unntak av 1 karusellrenn som ble
avlyst (dette grunnet utfordringer med været)
Foreløpig plan for vinter/vår 2022 er:

1. Visjon
Et lavterskeltilbud som skal gi alle barn muligheten til å bli kjent
med de forskjellige aktiviteter og idretter som tilbys av DFI og ellers
i nærmiljøet i Frogn
2. Målsetning
2.1 Hovedmål
Målsetningen er å gi et inkluderende tilbud til alle barn i Frogn i
alderen førskole og 1.klasse.
2.2 Delmål
Gi barna et allsidig tilbud og et treningsopplegg med innslag av lek
som fører til motivasjon, treningsglede og utvikling av grunnleggende
ferdigheter som balanse, styrke, utholdenhet og sosialisering.
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Uke

Beskrivelse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Juleferie
Karusellrenn (DFI Langrenn)
Karusellrenn (DFI Langrenn)
Karusellrenn (DFI Langrenn)
Karusellrenn (DFI Langrenn)
Karusellrenn (DFI Langrenn)
Karusellrenn (DFI Langrenn)
Vinterferie
Halltrening/Fokus på gjensyn. Lek og moro.
Halltrening/Håndball
Halltrening/Fotball
Halltrening/Innebandy
Orientering ute rundt skolen
Friidrett Seiersten (DFI Friidrett)
Påskeferie
Årsberetning for DFI 2021

16
17
18
19

●
●

Påskeferie
Trening til sommeravslutning
Golf (Drøbak Golfklubb)
Sommeravslutning

Opprettholde og videreutvikle timeplan.
Få flere til å benytte seg av aktivitetstilbudet.

Blomstermila arrangeres av Drøbak Frogn Idrettslag hvert år i juni.
Det er Friidrettsgruppa som har ansvaret for gjennomføring av
Blomstermila 2022. Arrangementet gjøres mulig ved omfattende
frivillig innsats fra grupper og enkeltmennesker i DFI. Arrangementet skal favne mosjonister på alle nivå og skape idretts- og
konkurranseglede for alle aldre. 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.
I 2022 arrangeres Blomstermila fra Seiersten stadion i koronaversjon tilsvarende 2020 eller hva som er mulig å gjennomføre ut fra
smittevernsituasjonen.
Handlingsplan 2022
Høsten 2021: Hovedkomité utpekt:
Leder: Petter Norstrøm
Adm: Theresa Visedo
Teknisk gjennomføring: Dag-Kjetil Hartberg
Løype: Jon Weydahl
Marked: Petter Norstrøm
Annonser/Salg: Atle Olsen
Kiosk: Maria Nordraak
Tidtaking/Påmelding: Geir Simonsen/ Geir Morten Antonsen
Dato for løpet er satt til søndag 18. Juni 2022

●

Opprettholde og videreutvikle timeplan.

Årsberetning for DFI 2021
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Budsjett 2022
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:

745 000
155 000
1 017 000
327 000
265 000
2 891 500
2 692 531
540 623
4 000 000
200 000
5 242 700
1 657 000
19 733 354

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
Revisjon
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

66 000
1 286 400
39 000
338 700
25 000
386 800
702 373
510 500
7 025 243
903 004
372 457
1 053 400
800 000
74 000
1 470 000
815 000
360 100
110 000
163 500
91 500
643 820
53 150
619 000
225 000
94 000
383 550
316 000
2 000
208 360
1 094 000
20 231 857

55 000
230 000
6 628 500

-498 503

106 500

DRIFTSRESULTAT
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BADMINTON

FOTBALL
260 000

FRISKIS
OG SVETTIS

FRIIDRETT
30 000

150 000
152 000

520 000

30 000
175 000
6 531
3 623

1 449 500
400 000
180 000

40 000
32 000
15 000

1 500
10 000

570 000
1 470 000
6 735 000

22 500

1 300 000

26 000

25 000

32 654

3 891 500

173 000

36 500

490 000
29 000

4 000

60 000
330 000

35 000

5 000

10 200

145 000

5 000

6 000

343 373

35 000
10 000

4 000 000

130 000

372 500
2 490 000
320 000
125 000
170 000
600 000
4 000
1 300 000
25 000
325 500
110 000
55 000
12 000
28 000
20 000
5 000
10 000
90 000
5 000

20 625
1 000

1 497 618
211 164
43 257
155 000

2 000

36 500

2 200

220 000

20 000
5 000
16 000

2 500

1 500

600

10 000
16 000

8 000
11 880
150
1 500
5 000
2 500
250

272 500
10 000
120 000
70 000

4 000
5 000

40 025

38 000
36 000
3 960 912

500
10 000
173 000

1 000
44 380

-7 371

-69 412

-

-7 880
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GRUPPE 13

HÅNDBALL

5 000

200 000

10 000

40 000
60 000

37 000
20 000
10 000

335 000
210 000
80 000

INNEBANDY
20 000

ORIENTERING

LANGRENN

SVØMMING

150 000

SYKKEL

TROPP & TURN

20 000

20 000

2 000
50 000

40 000
150 000
55 000
315 000
210 000
60 000

IGF

BLOMSTERMILA
40 000
5 000

200 000

55 000

8 000

42 500
10 000

140 000
260 000
690 000
47 000

50 000
10 000
5 000

70 000
100 000
1 045 000
70 000

65 000
25 000
50 000

70 000

180 000

27 000

65 000

200 000
600 000

1 000 000

70 000

2 293 000

282 000

82 000

1 725 000

169 500

1 667 000

182 000
302 000

10 000

70 000

30 000

8 000

10 000

30 000

22 000

40 000

46 000

5 000

3 500
5 000
40 000
100 000

18 000

1 332 000
168 000
43 000

120 000

15 000
15 000

200 000
20 000

25 000
30 000

120 000

18 000

4 000

110 000

40 000

65 000

12 000

50 000

16 000

20 000
590 400
200 000
70 000
120 000
240 000
7 000

520 000
15 000

500
12 000

40 000
2 000
71 500

1 000
3 000
8 000

300 000
95 000
5 000
40 000

1 000
300

48 000
5 000

25 000

1 700

20 000

80 660

1 683 500

160 200

1 876 400

1 340

41 500

9 300

-209 400
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10 000

20 000
4 000
60 000

222 000
10 000
60 000
20 000
55 000
19 000

1 326 000
203 840
30 000
72 000

79 200
79 200

110 000

4 000
14 400

2 000
6 000

11 800
20 000

14 700

50 000
30 000
5 000

5 500
5 000
10 000
40 040

15 000
10 000

91 000
20 000
65 000
216 000

160

10 000

50 000

20 000
13 200

5 000
15 000

1 300 000
5 000
2 155 000

2 500
10 000

40 000
2 000
90 000
20 000
10 000
4 000
15 000
60 000
15 000
2 000
50 500

32 000

5 000

10 000
20 000

370 000
475 000

15 000
400 000
2 251 000

1 500

48 000
305 540

2 411 340

76 900

64 500

-173 000

42 000

-23 540

-256 340

2 300

45 500
61

Notater:

62

Årsberetning for DFI 2021

ELSE OG HELGE ASKAUTRUD´S GAVEPREMIE
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

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

Orientering
Friidrett

1995
1996
1997

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

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Sverre Huseby
Per Wollbraaten
Morgan Juul
Marianne Erevik
Jan-Geir Nomerstad
Morten Gangnes
Hanne Cecilie Strand
Pål Brikt Olsen
Bjørn Diedrichsen
Fotball jenter 14 år
Torstein Bye
Kari Anne Wold
Tove Moe Tysnes
Gro Noraker
Sverre Wollbraaten
Geir Simonsen
Trygve Gulliksen
Geir Sneis
Sverre Vågan
Magnus Seip
Øyvind Antonsen
Claudia Dybwig
Thomas Strypet
Henrik Husdal
Amalie Hamm Thue
Philip Grønnern Ekeberg
Vilde Sannes
Alwande Roaldsøy
Ingen utdeling pga korona

Fotball
Håndball
Håndball
Turn
Fotball
Ski/friidrett
Håndball, fotball,
IGF
Fotball
Fotball
Håndball
Trimaktiviteter
Håndball
Ski
Håndball/fotball
Ski
Ski
Fotball
Fotball
Håndball
Ski
Håndball
Fotball
Ski
Fotball
Fotball
Håndball
Fotball

ÆRESMEDLEMMER
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

Årsberetning for DFI 2021

Utnevnt i 1998:
Bjørn Diedrichsen
Utnevnt i 2002:
Stein Erik Halck
Utnevnt i 2003:
Leif Sverre Boland
Jon Erik Sand
Utnevnt i 2004:
Unni Bøhlerengen
Utnevnt i 2008:
Sølvi Halck
Utnevnt i 2010:
Sverre Wollbraaten
Utnevnt i 2011:
Roar Larsen
Utnevnt i 2012:
Per Mørk Wollbraaten
Utnevnt i 2013:
Johs Johannesen

Utnevnt i 2016:
Inger Halck
Utnevnt i 2018:
Trygve Gulliksen
Roger Schäffer
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STIPEND FRA DFI - HS
2004
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

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
Kaja Tøftem Aspelund og Anna Fozia Vik
Aurora Mjøen Grøndalen
Ingen utdeling pga korona

Badminton
Fotball
Ski
Ski
Alpin
Fotball
Orientering
Ski
Håndball
Håndball - dommer
Håndball - dommer
Fotball - dommer
Ski
Håndball
Sykkel
Håndball/Fotball
Ski
Ski
Fotball
Fotball
Tropp og Turn
Langrenn

HOVEDSPONSORER FOR DFI 2022
SpareBank1 Østfold-Akershus
Select
Amta

KLUBBAVTALE
Sporten Drøbak
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Sporten Drøbak
Idé House of Brands

Select

Årsberetning for DFI 2021

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.

12. sept.
1954

Høytidelig åpning av Sentralidrettsanlegget på
Seiersten.

11. apr.
1960

DFIs klubblokaler på Seiersten Ungdomsskole
ofﬁsielt tatt i bruk.

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

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.

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.

1969

13. okt.
1928

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

Else og Helge Askautruds minnepremie utdelt for
første gang.

28. okt.
1972

Konstituerende byggemøte for Frognhallen.

17. jan.
1934

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

4. jan. 1974

Ofﬁsiell åpning av Frognhallen.

Apr. 1934

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

1979

27. okt.
1934

Generalforsamling i DIF. Enstemmig vedtatt å
opprette og innlemme en Kvinnegruppe i Drøbak
Idrettsforening.

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.

1995

Innebandy som ny gruppe i DFI ble vedtatt
opprettet.

1997

DFI ble et allianseidrettslag.

1999

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

2001

Seiersten Ungdomsskole benyttet Frognhallen
som undervisningslokaler.

2002

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

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

30. apr.
1947

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

1948

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

4. mar. 1950

Dalsbakken åpnet.

1951

Ski og Orienteringsgruppen slått sammen,
boksegruppen nedlagt.

Årsberetning for DFI 2021
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HISTORISK OVERSIKT
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

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.

DFI fyller 100 år og feirer med mange ulike
arrangementer gjennom hele året.
Avslutning med jubileumsmiddag på Folkvang
20. oktober.
Stolpejakten ble etablert av DFI i Drøbak

2019

2008

Kunstgressbane Frogn vgs vedtatt i formannskap
og kommunestyre. Prosjekt «Rett i løypa» nytt
snøproduksjonsanlegg, fase 1 og 2 ferdigstilt.

DFI administrasjonen flyttet inn i nye kontorer
på Bølgen
Ny Seiersten stadion blir ferdigstilt med nytt
undervarmeanlegg

2020

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.

Idrettslaget har siden mars 2020 hatt store
begrensninger i aktiviteter som følge av
pandemien med Korona.
Folkvang bane ble oppgradert med kunstgress og nytt utstyr
Driftsavtalen med Frogn kommune ble lagt ut
på anbud og DFI vant anbudet for 2021-2022
med mulighet for 2 års forlengelse.
Det ble bygget kanter for brøyting av snø og
hindre granulatspredning på Seiersten
stadion.

2021

DFI Brett tas opp som ny gruppe på ekstra
ordinært årsmøte.
Det har også i 2021 vært begrensninger i
aktiviteter som følge av pandemien med
Korona, men gruppene har vært kjempeflinke
til å gjennomføre det som har vært mulig med
de retningslinjer som har vært gjeldende.

2005

2006

2007

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.

2013

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