Årsrapport Fotball 2020

Juniorfotballen.
De eldste kullene trente på vinteren enten i Solberghallen eller i Hokksundhallen.
2020 skulle bli et annerledes år med koronapandemien som kom over oss i mars
måned. Det ble full stans for all breddeidrett fra 12.mars.
Vi begynte å trene i juni måned på avstand. NFF hadde utarbeidet en koronahåndbok
som vi måtte følge. Det var ikke alle spillerne som kom på disse treningene, det kan
være mange årsaker til det. Alt fra frykt for å bli smittet, foreldre/søsken som er i
risikogruppen.
Fra august ble det bestemt at man kunne trene full kontakt og spille treningskamper
mot lag i samme kommune. Det ble spilt enkel serie for barn/ungdom under 20 år. Det
ble ikke noen av spill i interkrets. NFF kom også opp med en øvelsesbank med
avstand. Disse øvelsene ble sendt ut til trenerne.
Vi hadde et trenermøte som vi gikk igjennom koronahåndboka og evt spm fra trenere.
På hjemmekampene måtte vi føre protokoll for de som på kampene. Det var satt et tak
å maks 200 tilskuere med minimum 1m avstand.
Pga restriksjoner på arrangementer (maks 200 stk) ble Kiwi cup 2020 avlyst.
Vi vet med sikkerhet at klubben har mistet spillere pga korona. Hvor mange, det vet vi
ennå ikke.
Junior gikk med 142039kr i overskudd i 2020.

A lag Kvinner.
Vi startet treningen første uken i januar, vi trente to ganger i uken på Consto Arena i
Mjøndalen, og en dag med styrke i solberghallen. Det var ansatt ny trener for sesongen
2020.

Sesongen ble fort stengt, rakk kun to trenings kamper denne vinteren for vi ble corona
stengt. Fikk etter vært begynt å trene, men da med 1 meter avstand. Dette medførte at
etter hvert som uken gikk, ble det mer å mer vanskelig å motivere spiller til å komme å
trene. Noen A-lag spiller fikk spille kamper med Jr laget (J 19) da de var under 20 år. I
oktober åpnet de opp for at vi kunne trene som normalt med kontakt. Men dette ble
stengt igjen i slutten av november.
Vi avsluttet kontrakten med nye trener i september da han hadde vært delvis permittert
siden mars.
A lag kvinner hadde i 2020 et overskudd på 31 050kr
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Stian Gaathaug tok de siste mnd.

Trener teamet sto av: Roger Svendsen (hovedtrener), Hans Gunnar Frivoll (keeper
trener), Tom Eystø, Per Aage Ask og Gry Myrvold (fysisk trener)
Leder for Laget Frode Engedal

A lag herrer
Pål Marcussen (tidligere IBK) ble i november 2019 ansatt som ny hovedtrener (2 årskontrakt). Med Marcussen som trener ønsket vi å bringe inn nye ideer, tydelig spillestil
og en mer langsiktig plan. Ringrevene Pål Fredriksen og Thomas Nilsen fortsatte i
trenerteamet.

På spillerfronten fortsatte vi vår satsning på egne juniorer, fremfor å hente spillere fra
andre lokale klubber. Samarbeidet med juniorgruppa med Terje Martinsen i spissen,
fungerte godt.
Bayram Dogan forlot klubben etter mange år som 1. keeper.

Fra oppstart i januar trente vi i MIF-hallen og på Consto Arena. Oppmøtet var veldig
bra og på de fleste treninger var vi 15-20 spillere. Vi rakk å spille 4 treningskamper før
pandemien traff Norge 12. mars. Det var for øvrig en uke før vi skulle spille NMkvalik mot Jevnaker.

Etter dette trente vi ikke mer med kontakt i 2020. Treningene fra midten av mars til og
med midten av oktober ble selvfølgelig preget av dette og i lange perioder fikk vi ikke
lov til å trene i det hele tatt. Oppmøtet ble etter hvert frivillig. Sesongen ble avsluttet
med avslutning på klubbhuset i slutten av oktober med pizza og fotballkamp på TV.

Økonomisk endte vi opp med et overskudd på ca seksti tusen kroner. Dette skyldes at
vi greide å skaffe sponsorinntekter og andre inntekter på lik linje med ett normal år,
mens vi hadde betydelig lavere kostnader enn normalt siden vi hadde kraftig redusert
aktivitet. Vi dermed en hyggelig økning i egenkapitalen, til ca 160 tusen. Vi budsjetter
med null resultat for 2021.
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Fotballgruppen besto av: Thomas Nilsen (sportslig leder), Pål Fredriksen, Jørn
Brudheim, Geir Inge Hansen, Øivind Gamst og Terje Vold (kasserer). Denne gruppen
vil også fortsette i 2021.

Fotballstyret for 2020:
Leder: Frode Engedal
Ansvarlig junior: Øyvind Gamst
Sportslig leder: Terje Martinsen Løvdokken
Utstyrs-/fairplay ansvarlig: Gry Myrvold
Sekretær og utdanningsansvarlig: Raymond Berg-Olsen
Keeperansvarlig: Robert Storberget Larsen
Dommeransvarlig og ansvarlig allidretten : Magnus Koløy
Økonomiansvarlig: Terje Vold
Ansvarlig senior herrer: Pål Fredriksen
Ansvarlig damer/jenter: Hans Gunnar Frivoll
Dugnadsansvarlig: Kjersti Engedal
På Valg:
Leder:
Ansvarlig Jr/nest leder:
Ansvarlig senior herre:
Ansvarlig Senior dame/jenter:

Frode Engedal
Øyvind Gamst
Pål Fredriksen
Hans Gunnar Frivoll

Valg komites innstiling styre 2021
Leder:
Ansvarlig Jr/nest leder:
Ansvarlig senior herre:
Ansvarlig Senior dame/jenter:

Bård Kvamme
Robert Storberget Larsen
Terje Vold
Per Aage Ask

Går ut ikke erstatte
Dugnad ansvarlig:

Kjersti Engedal
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Fotball styre for 2021
Leder: Bård Kvamme
Ansvarlig junior/nestleder: Robert Storberget Larsen
Sportslig leder: Terje Martinsen Løvdokken (ikke styre medlem)
Utstyrs-/fairplay ansvarlig: Gry Myrvold
Sekretær og utdanningsansvarlig: Raymond Berg-Olsen
Keeperansvarlig: Robert Storberget Larsen
Dommeransvarlig og ansvarlig fotball allidretten: Magnus Koløy
Økonomiansvarlig: Terje Vold
Ansvarlig senior herrer: Terje Vold
Ansvarlig damer/jenter: Per Aage Ask
Dugnadsansvarlig:
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