FOSSUM IDRETTSFORENING
ÅRSMØTE 2019 21.3.2019

JUBILEUMSÅRET 2018

FOSSUM IF 1918–2018

FOSSUM IF 1918–2018

INNHOLD

1. OPPSUMMERING.....................................................................................................5
2. STYREMØTER...........................................................................................................5
3. STYRETS ARBEID...................................................................................................5
4. ADMINISTRASJONENS ARBEID OG PRIORITERINGER..............................6
5. MEDLEMSOVERSIKT..............................................................................................6
6. ØKONOMI OG INNTEKTSBRINGENDE AKTIVITETER..................................7
7. AKTIVITET I FORENINGEN...................................................................................7
8. KLUBBHUS OG ANLEGG................................................................................... 13
9. HEDERSBEVISNINGER....................................................................................... 16
10. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET........................................................................ 18
11. INFORMASJON, PROFILERING OG SOSIALE MEDIER............................. 18
12. FREMTIDSUTSIKTER OG STRATEGI............................................................... 18
13. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVERV........................... 19
ÅRSREGNSKAP ........................................................................................................ 20
NOTER TIL REGNSKAPET ..................................................................................... 23
REVISORS BERETNING ......................................................................................... 27
KONTROLLKOMITEENS BERETNING ................................................................ 29

ÅRSBERETNING 2018 | FOSSUM IDRETTSFORENING ||| 3

Pkt. 3

ÅRSBERETNING

Fossum IF 2018

FOSSUM IF 1918–2018

4 ||| ÅRSBERETNING 2018 | FOSSUM IDRETTSFORENING

FOSSUM IF 1918–2018

1. OPPSUMMERING
2018 var vårt store jubileumsår – 100 år! Det var et år med svært høyt aktivitetsnivå med mange arrangementer,
et høyt sportslig aktivitetsnivå hvor bredde og topp gikk hånd i hånd.
O-Festivalen var vårt desidert største sportslige arrangement, med over 7 000 starter i løpet av 3 dager.
Klubben fikk stor medieoppmerksomhet og tilbakemeldinger som en svært godt gjennomført arrangement.
I august ble det gjennomført et stort utendørsarrangement med show på sletta, åpning av hinderløypa
og nye skiskytterblinker. Året toppet seg med en stor jubileumsmiddag som ble holdt på Sporten,
Frognerseteren 2. november.
En meget omfattende og spennende bok om Fossums historie og aktiviteter med spesielt fokus på de siste 25 år
ble også skrevet og utgitt.
Hinderløypa og utskifting av skiskytterblinkene ble ferdigstilt i løpet av året, men undervarmen på fotballbanen
kom dessverre ikke i orden. Klubben har i januar 2019 forhandlet fram en avtale med leverandøren om økonomisk
kompensasjon og full utskifting av undervarmeanlegget i løpet av juni 2019.
Barketomta ble omregulert til fotball i løpet året. Det ble også startet en prosess med omregulering av deler av
Smiejordet til idrettsformål. Dette kom i sammenheng med omregulering av sagbruket som også startet i 2018.
Det har ikke vært vesentlige andre oppgraderinger av anleggene i løpet av 2018.

2. STYREMØTER
Det har siden forrige årsmøte 30.03.2018 vært avholdt 6 styremøter og 6 AU møter.

3. STYRETS ARBEID
Styret og Arbeidsutvalget (AU) har i løpet 2018 vært svært engasjert med jubileumsåret.
En egen jubileumskomite har jobbet meget aktivt for å koordinere og planlegge alle arrangementer
og jubileumsaktiviteter.
Effektivisering av administrative prosesser, samt forbedring av økonomistyring har vært, og er pågående viktige
oppgaver for styret.
De uforutsette driftsproblemene av kunstgresset har dessverre tatt mye av styrets tid i året som har gått.
Det har vært sterkt fokus på oppfølging av de tiltak som er iverksatt og leverandøren Unisport.
Der er besluttet at videre utvidelser av klubbens anlegg avventes inntil den økonomiske situasjonen og endelig
utbedring av fotballbanen er avklart. Styret har imidlertid sett at det har vært viktig å få avklart situasjonen rundt
både Barketomta og Smiejordet.
Det har vært jobbet med å øke klubbens sponsorinntekter, samt iverksetting av andre tiltak fra klubbens strategi
2015-2020. Styret har spesielt fokusert på hvordan økte sponsorinntekter kan komme hele klubben til gode,
og ikke bare de enkelte særgrupper.
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4. ADMINISTRASJONENS ARBEID OG PRIORITERINGER
Klubbens daglige leder har i 2018 hatt mye fokus på, og vært svært medvirkende til et vellykket jubileumsår. Mye
av det daglige arbeidet i administrasjonen går for øvrig med til å støtte gruppene samt besvare henvendelser fra
våre medlemmer.
Vårt medlemssystem og nettside levert av Weborg, har blitt kontinuerlig forbedret. Det ble i 2018 nedsatt en
arbeidsgruppe for å evaluere og evt. videreutvikle våre systemer. NIF har imidlertid engasjert seg og ønsker å
utvikle en egen løsning for hele idretts-Norge. Vi avventer resultatet av dette arbeidet og har i den anledning ikke
startet større arbeider i Weborg.
Nettsiden er brukes nå i liten til daglig informasjon, da Facebook og andre sosiale media har overtatt som
informasjonskanal.
Administrasjonen har også brukt mye tid på oppfølging av problemene med kunstgresset, utbygging av hinderløype og oppkobling av de nye skiskytterblinkene.
Langrenn/skiskyting-gruppen (L/S) har gjennom sine sponsoravtaler kunnet bidra med ressurser inn mot administrasjonen. Daglige leder har pga. av dette kunnet benytte mer tid på sponsorarbeid. Dette arbeidet har gitt
positive resultater og skaffet klubben en bra sponsorpool.
Klubben erfarer at mye administrativt arbeid, som tidligere ble utført av frivillige i gruppene, ender opp i administrasjonen. Spesielt arbeid i forbindelse med større klubbarrangementer faller i større grad på administrasjonen. Dette har sammenheng med at det er mer krevende å få medlemmer til å stille opp.

5. MEDLEMSOVERSIKT
Medlemsoversikt pr 31.12.2018
2015
Sum

2016
M

K

2017
Sum

M

K

2018
Sum

M

K

Sum

120

85

205

107

69

176

93

63

156

Alpint

46

26

72

31

23

54

29

22

51

Fotball

328

163

491

272

128

400

274

121

395

16

4

20

17

2

19

24

7

31

Langrenn

431

225

656

352

230

582

360

232

592

Skiskyting

120

84

204

103

87

190

116

90

206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165

95

260

162

95

257

171

110

281

Sykkel / Triatlon

32

3

35

47

7

54

51

6

57

Trim

28

44

72

29

39

68

24

42

66

6

5

11

Allidrett

Hopp

Opptur
Orientering

Young Active Allsports
Øvrige medlemmer
Æresmedlemmer
Totalt

3
3405

729

553

1282

617

434

1071

815

604

1419

2

1

3

1

2

3

3

4

7

2018

1283

3300

1738

1116

2874

1997

1306

3303
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6. ØKONOMI OG INNTEKTSBRINGENDE AKTIVITETER
Fossum IFs samlede inntekter beløp seg til kr 17.611.512 for 2018. Dette er en vesentlig økning fra 2017, og skyldes
en kombinasjon av høyt aktivitetsnivå samt økning av sponsorinntekter og offentlige tilskudd. Driftskostnadene
utgjorde i alt kr 18.099.988, en økning på 13 % fra 2017. Netto finansposter er negative med kr. 112.606. Regnskapet er således gjort opp med et samlet underskudd på kr. 601.082.
Regnskapet reflekterer tydelig et svært høyt aktivitetsnivå i Fossum IF i jubileumsåret 2018. Som det frem
kommer av regnskapet har vi i de siste årene investert brutto ca. kr 9 millioner i rulleskianlegg og kunstgressbane
med undervarme. Mesteparten av disse investeringene finansieres med tippemidler og annen offentlig støtte.
Som en følge av tekniske utfordringer kommer en vesentlig del av disse midlene oss til gode senere enn planlagt.
Klubben har også iverksatt noen tiltak for utbedring og vedlikehold av klubbhuset. Det har derfor vært nød
vendig å ta opp et banklån for å mellomfinansiere investeringene. Dette lånet planlegges tilbakebetalt i løpet
av 2019. Hovedstyret legger derfor opp til en periode med moderate vedlikeholds- og investeringskostnader i det
neste året. Vi ønsker å opprettholde et stort sportslig aktivitetsnivå og videreutvikling av inntektsgrunnlaget.
Klubben har en rekke gode inntektsbringende arrangementer som i alt vesentlig grad administreres av gruppene,
og faller inn under de respektive resultatene. Det er godt engasjement i gruppene, og mange foreldre som
stiller opp aktivt for å drive klubben på dagens nivå. Det er imidlertid dessverre en økende tendens til at færre
ønsker å delta i klubbens dugnadsarbeid. Dette kan bli en utfordring fremover. Gruppene prioriterer å benytte
dugnadsinnsatsen på arrangementer da det synes å være vanskeligere å få i stand dugnad på annet inntektsbringende arbeid. Klubben vil fortsette arbeidet med å få flere og ytterligere engasjerte medlemmer gjennom
visjonen om å bli Norges fremste UTEidrettslag innen 2020.
Det legges stor vekt på å utvikle andre inntektsbringende aktiviteter, først og fremst gjennom arrangementer,
konkurranser mv. Sponsormarkedet er krevende, men vi ser at det er muligheter for å utnytte dette bedre.
Hovedstyret ønsker å oppfordre våre medlemmer til å støtte våre sponsorer.
Fossum IF har sunn økonomi. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift er ivaretatt gjennom det
fremlagte årsregnskapet for 2018, og anbefaler overfor årsmøtet at dette fastsettes som regnskap for 2018.

7. AKTIVITET I FORENINGEN
Det er høyt aktivitetsnivå i gruppene og det er også i 2018 og vinteren 2019 oppnådd gode resultater både
nasjonalt og internasjonalt. På seniornivå er det Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold som har levert best
resultater internasjonalt, men klubbens juniorer leverer svært gode resultater innenfor orientering, langrenn og
skiskyting, bade nasjonalt og internasjonalt.
Vi gratulerer våre utøvere som oppnådde gode resultater i året som har gått.
I aldersbestemte klasser ser vi gjerne at det skulle vært større deltakelse fra klubbens medlemmer, spesielt
i langrenn. Tiltak er iverksatt for å snu denne trenden.
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7.1 Allidrett
Allidretten er Fossum IFs gruppe for de yngste barna, og har aktiviteter (allidrett, skileik, fotball og friidrett) for
barn i alderen 5 - 8 år, med friidrett frem til 10 år.
I vintersesongen er det trening med generell Allidrett for de minste, skileik for de eldste barna, mens det
i sommersesongen er fokus på Fotball og Friidrett i tillegg til den generelle Allidrettstreningen. Aktivitetene har
foregått på uteområdene på Fossum og i hallene på skolene i nærområdet. Den nye hinderløypa har også blitt
aktivt brukt på utetreningene. Vi har også arrangert Allidrettens Høst- og Skidag på Fossum.
I 2018/2019 har Allidretten hatt 360 deltakere på ordinære aktiviteter. Skidagen i mars hadde rekordbesøk med
nesten 400 barn, mens høstdagen fikk litt lavere besøk med drøyt 100 barn. Dette grunnet skikkelig vått høstvær.
De som trosset været var allikevel strålende fornøyde!
For sesongen 2018/2019 var det svært få deltakere fra 2010- kullet på skileik, alle disse ble overført til Langrennsgruppen. Skileikgruppene har et godt samarbeid med Hoppgruppa, og blir gjennom dem introdusert til hopp
og kombinert.
Allidrettsstyret har bestått av 7 foreldre. Over 130 foreldre har meldt seg som trenere, og nærmere 200 foreldre
har stilt opp på dugnad på våre arrangementer.

7.2 Fotball
I 2018-sesongen var 40 lag med i seriesystemet. Av disse var det 3 seniorlag, 11 ungdomslag og 26 lag i barnefotballen. Det ble gjennomført to fotballskoler; i juni og august med tilbud om ekstra barnepass fra kl. 14-16 alle
dager. Antall påmeldte i juni: 92 og i august: 134.
Fossum 7’er vårcup ble arrangert søndag 15. april for årgangene 2006 og 2007 (jenter og gutter).
30 lag deltok, hvorav 21 lag var eksterne. Det ble spilt 45 kamper i løpet av dagen. Hver kamp hadde 2 omganger
à 20 min og 5 min pause mellom omgangene. Fossums ungdomsdommere dømte kampene.
Fossum 5’er og 7’er høstcup ble arrangert helgen 13. – 14. oktober for årgangene 2008, 2009, 2010 og 2011
(jenter og gutter). 2008-lagene kunne velge om de ville spiller 5’er eller 7’er. Det var 112 påmeldte lag hvorav 89
var eksterne. Det ble spilt 168 kamper i løpet av helgen. Fossums ungdomsdommere dømte kampene. Fossums
jenter og gutter 2012 spilte en egen interncup og fikk oppleve cupstemningen på Fossum.
Takket være økonomisk støtte på 150.000 kr. fra Sparebankstiftelsen samt mange timers frivillig arbeid fra
foreldre, fikk vi montert nytt ballfangernett rundt banen i 2018.
Undervarmen til den nye kunstgressbanen virket dessverre heller ikke i 2018. Vi har hatt jevnlig kontakt med
leverandøren Unisport i løpet av året, og nå er det avklart at banen skal repareres i mai/juni 2019. Forsinkelsen
i leveransen medfører at det tar lenger tid før Fossum mottar tippemidler og momskompensasjon, noe som igjen
fører til at tilbakebetaling av lånet i DNB blir utsatt, og det påløper ekstra rentekostnader på lånet. Unisport har
bekreftet å dekke merkostnader klubben har hatt, og en vesentlig del av dette ble mottatt tidlig 2019.
Vi vil rette en stor takk til alle frivillige trenere, årgangsansvarlige samt andre foreldre og foresatte som bidro
til at over 400 små og store fotballspillere hadde en flott sesong i 2018.
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7.3 Orientering
I orienteringsgruppa ser vi tilbake på 2018 som et begivenhetsrikt, morsomt og travelt år. I tillegg til å delta
og bidra til jubileumsarrangement i regi av Fossum IF så hadde gruppa O-festivalen 2018 som det store
høydepunktet; dette er det o-løps arrangement som samler flest deltagere i Norge. O-festivalen fant sted i St.
Hans helgen med over 7000 starter fordelt på 3 dager med arenaer på henholdsvis Fornebu og Skytterkollen. For noen i klubben startet forberedelsene 3 år tidligere. I selve arrangementshelgen var vi 250 smilende
funksjonærer. Slikt bidrar til klubbånd og identitet, og vi fikk uforbeholden skryt fra Norges Orienteringsforbund
for et teknisk perfekt og fargerikt arrangement.
Orienteringsgruppa har for øvrig hatt høy aktivitet og fortsatt arbeidet med fokus på rekruttering, bredde og
elite. Gruppen har ca. 300 medlemmer og dette har vært stabilt siste årene.
Det primære målet er å tilrettelegge for et godt sportslig og sosialt tilbud og opprettholde posisjonen som en av
de ledende klubber i Norge. Vi har fokus på rekruttering og utvikling av våre løpere. Vi ønsker å være en av de
største breddeungdoms og juniorklubbene i landet og være blant topp 3 juniorklubber målt i Norgescup, NM og
internasjonale prestasjoner. Viktig i denne satsingen er å gi et godt og konkurransedyktig tilbud til de aller beste.
Orienteringsgruppen har satset på god treningsoppfølging og å skape et godt sosialt miljø i hele gruppen.
Det var i 2018 stor deltagelse på O-intro og høy aktivitet i gruppene 10-12, 13-16 og junior/senior. Vi har hatt en
felles treningsdag på Fossum i hele sesongen. Noen av kveldene ble avsluttet med kveldsmat og markeringer for
å skape et miljø på tvers av alders og treningsgrupper. For 13 og oppover har vi treninger hele året, og dessuten
samlinger i både inn og utland. Vi har også hatt klubb og familieturer til diverse arrangement inkludert O-ringen i
Sverige.
Tur-O-aktiviteten har gått litt ned. Opplegget har også i år holdt høy kvalitet. Vi intensiverte markedsføringen litt,
men en sen vår med mys snø førte til litt lavere deltagelse. Tur-O er lite kjent, men merker også betydelig konkurranse fra «Stolpejakten».
I tillegg til O-festivalen har vi også arrangert rekruttløp og nærkaruselløp. Vi hadde besøk av «VM labyrinten»,
klubbmesterskapet satte ny deltagerrekord med 120 deltagere, og nytt av året var at vi arrangerte klubbmesterskapet i nattorientering med rundt 40 deltagere.
Resultatmessig har 2018 vært et svært godt år for O-gruppa. Vi har tatt flere NM-medaljer og en junior-VM
medalje, og kvalifisert for internasjonal representasjon i World cup, junior VM og Student-VM.
Basert på prestasjoner i 2018 er 2 av våre løpere uttatt på landslag i 2019 sesongen.

7.4 Hopp
Hoppgruppa i Fossum har i sesongen 2018/19 hatt treninger i hoppbakkene 2 ganger per uke i vintersesongen
og innetrening 1 gang per uke på høsten. I tillegg til en aktiv rekruttgruppe har Fossum aktive utøvere i Kollenhopp i aldersbestemte klasser og på juniornivå. Fossumrennet i hopp og kombinert ble arrangert 9. februar 2019
med god deltakelse.
Rekruttering til hoppsporten er krevende og dette arbeidet har høy prioritet i hoppgruppa. Etter noen år med
synkende medlemstall snudde trenden siste år, noe som har resultert i en dobling av medlemstallet i de yngre
årskullene. Etter at vi forrige sesong av kapasitetshensyn måtte redusere fra 2 til 1 trening pr uke, er vi nå tilbake
på 2 ukentlige treninger. I tillegg har vi et høyt aktivitetsnivå mot andre grupper i klubben.
Vi tilbyr faste kvelder i bakken for Allidrett og de yngste langrennsgruppene. Vi har også et treningssamarbeid
med hoppgruppa i ØHIL
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Gjennom vintersesongen er det mellom 130 og 150 barn som har fått prøve seg i hoppbakken på FOSSUM.
Skileikgruppene i Allidrett har hatt faste kvelder i bakken. Dessuten har de yngste langrennsgruppene hatt faste
dager med tilbud om åpen bakke i forbindelse med treninger med. Det har vært god deltagelse.
Vi har ambisjoner om å samarbeide ytterligere på tvers av vinteridrettene i 2019. Å etablere en egen kombinertgruppe som supplement til skiskyting og langrenn er en målsetting.
Samtidig har vi alltid et mål om større rekruttering til hoppgruppa på FOSSUM.

7.5 Langrenn og skiskyting
2018-sesongen fortsatte der 2017-sesongen sluttet. Mange gode resultater både internasjonalt og nasjonalt.
Alle våre dyktige utøvere er behørig nevnt og kastet glans på ved flere anledninger i media, på hjemmesiden og
i sosiale medier. Dette har medført at vi fortsatt har bra trykk på de yngre gruppene og det fylles fortsatt godt
oppunder de eldre. Tendensen nå er at vi beholder våre utøvere lengere.
De yngre gruppene følges nå tettere opp og engasjementet rundt de lokale rennene er veldig bra. Nytt telt,
smørekoffert (uten fluorprodukter), samt en god gjeng med positive foreldretrenere har gjort at Fossum har vært
godt representert.
Vi har fått tatt i bruk våre nye elektroniske blinker og ikke minst hinderparken og Tufteparken bak hoppet. Snøkanonanlegget har gått til alle døgnets tider og vi retter en stor takk til alle som bidrar her på kort varsel. Uten dere
kunne vi ikke hatt så tidlig gode forhold på Fossum. I og med at skiskytteranlegget blir skutt i filler er det flott at
det nå er samlet en dugnadsgjeng som sammen gjør at anlegget holdes i orden. Mange anleggsprosjekter er på
tegnebordet og 2019 blir et år med noen nye investeringer, så følg med på hjemmesiden til Fossum utover våren
og høsten.
2018-sesongen ga noe nedgang i antall deltakere på våre arrangement, dog er det flott å se så mange glade og
svært positive deltakere. Kvalfoss-sprinten (skiskyting) og Fossum-stafetten (langrenn) er fortsatt de arrangementene som gir gode bidrag i gruppekassen.
Begynnelsen av 2018 sesongen ga oss også endringer i styret, herunder ny leder i langrenn, samt ny sportslig
leder. I tillegg ble også vår dyktige hovedtrener for juniorlangrenn ansatt i den nyopprettede stillingen som
Hovedtrener Langrenn. Høsten 2018 ble det i tillegg nedsatt et bredt sammensatt Sportslig Utvalg for L/S,
som har startet arbeidet med å revidere den sportslige planen for L/S. Sportslig Utvalg har også tatt initiativet
til å arrangere trenerseminarer for Fossums samlede trenerkorps. I 2018 ble det arrangert seminarer om
Skiforbundets Utviklingsmodell «SUM» og om utholdenhetsidrett for ungdom (her var også foreldre invitert).
Seminarene er ment å sikre kompetanseheving og -utveksling, og har vært godt besøkt. Denne satsningen
videreføres i 2019.
Det også verdt å nevne at vi i samarbeid med administrasjonen har engasjert oss i en prosess som vi har stor tro
på skal gi Fossum IF gode muligheter til å nå sin visjon om «flest mulig, lengst mulig. Det har vært jobbet aktivt
med innhenting av sponsormidler, samt oppbygging av en sponsorpool. Dette vil på sikt være med på å gi oss
mer midler som vi kan legge inn i de yngre gruppene. Dette vil hjelpe oss å holde treningsavgiftene nede.

7.6 Trim
Trim består i dag av flere ulike grupper med et forholdsvis stabilt antall medlemmer. Trimgruppen generelt
favner aldersmessig fra rundt 40+ til 90+ år.
Herretrim (ca. 60 år) møtes på Fossumtunet 2 ganger i uken. Seniortrim (noe eldre) har sin innetrening 
på Fossumtunet tirsdag og torsdag.
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Dametrim 1 er den største gruppen med ca. 50 medlemmer. Disse trener ute og inne hver onsdag
på Fossumtunet og gruppen arrangerer årlige fjellturer. 30-års jubileum vil bli markert i 2019.
En pensjonistgruppe går trim/kulturturer hver tirsdag formiddag. Idrettsmerkegruppen arrangerer merketagning
med individuell resultatrapportering på internett. De øvrige gruppene har ulike turaktiviteter. Oldermannsligaen
(FIOL) har ikke lenger trimaktivitet, men møtes fortsatt til hyggelig samvær.

7.7 Young Active
Vi har hatt treninger hver onsdag fra ca. 18:30-20:00 denne sesongen, utenom ferier og fridager.
Vi har sett flere og flere ungdommer som har vist interesse for gruppa vår, og det har vært veldig positivt for
planlegging av aktiviteter og treninger. Vi startet nå i januar 2019 med påmelding og sesongkontingent, da det
tidligere har vært gratis og vi har kunnet støtte oss på Ung-Birken-stipendet. Å være en del av Young Active
er en perfekt løsning dersom du ikke vil satse på én sport og ikke er helt sikker på hva slags idrett du vil holde
på med. Vi opplever at ungdommene synes de ulike aktivitetene er morsomme, utfordrende og skaper godt
samhold og vennskap. Selv om ungdommene begynner i gruppen uten å kjenne noen blir de fort kjent med alle.
Gjennom sesongen har vi gjort mye forskjellig: klatring i Tryvann, langrenn, skøyter, friidrett, diverse ballsporter,
treninger i den nye hinderløypa på Fossum, stafetter og diverse leker. Senere prøver vi å få til å ake i korke
trekkeren, dra i trampolinepark, Paintball, fangene på fortet og liknende i tillegg til de gratisaktivitetene
vi tidligere har gjort.

7.8 Sykkel
FIF Sykkel og Triathlon gruppe er et tilbud til Fossums medlemmer til å løse helårslisens for sykkel og triathlon,
samt å kunne representere Fossum i ritt og konkurranser gjennom året.
Sykkelgruppen var medarrangør av Kalascup på Fossum i august 2018 med over 300 deltakere.
Fossum IF Stisykkel er en foreldre-drevet gruppe som startet opp høsten 2017. Denne gruppen har faste t reninger
på Fossum hver torsdag kl. 18.00-19.30 - så fort snøen er gått.
Formålet med treningen er å introdusere barn i alderen 6 til 14 år til stisykling. Stisykkelgruppen oppfordrer
også barna til å være med på Kalascup som er en terrengsykkelkarusell som går på onsdager gjennom sesongen.
Det har i 2018 vært tre ”hovedtrenere” i Stisykkelgruppen, det er Erik Mikkelsen, Alexander Bjercke S
 chybergson
og Lars-Erik Gradert. Antall deltagende barn på treningene har variert mellom 5 og 20, avhengig av vær
og andre prioriteringer som fotball etc.
Stor stas var det også i fjor da vi fikk på plass en ny kolleksjon sykkeltøy til klubben. Vi har fått mange positive
tilbakemeldinger, fra folk i klubben og fra andre klubber. Ambisjonen for 2019 for Stisykkelgruppa er å få med
flere av de eldre barna.

7.9 Alpint
Gjennom vinteren 2018 hadde Alpingruppen i Fossum trening 2 ganger i uken i Kolsåsbakken. Det var en gruppe
på ca. 15 medlemmer i aldersgruppen 8 til 10 år. I sesongen 2018/19 har alpingruppen også omkring 15 aktive. Det
er etablert et treningssamarbeid med Haslum for inneværende sesong.
Det er behov for flere engasjerte foreldre som kan bidra administrativt fremover for å kunne drive gruppen videre
og for å få økt aktivitet i alpingruppen.
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7.10 Jubileumsåret
I 2018 var det 100 år siden Fossum Idrettsforening ble stiftet. 100 års jubileet ble feiret gjennom hele året med
forskjellige aktiviteter.
Det ble utarbeidet en egen 100-årslogo som ble brukt i all kommunikasjon utad. Til alle våre årlige sportsarrangementer ble invitasjonene sendt ut med egen logo og tekst som fortalte utøverne at dette året var spesielt
for Fossum. På selve arrangementsdagen(e) ble det flagget med jubileumsflagg for å vise utøvere og tilskuere
Fossums stolte tradisjoner. Premier til deltakere på sportsarrangementer var i 2018 flotte 100-års medaljer.
Foruten våre faste sportsarrangementer hadde vi i 2018 noen spesialarrangementer:
Historisk vandring
26. mai hadde vi en historisk vandring med Trygve Christensen, lokalhistorisk og forfatter, som guide. 
140 deltakere fikk en spennende vandring fra klubbhuset forbi Smia, ned til den gamle verks skolen på Fossum
og videre ned til Lysakerelva hvor Christensen fortalte mye spennende historie fra vårt nærområde. Vel tilbake
på klubbhuset var det kaffe og kaker til alle deltakerne.
Folkefest
30. august arrangerte vi Folkefest på Fossum. Vi ønsket å lage en fest for alle beboere på Eiksmarka – både
medlemmer av Fossum og innbyggere i nærområdet. Det ble åpning av ny hinderløype og nye elektroniske
skiskytterblinker. Ordfører Lisbeth Hammer Krogh foretok offisiell åpning av anlegget. Etter dette var det
mye underholdning, samt utdeling av æresbevisninger til noen av våre flotte utøvere. En ny Fossumsang ble
introdusert til stor glede og engasjement blant de 1500 fremmøtte på festen.
Jubileumsfest
Jubileumsfesten ble arrangert 2. november. Denne ble avholdt på Sporten, Frognerseteren, da det var mange
som ønsket å være med på å feire 100-åringen slik at klubbhuset ble for lite. Det ble en flott fest i historiske
rammer. Mange flotte og morsomme taler, og ikke minst utdeling av æresmedlemskap til Svein Lie, Knut Eckhoff,
Tiril Kampenhaug Eckhoff og Bente Landmark.
Jubileumsbok
Det ble også produsert en flott jubileumsbok som primært tar for seg de siste 25 år ettersom det også
ble skrevet jubileumsbøker i anledning 50 og 75 års jubileet. Boken er full av flotte bilder fra disse årene,
presentasjon av de forskjellige gruppene, mange intervjuer av kjente Fossum-medlemmer og resultatoversikter
for de aktuelle årene. Bente Landmark var ansvarlig redaktør, og gjorde en kjempejobb med å få dette historiske
verket satt sammen.
Avslutningsvis må vi takke alle nøkkelpersoner, trenere og sosiale ambassadører som bidrar med små og store
oppgaver, samt øvrige som stiller opp når vi trenger mannskap. Vi har allerede merket oss at mange har bidratt
nå i 2019-sesongen også.
I tillegg har vi også merket at det nye engasjementet har gitt oss en del anonyme givere som har bidratt med
midler til vår satsning på anlegg og breddeidrett.
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8. KLUBBHUS OG ANLEGG
2018 har vært nok et aktivt år på anlegg siden. Vi fikk endelig gjennomført bygging av hinderløypen bak hoppbakken, i tillegg til «Tuftepark» med utendørs treningsapparater. Hinderløypa er primært for de yngre barna,
mens tufteparken er et flott treningstilbud for alle aldere.
Utskifting av blinkene til moderne elektroniske blinker ble også gjennomført, noe som gjør treningen mer effektiv
og enklere både for foreldre og utøvere.
Som tidligere nevnt har mye tid og ressurser også medgått til oppfølging av leverandøren Unisport etter at det
viste seg at undervarmen ikke fungerte tilfredsstillende vinteren 2017/18. Det viste seg at samtlige 13 baner som
hadde samme løsning ikke fungerte, og full erstatning ble diskutert. I løpet av høsten har Unisport imidlertid
kommet opp med en alternativ anleggsløsning som har fungert tilfredsstillende på Fredrikstad stadion i 3 år, og
ble byttet høsten 2018 på 3 baner. Disse 3 banene fungerer nå tilfredsstillende, og vår bane vil dermed bli skiftet
uten omkostninger våren 2019. Unisport har også akseptert å dekke våre ekstrautgifter til drift og renter på lån.
Omregulering av Barketomta til fotballbane ble vedtatt våren 2018, og det er forventet byggestart med 9er bane
kunstgress i 2020.
Videre ble et revidert forslag til omregulering av Sagbruket fremlagt Planutvalget av Løvenskiold, med tilhørende
omregulering av deler av Smiejordet til idrett. Fossum ser frem til en avklaring og forventer at dette også betyr
en utvidelse av vårt anlegg på Smiejordet.
Videreutvikling av anleggene vil skje i nært samarbeid med kommunen, og forutsetter både kommunal støtte
og statlige spillemidler Ved offentlig støtte til anlegg utbetales 80% av bevilgede kommunale og fylkes
kommunale midler når anlegget påbegynnes. Når anleggsregnskapet er godkjent av kommunerevisor utbetales
de resterende 20%. Momskompensasjon tilbakebetales normalt innen 1 år etter ferdigstillelse.

8.1 Fossumtunet - klubbhuset
Klubben har et allsidig anlegg som er i bruk hver dag hele året, med klubbhuset som det naturlige samlings
punktet. Klubbhuset er i bruk hver kveld til klubbaktiviteter, og utleieaktiviteten var høy gjennom hele året.
Dette er blitt en god inntektskilde for klubben.
Det var planlagt en videre utbygging av kontor og lagerdelen av klubbhuset i 2018. Denne utbyggingen
er nå forventet å ha oppstart i 2019.

8.2 Parkering
Parkeringskapasiteten tilknyttet Fossumanlegget har lenge vært under press og er svært begrenset, spesielt
i sommer og høstsesongen. Dette skaper farlige situasjoner i de mest aktive treningsperiodene.
I vintersesongen, når Smiejordet er tilgjengelig, er det godt med parkeringsplasser.
Foreldre blir sterkt oppfordret til å benytte Smiejordet til levering og henting av barn. Parkeringssituasjonen
samt ønske om fortau langs Ankerveien, har blitt fulgt opp mot Bærum kommune i løpet av 2018, uten noe
positivt resultat. En bedring kan antakeligvis ikke forventes før utbygging av Smiejordet er avklart.
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8.3 Skiskytteranlegget
Skiskytteranlegget er i bruk nesten hver dag, både sommer og vinter. Anlegget fungerer glimrende både til
trening og renn, og er fullt utnyttet alle ukedager på kveldstid. I tillegg benyttes anlegget et par dager i uken på
dagtid av idrettslinjer ved videregående skoler. Anlegget leies også ut til firmaarrangementer og andre klubber.
Anlegget ble modernisert med elektroniske blinker i løpet året. Dette ble gjennomført i løpet av kort tid
da klubben mottok et tilbud om en generøs mellomfinansiering fra et klubbmedlem, frem til spillemidler
og kommunale midler blir tildelt.
De elektroniske blinkene medvirker til mer effektiv trening da utøverne får umiddelbar tilbakemelding om treff.

8.4 Langrennsløyper og stadion
Snøproduksjonsanlegget fungerer bra og gir gode forhold i anlegget selv i de perioder av sesongen det ellers
ikke hadde vært mulig å gå på ski på Fossum. Anlegget driftes bl.a. på nattestid av ivrige foreldre på dugnad.
På dagtid benytter vi innleid hjelp. Hele 2,5 km lysløype, skileiken og standplass dekkes med snø i løpet av 6 til 8
dager med kulde.
Utvidelse av løypebredden fra 4,5 til 7 meter startet i 2018, noe som vil bedre treningsforholdene ytterligere.
En videre utvidelse og lyssetting av 3 km er nå under planlegging.
Fossum har et meget godt forhold til Skiforeningen, som er en viktig samarbeidspartner på preparering,
vedlikehold av traseer og ikke minst snøproduksjon.
Rulleskiløypa er jevnlig i bruk av både langrennsløpere og skiskyttere, og gir gode og trygge treningsforhold
spesielt for de yngre løperne.
Løypa har blitt ytterligere forbedret sikkerhetsmessig i løpet av året og fungerer godt for organisert trening.
Fossum kan imidlertid ikke påta seg ansvar for andre som trener utenom organisert trening.

8.5 Hoppbakker
Hoppgruppa i Fossum IF (Fossum Flyers) disponerer to hoppbakker på Fossum, henholdsvis K15 meter og K28
meter. Hoppgruppa samarbeider med ØHIL.
Anlegget fungerer godt som ett av to operative hoppanlegg i Asker og Bærum.

8.6 Allidrettsanlegget
Dette er et nærmiljøanlegg som i utgangspunktet er åpent for alle og ikke belagt med organisert trening for
øvrige grupper i Fossum. Allidretten benytter anlegget til friidrettstilbud vår/høst for 6,7 og 8 åringene, mens
i vinterhalvåret benyttes skileiken.
Hinderløypa ble ferdigstilt i august 2018, og ble godt mottatt av både barn og foreldre. Visse justeringer måtte
gjennomføres for en trygg og sikker bruk. En liten bålplass ble også bygget i forbindelse med hinderløypa, noe
som viser seg kjærkomment for barnefamilier på tur.
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8.7 Fotballbaner
Kunstgresset på Fossum ble skiftet ut sommeren 2016, og det ble da samtidig lagt undervarme.
Med undervarme kan banen også trygt brukes gjennom vintersesongen. Dessverre gikk ikke oppgraderingen
av anlegget i henhold til planen, noe som har gjort at undervarmen fortsatt ikke fungerer. Dette har medført
forsinket utbetaling av offentlig støtte. Dette medfører dessverre at andre utvidelser av anlegg på Fossum må
vente. Leverandøren Unisport har endelig kommet frem til en teknisk løsning som skal fungere under Norske
forhold, og de vil i løpet av våren 2019 skifte ut hele anlegget uten merkostnader for klubben.
Unisport har også akseptert å dekke våre merkostnader til drift og renteutgifter i perioden 2016-19.
Vi forventer å få utbetalt offentlige midler i løpet av høsten 2019 / vår 2020.
Grusbanen er nå mindre i bruk, og en ytterligere 11er bane på Fossum er sterkt etterlengtet.
En utbygging av Barketomta vil bedre situasjonen noe, og kan forhåpentligvis skje i 2020.
Ballbingen på Eiksmarka fungerer bra for barna i nærområdet.

8.8 O-kart
Nye o-kart over områder fra Brunkollen, Østernvann og Steinshøgda ble revidert og produsert for O-festivalen
i 2018. Kartet over Fornebu fra 2011 ble også revidert i forkant av dette arrangementet.

8.9 Kolsåsbakken
Fossum Alpin gikk i 2008 inn i det nye driftsselskapet Kolsås Skisenter AS sammen med klubbene Haslum og
Stabæk. Det er gjort betydelige investeringer i oppgradering av bakken, som i stor grad er finansiert av privat
investor. Vedkommende har fra 2012 hatt pant i aksjene i selskapet.
Klubben har også i sesongen 2018/19 tilført kr. 75000 til driften av bakken. Bakken fungerer veldig godt til
trening og konkurranser og er et attraktivt alpintilbud både for store og små alpinister i Bærum.
Styret i driftsselskapet består av to representanter fra hver av klubbene. For Fossum sitter Jarle Stensrud
(Alpingruppa) og Tor Hengebøl (Adm.)
Det har i løpet av 2018 vært samtaler med Bærum Idrettsråd og kommunen for å bedre økonomien til alpinanlegg i kommunen. Dette medførte økning i den kommunale driftsstøtten med 1 million kroner for sesongen
2018/2019. Fossum vil i løpet av 2019 vurdere det videre engasjementet og fremtidig eierskap i Kolsåsbakken.

8.10 Utbygging av Sagbruket
Ny og endret områdeplan for sagbruket og Smiejordet ble presentert og fremlagt for Planutvalget i Bærum
kommune høsten 2018. Fossum IF stiller seg positiv til disse planene, spesielt med tanke på at halve Smiejordet
blir omregulert til idrett dersom sagbruket blir omregulert til boliger. Det vil antakelig bli en klausul på Sagbruket,
at dette ikke skal bebygges innen tidligst 2030, mens Smiejordet vil bli frigjort relativt raskt. Fossums ønske er
fremlagt kommunen, og består bla av 11’er bane fotball, skistadion og område for uorganisert idrett, for eksempel
sandvolleyballbaner.
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9. HEDERSBEVISNINGER
Det ble delt ut følgende stipender og hedersbevisninger på årsmøtet, jubileumsarrangementet i august og under
Jubileumsmiddagen på Sporten, Frognerseteren. Oversikten følger under.

UTVIKLINGSSTIPEND 2018
Fossum etablerte i 2003 en stipendordning rettet mot de av klubbens utøvere som satser seriøst på sin idrett.
Komiteen har fra året 2010 valgt å se alle søknader under ett og benevner alle tildelinger som utviklingsstipend.
Som tidligere år har det kommet inn en rekke søknader. Stipendene som deles ut er et bidrag både fra
Hovedkassen, Oldermannsligaen og Trimgruppa. Stipendene for sommeridrettene deles ut på klubbens årsmøte,
basert på resultater i foregående sesong, mens for vinteridrettene ble stipender utdelt på klubbens jubileums
arrangement i august.

STIPEND SOMMERIDRETTER UTDELT I MARS 2018
1. Landslagsnivå senior / internasjonalt toppnivå junior – orientering – kr 5.000
• Emil Ahlbäck
• Victoria Hæstad Bjørnstad
• Einar Melsom
2. Rekrutteringslandslag senior / nasjonalt toppnivå junior – orientering – kr 3.000
• Oskar Størmer
• Ragnhild Hjermstad
• Erling Hjermstad
3. Høyt nasjonalt nivå junior – orientering – kr 3.000
• Ingrid Gylterud Kvålsgard
• Pernille Jebsens Katla
• Åsne Naadland Holo

STIPEND VINTERIDRETTER UTDELT I AUGUST 2018
Stipend for vinteridretter ble delt ut på jubileumsfesten 30. august på Fossum til følgende utøvere;
Fredrik Grusd
A
5000
Christian Bucher - Johannessen B
3000
Kristin Austgulen Fosnæs
A
5000
Sara Borchgrevink
B
3000
Magnus Bøe
A
5000
Martin Bøe Svestad
B
3000
Thomas Helland Larsen
A
5000
Thomas Bucher-Johannessen
A
5000
			
Totalt ble det delt ut 67.000 i stipend for sommer- og vinteridretter 2019
Vi gratulerer!
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ØSTERÅSPOKALEN 2018

Foreldrenes Ildsjelpris FOTBALL

Tre velfortjente utøvere denne gang. To av disse fikk sine
pokaler utdelt på årsmøtet mens Pia fikk sin
på FOLKEFESTEN 30. august

Etter Atle Sigmundstads bortfall nyttårsaften
2016, har familien ønsket å donere midler til
FOSSUM fotball. Atle betød enormt for fotballmiljøet /a-laget / styret i FOSSUM Fotball.

Vebjørn Blom-Hagen
Eva Liheim Alfstad
Pia Lorentzen

(2002) Orientering
(2003) Skiskyting
(2004) Fotball

Vi er meget takknemlige for at vi også kan dele
ut denne prisen som et minne om det Atle betød
for klubben.

Vi gratulerer!

KRISTIAN HALLANDS POKAL

Årets, og historiens første FOTBALL ildsjelpris
ble for 2017 tildelt Thomas Eckhoff

Victoria Hæstad Bjørnstad	4 junior NM gull i orientering
2017 sprint, langdistanse natt
og ultralang

Vi gratulerer!

Vi gratulerer!

Det ble det delt ut æresmedlemskap
på klubbens 100 års jubileumsfest
på Sporten/Frognerseteren 2. november 2018
til 4 medlemmer og utøvere som har bemerket
seg i Fossum i særlig stor grad;

TINNFAT /MESTERSKAPSFAT
Tiril Kampenhaug Eckhoff	Gull NM skiskyting jaktstart 2017
Nora Bakken Heiberg	Gull Junior NM skiskyting fellesstart 2018
Victoria Hæstad Bjørnstad	Gull x 4 junior NM i orientering
2017 sprint, langdistanse, natt
og ultralang
Einar Melsom
Gull NM natt orientering 2017
Thomas Helland Larsen	Gull junior NM langrenn 20 km
2018
Fredrik Grusd	Gull Junior NM skiskyting normal
distanse 2018

ÆRESMEDLEMSKAP 2018

Tiril Kampenhaug Eckhoff
Knut Eckhoff
Bente Landmark
Svein Lie
Vi gratulerer!

Vi gratulerer!

HEDERSTEGN
Hederstegn utdelt på årsmøtet I 2018
Thomas Eckhoff
Torgeir Moen

Fotball
Hopp

Vi gratulerer!

ÅRSBERETNING 2018 | FOSSUM IDRETTSFORENING ||| 17

FOSSUM IF 1918–2018

10. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Klubbens styre er opptatt av medlemmenes helse, miljø og sikkerhet, og vil prioritere utvikling av dette arbeidet
videre. Det er flere områder det fokuseres, som anlegg(sikkerhetsutstyr) og parkeringsforholdene i nærheten
av Fossumtunet. Dette jobbes det kontinuerlig med for å forbedre.
Vi forsøker å gjøre det vi kan for ikke å forurense det ytre miljøet. Bruken av gummigranulat og kjemikalier
på kunstgressbanen er noe som også følges nøye med på. Klubben følger de retningslinjer som til enhver tid
gjelder for håndtering av dette.
Likestilling og kjønnskvotering tilstrebes ved valg til styrer og utvalg i klubben.

11. INFORMASJON, PROFILERING OG SOSIALE MEDIER
Sosiale medier har inntatt FOSSUM i den daglige kommunikasjonen utad. Det er ikke lenger vår hjemmeside som
brukes for å kommunisere med våre medlemmer, men Facebook. Gruppene har laget egne «lukkede» grupper
hvor alt av informasjon, heder og ære legges ut. Det være seg alt av resultater fra ulike renn/løp, informasjon før
renn/løp, og informasjon i forkant og etterkant av treninger.
Klubbens hjemmeside har mer blitt et «oppslagsverk» a’ la Wikipedia. Klubben ser derfor på nye løsninger hvor
Facebook og hjemmesider kan kombineres.

12. FREMTIDSUTSIKTER OG STRATEGI
Gjennom vår visjon skal vi bygge Fossum videre. Vi skal utvikle oss til å bli;
«Norges fremste UTEidrettslag»
og ønsker å være en positiv, nettverksbyggende faktor som er tilgjengelig for flest mulig i nærmiljøet.
Klubbens strategi og visjon for 2015-2020 ble vedtatt på Årsmøtet våren 2015. Styret og gruppene jobber videre
med utarbeidelse av aktiviteter og tiltak for å nå våre mål.
Videre fokus vil være å utvikle våre anlegg. For å kunne tiltrekke oss flere barn og unge er det viktig å ha gode
å attraktive anlegg. I tillegg har vi kontinuerlig fokus på å ha med flest mulig – lengst mulig i klubben, noe som
bl.a. Young Active og vår Stisykkelgruppe bidrar til. Vi vil også vurdere å opprette en SFO gruppe på tvers av
de respektive gruppene for å kunne tilby et helårstilbud til SFO på de nærliggende skoler.
Til slutt ønsker Hovedstyret å utbringe en stor takk til alle som bidrar til å holde det store aktivitetsnivået
i klubben mulig, enten som trenere, foreldrekontakter, dugnadsressurser eller gjennom annet arbeid i de
respektive gruppene – tusen takk!
!
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13. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVERV
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Nils Jørgen Lie – Arbeidsutvalg (AU)
Eirik Tandrevold - AU
Magnhild T. Mølnvik - AU
Kjell Sommerseth - AU
Tore Husbyn - AU
Bjørg Teigen - AU

Gruppeledere / Hovedstyremedlem
Styremedlem Erik Norgren - Allidrett
Styremedlem	Magne Wiggen / Anne-Cecilie Graver Bjelke
Fotball
Styremedlem Harald Meen - Hopp
Styremedlem Arve Borchgrevink – Langrenn / Skiskyting
Styremedlem Morten Heir- Orientering
Styremedlem Rune Fløgstad - Sykkel
Styremedlem Ellen Bock-Svendsen – Trim
Daglig leder

Tone Malm Meinich Hvam

Driftskomite Klubbhus
Tone Malm Meinich Hvam
Tore Husbyn
Revisor
Stiansen & Co v/Oddvar Mella

Komite for Hederstegn og Æresmedlemskap
Bente Landmark
Knut Eckhoff
Tore Husbyn
Representant ved tildeling Kristian Hallands premie
Nils Jørgen Lie
Valgkomite
Bjørn Volden
Magnhild Mølnvik
Helle Randklev

Medlemmer som har tillitsverv utenom Fossum IF
Varamedlem i BIR – Bærum Idrettsråd
- Bente Landmark
Medlem i NFF’s internasjonale komité og
anleggskomité - Per Ravn Omdal
Nestleder hopp og kombinertkomiteen Akershus
Skikrets - Fritz J. Fredriksen (satt til høsten 2017)
Styremedlem Akershus Skikrets - Frode Martinussen
2. nestleder i styret i AIK – Turid Williksen
AOOK medlem teknisk komite – Kjersti Hov

Kontrollkomite
Ketil Lodding
Therese Lohne Boehlke
Marius Bretteville

Fossum, 31.12.2018 / dd.11.03.2019
(Dokumentet er signert av hovedstyremdlemmene)
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Pkt. 4
ÅRSREGNSKAP FOSSUM IDRETTSFORENING

Fossum Idrettsforening
Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2018

2017

Driftsinntekt
Sum driftsinntekter

1, 2

17 611 512
17 611 512

15 359 522
15 359 522

7 162 780
5 312 192
1 667 045
3 957 971
18 099 988

6 164 983
4 748 757
1 474 578
3 613 587
16 001 906

Driftsresultat

-488 476

-642 384

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

12 866
125 473
-112 606

12 943
146 326
-133 383

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

-601 082
-601 082

-775 767
-775 767

Årsresultat

-601 082

-775 767

Overføringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

601 082
-601 082

775 767
-775 767

Idretts- og aktivitetsrelaterte kostnader
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Andre drifts – og adm.kostnader
Sum driftskostnader
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Fossum Idrettsforening
Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Maskiner og anlegg
Sum varige driftsmidler

Note

2018

2017

102 793
9 651 597
9 754 390

45 729
8 039 951
8 085 680

9 754 390

8 085 680

1 231 626

845 388

7

658 009
943 320
1 601 328

613 580
659 338
1 272 918

8

4 882 648

6 190 587

7 715 603

8 308 894

17 469 993

16 394 574

6
6

Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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Fossum Idrettsforening
Balanse
Egenkapital og gjeld

Note

2018

2017

5 840 397
5 840 397

6 441 480
6 441 480

5 840 397

6 441 480

4 075 173
4 075 173

3 478 707
3 478 707

2 098 475
1 163 367
390 436
3 902 145
7 554 423

3 000 000
703 897
433 770
2 336 720
6 474 387

Sum gjeld

11 629 597

9 953 094

Sum egenkapital og gjeld

17 469 993

16 394 574

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

9

Sum egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

6, 7

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

8
11

Fossum, 31.12.2018 / dd.11.03.2019
Styret i Fossum idrettsforening

Fossum Idrettsforening
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2018
Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds lover, regnskapsloven og
NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Driftsinntekter
Varer og tjenester inntektsføres leveringstidspunktet.
Medlemskontingenter og offentlige drifttilskudd inntektsføres etter kontantprinsippet.
Offentlige investeringstilskudd ble frem til 2015 bokført etter nettometoden, dvs mot de
angjeldende driftsmidlene. Fra og med 2016 inntektsføres investeringstilskudd i
resultatregnskapet over de angjeldende driftsmidlenes levetid.
Mottatt, ikke inntektsført investeringstilskudd bokføres som forpliktelse under annen
langsiktig gjeld i balansen.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som
forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyste av netto salgsverdi og
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til
eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Se også omtale under note 6.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett
år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.
Skatt
Idrettslaget er i fritatt fra beskatning etter skattelovens § 2-32 første ledd.

Fossum Idrettsforening
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2018
Note 2
Spesifisering av inntekter
Medlemskontingenter
Sponsorinntekter
Inntektsført offentlige investeringstilskudd
Andre inntektsførte offentlige tilskudd og gaver
Treningsavgifter, egenandeler og andre
inntektsbringende aktiviteter
Sum salgsinntekter
Note 3
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Premie OTP
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Antall sysselsatte årsverk

2018
736 865
1 209 661
894 770
2 805 776

2017
772 728
973 684
703 178
2 323 325

11 964 441

10 586 607

17 611 512

15 359 522

2018
4 565 532
643 087
58 896
44 677
5 312 192

2017
4 063 832
582 719
54 280
47 925
4 748 756

10,4

9,3

Note 4
Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Ytelser til ledende personer
Daglig leder

Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
Sum

737 982
14 760
4 680
757 421

Styre

-

0

Fossum IF har opprettet OTP i henhold til lovens krav for sine fast ansatte.
Godtgjørelse til revisor
Det er i 2018 kostnadsført (inkl. mva) kr 66 000 i ordinært revisjonshonorar og kr 19 000
vedrørende andre tjenester levert av revisor.

Fossum Idrettsforening
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Noter til regnskapet for 2018

Note 5

Andre driftskostnader

2018
2 994 107
219 109
341 039
403 716
3 957 971

Drift av anlegg, maskiner og klubbhus
Konsulentbruk
Kontorkostnader
Andre kostnader
Sum andre driftskostnader

Note 6

Anleggsmidler
Bygninger Skiskyting

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang i år

Skianlegg

2017
2 557 317
352 124
321 825
382 322
3 613 587

Allidrett
Hoppbakker
m.m

Baner

5 844 799
90 664

3 258 587
2 222 293

8 111 022

2 839 646
1 022 798

6 639 475

Anskaffelseskost 31.12.
5 935 463
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
-5 832 670

5 480 880
-3 406 739

8 111 022
-6 072 292

3 862 444
-2 894 734

6 639 475
-2 068 459

102 793

2 074 141

2 038 730

967 710

4 571 016

33 600
10 %

148 152
10 %

821 405
10-20%

55 088
10-20%

608 800
10 %

Bokført verdi pr. 31.12.
Årets avskrivning
Avskrivningsats

aktivert tilskudd pr 31.12
Årets inntektsføring

0
0

2 279 907
550 205

523 119
22 177

1 198 800
322 388

Det er i oppstillingen medtatt de investeringer som er gjort siden 1998. Tilgang fra 2010 til 2015 er
aktivert etter vanlige regler i regnskapsloven og avskrives over forventet levetid. Mottatt offentlig
investeringstilskudd er idenne perioden bokført etter nettometoden, slik at tilskuddet har redusert
anskaffelskosten. Fra og med 2016 har Fossum endret prinsipp for bokføring av investeringstilskudd.
Investeringstilskudd vil fra og med 2016 bokføres etter bruttometoden. Mottatt, ikke inntektsført
investeringstilskudd bokføres som forpliktelse under annen langsiktig gjeld i balansen.
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2018
Note 7

Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall > 1 år
Langsiktig gjeld med forfall >5 år
Gjeld som er sikret ved pant utgjør

2018
0
0
0

2017
0
0
0

Øvrig langsiktig gjeld inneholder, mottatt offentlig investeringstilskudd som inntektsføres i samsvar
med den respektive eiendel, se note 1 og 6
Note 8

Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler:

Note 9

2017
156 304

Annen
egenkapital
6 441 480
-601 082
5 840 397

Sum
6 441 480
-601 082
5 840 397

Egenkapital

Egenkapital 1.1
Årets resultat
Egenkapital 31.12.
Note 10

2018
207 334

Investering i aksjer og andeler

Idrettsforeningen eier 17 % av aksjene i Kolsås Skisenter AS. Kostpris for aksjene er
350 000. Investeringen er sin helhet nedskrevet i 2016.

Note 11

Annen kortsiktig gjeld
Avsatte feriepenger
Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntek
Bankkonto tilhørende andre
Lån elektroniske blinker
Andre periodiseringsposter
Sum annen kortsiktig gjeld

Fossum Idrettsforening
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2018
445 328
1 136 863
183 218
1 772 788
363 949
3 902 145

2017
445 919
1 427 057
188 024
275 720
2 336 720

FOSSUM IF 1918–2018

REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i
Fossum Idrettsforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Fossum Idrettsforenings årsregnskap som viser et underskudd på kr 601 082.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den
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finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en
beskrivelse av revisors oppgaver og plikter
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Nesbru, den 11. mars 2018
Stiansen & Co AS

_________________________
Oddvar Mella
Statsautorisert revisor

Revisjonsberetning for Fossum Idrettsforening – side 2
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING 2017
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Vi takker våre sponsorer og samarbeidspartnere:
07 Media, AB Trafikkskole Asker og Bærum, ABR /TET Regnskap AS, Advokatfirmaet Hjort DA,
AGS IT-Partner AS, AKTIVT RENHOLD AS, AnnieOne, Annik So Design, BMW Bilia Skøyen,
BRANDR GRUPPEN, BULL AKTIV SUPERSKI, Bull Ski og Kajakk, Bærum Bilutleie,
Bærum Optikk AS, Casas da Noruega, Coca - Cola Norge AS, Color Line Cruises. DNB,
Dønn Grønn AS, Econtrol AS, Eventum, Explorius Education, FAZENDA, FCM Travel Solutions,
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