FOSSUM IDRETTSFORENING
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1. TILLITSVERV INNEN FOSSUM IF
1.1

1.2

Hovedstyre
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Nils Jørgen Lie – Arbeidsutvalg (AU)
Eirik Tandrevold - AU
Geir Myrold - AU
Lotte Theodorsen - AU
Tore Husbyn - AU
Bjørn Volden - AU

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Steffen Richardsen - Alpint
Petter Tveit - Allidrett
Trond Søyland - Fotball
Harald Meen - Hopp
Kirsten Kilde – Langrenn / Skiskyting
Jan Melby – Opptur
Magnhild Mølnvik - Orientering
Rune Fløgstad - Sykkel
Ellen Bock-Svendsen - Trim

Driftskomite Klubbhus
Tor Hengebøl
Terje Lunde

1.3

Daglig Leder
Tor Hengebøl

1.4

Andre Verv
Revisor

Oddvar Mella

Kontrollkomite

Ketil Lodding
Anders Straumsheim
Marius Bretteville

Komite for
Hederstegn
og Æresmedlemskap

Knut Eckhoff
Bente Landmark
Tore Husbyn

Representant ved
tildeling Krisitian
Hallands premie

Nils Jørgen Lie

Valgkomite

Amund Westin
Finn Hungerholdt
Tiril Zelow Bliksmark

2. TILLITSVERV UTENOM FOSSUM IF
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Bente Landmark
Kathrine Bakke
Svein Erik Nilsen
Per Ravn Omdal

Varamedlem til styret i Norges Orienteringsforbund
Styremedlem Oslo og Akershus Orienteringskrets
Medlem i Statuettklubben i Akershus Idrettskrets
Formann i NFF’s internasjonale komite
Medlem av eksekutivkomiteen UEFA
Medlem hopp og kombinertkomiteen Akershus Skikrets
Styremedlem Oslo og Akershus Skiskytterkrets

Fritz J Fredriksen
Ninni Jonsson

3. MØTER
Det har i 2014 vært avholdt 4 hovedstyremøter, 8 arbeidsutvalgsmøter og 1 årsmøte.
Styret og AU har i løpet av året fått en ny struktur, hvor de respektive AU medlemmer har egne
ansvarsoppgaver for utvikling og oppfølging innenfor områdene økonomi, klubbutvikling, nye anlegg,
eksisterende anlegg og inntektsbringende arbeid. Gjennom denne strukturen har en rekke nye tiltak
for å videreutvikle klubben blitt iverksatt. Vi håper gjennom en tydeligere struktur at vil det bli
enklere å rekruttere nye medlemmer til AU i fremtiden.

4. MEDLEMSOVERSIKT
Klubben har de siste årene hatt en stabil medlemsmasse.

Jenter 18 år og yngre
Gutter 18 år og yngre
Damer 19 år og eldre
Herrer 19 år og eldre
Kontingentfrie
Æresmedlemmer
Livsvarige
Totalt antall medlemmer

Pr.des
2009
600
972
738
900

Pr.des
2010
627
1057
713
892

Pr.des
2011
621
987
739
973

Pr.des
2012
649
1034
738
928

Pr.des
2013
715
1109
775
946

Pr.des
2014
716
1087
754
918

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
3
3

3110

3289

3305

3349

3545

3475

5. ØKONOMI OG INNTEKTSBRINGENDE ARRANGEMENTER
Fossum IFs samlede inntekter beløp seg til kr 15.040.097 for 2014, mens driftskostnadene utgjorde i
alt kr 13.951.480. Netto finansposter utgjør en kostnad på kr 1.725. Regnskapet er således gjort opp
med et samlet overskudd på 1.086.892. De regnskapsprinsippene som er benyttet er omtalt i noter til
regnskapet. Klubben har iverksatt tiltak for både utbedring / vedlikehold av klubbhuset, samt
planlegging og videreutvikling av eksisterende anlegg, og ønsker i den forbindelse å prioritere dette
økonomisk i kommende år.
Hovedkassen og særgruppene viser følgende over-/underskudd for 2014, inklusive aktiveringer og
avskrivninger.







Hovedkassen
Alpin
Fotball
Friidrett
Hopp
Langr./Skisk.

kr
kr
kr
kr
kr
kr

465.488
-136.313
129.939
- 1.995
41.654
301.612
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Orientering
Allidrett
Sykkel
Trim
Opptur

kr
kr
kr
kr
kr

197.254
132.223
- 17.229
1.359
- 27.100

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 flere grupper,
og mange foreldre som stiller opp aktivt for å drive klubben på dagens nivå. Det er imidlertid
desverre en økende tendens til at færre ønsker å delta i klubbens dugnads arbeidet, og dette kan bli
en utfordring fremover. Gruppene prioriterer å benytte dugnadsinnsatsen på arrangementer da det
er vanskeligere å få i stand dugnad på øvrig inntekstbringende arbeid.
Hovedkassen har, i tillegg til kiosk drift og utleie av klubbhus, et tradisjonsrikt arrangement i
Julemarkedet. Netto resultat ble i 2014 kr 62.373,- og Hovedstyret retter en stor takk til
Julemarkedskomiteen og alle andre som bidro til det flotte resultatet.
Fossum IF har sunn økonomi. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift er ivaretatt gjennom
det fremlagte årsregnskapet for 2014, og anbefaler overfor årsmøtet at dette fastsettes som
regnskap for 2014.
Vi forsøker å gjøre det vi kan for ikke å forurense det ytre miljøet. Likestilling og kjønnskvotering er
alltid hensynstatt ved valg til nye styrer og utvalg.

6.

GRUPPENE - for detaljert informasjon vises til gruppenes årsrapporter

Det er høyt aktivitetsnivå og høy satsing i gruppene og det er i 2014 oppnådd svært gode resultater
på internasjonalt og på nasjonalt nivå av flere utøvere. Tiril Eckhoff deltok i OL og vant gull i
mixstafett, bronse i stafett og bronse individuelt på fellesstart skiskyting, og mottok klubbens
hederstegn for denne innsatsen. Gullmedaljen er Fossums første noensinne og slik sett en stor
milepæl. Simen Østensen ble Norgesmester i langrenn 15 km. Gunvor Hov Høydal ble Verdensmester
i orientering junior langdistanse. I alt 3 utøvere ble Norgesmestere i juniorklassene: Gunvor Hov
Høydal og Olai Stensland Lillevold i orientering og Ingrid Tandrevold i skiskyting.
Gruppene gjør et godt rekrutteringsarbeid og forbedrer stadig sine tilbud. Det er en økende
oppslutning i de yngre årskullene i alle gruppene, men frafallet i ungdomsårene er stort og er en
utfordring i alle gruppene.
Allidrett
Tekst..
Alpint
Tekst…
Fotball
Tekst…
Hopp
Tekst…. Hoppgruppa har også startet et samarbeid med Langrenn, og ønsker å utvide tilbudet til også
å omfatte kombinert.
Langrenn / skiskyting
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Det har også i 2014 vært stort tilstrømning til langrenn og skiskyting, noe som sammen med den
frivillige innsatsen til mange foreldre gjør at gruppen kan opprettholde dagens sportslige ambisjon og
satsing. De største inntektsbringende aktivitetene er lammelotteri og parkeringsdugnad, i tillegg til
sponsorinntekter. Fossum stafetten ble avviklet som KM med hele 1410 deltagere, Naborunden med
1300 deltakere, samt klubbmesterkskapet med hele 370 deltakere. Fossum er også medarrangør i
Kvalfossprinten i Holmenkollen. Mange gode resultater ble oppnådd i mange aldersklasser, både i
langrenn og skiskyting.
Opptur
Tekst…
Orientering
Det ble også i 2014 arrangert o-skole med over 70 deltagere. Ungdomsgruppen har stor aktivitet og
deltagelse på løp. Også i hovedløpet var deltagelsen stor og med flere topplasseringer, i alt 5
medaljer. Junior/senior gruppen vokser og det satses seriøst og juniorene har hatt flere
internasjonale og nasjonale toppresultater. Neste års unge seniorer er trenere for 13-16 gruppen og
trener staben er styrket med en ansatt trener for junior/seniorgruppen. Det er arrangert Fossumløp,
Fossum Challenge og 3 bedriftsløp.
Sykkel
Tekst…
Trim
Tekst…

7. BANER / ANLEGG
For å kunne møte våre medlemmers nåværende og fremtidige anleggsbehov har Styret i samarbeid
med gruppene startet på utarbeidelsen av en overordnet anleggsplan 2020. Videreutvikling av
anleggene vil skje i nært samarbeid med kommunen, og forutsetter både kommunal støtte og
spillemidler. Ved ekstern finansiering av anlegg utbetales 80% av bevilgede kommunale og
fylkeskommunale midler når anlegget påbegynnes. Når anleggsregnskapet er godkjent av
kommunerevisor utbetales de resterende 20%. Momskompensasjon tilbakebetales normalt innen 1
år etter ferdigstillelse.

7.1

Fossumtunet - klubbhuset

Klubben har et allsidig anlegg som er i bruk hver dag hele året, med klubbhuset som det naturlige
samlingspunktet. Etter 25 år med svært aktiv bruk har styret utarbeidet en plan for oppgradering av
klubbhuset. Arbeidet startet med utskifting av gulvbelegg i kafeteriaen og salen, samt oppgradering
av dusjer, garderober og trimrom høsten 2014. Arbeidet vil fortsette i 2015.

7.2

Skiskytteranlegget

Skiskytteranlegget er i bruk hver dag. Anlegget fungerer glimrende både til trening og renn, og er
fullt utnyttet alle ukedager på kveldstid. I tillegg benyttes anlegget av idrettslinjer ved videregående
skoler på dagtid et par dager i uken. Anlegget leies også ut til firma arrangementer og andre klubber.
Gjennom året ble det jevnlig avholdt dugnader, og standplass ble i løpet av høsten utvidet i bakkant
for å gi større bredde. I tillegg ble det laget en avsats i skråningen for ledere og publikum.
Det er fortsatt behov for asfaltering av standplass, og bygging av enkle tribuner for eventuelt å kunne
arrangere større renn.
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7.3

Langrennsløyper og stadion.

Snøproduksjonsanlegget fungerer bra, og gir gode forhold i anlegget selv i perioder av sesongen det
ellers ikke hadde vært mulig å gå på ski fra Fossum. Anlegget driftes av ivrige foreldre på dugnad på
nattestid, og innleid hjelp på dagtid, og hele 2,5 km lysløypa, skileiken og stamplass blir dekket i løpet
av 6-8 dager med god kulde.
Det har de senere årene vært en sterk økning av private kursarrangører som benytter Fossums
lysløype. Dette øker presset på anlegget ytterligere, og kommer dessverre enkelte ganger i konflikt
med egne aktiviteter.
Ingen vesentlige oppgraderinger ble foretatt i 2014, men betydelige midler fra Sparebankstiftelsen
medførte at vi kunne kjøpe en stor ny viftekanon for bruk i skileiken. Videre planer for oppgradering
av anlegget er behovet for bredere løypetraseer og inntak av kaldere vann til anlegget.

7.4

Hoppbakker

Hoppgruppa i Fossum IF (Fossum Flyers) disponerer to hoppbakker på Fossum, henholdsvis K15
meter og K28 meter. Bakkene brukes av hoppgruppa, tillegg samarbeider man med ØHIL.
Anlegget fungerer godt som ett av to operative hoppanlegg i Asker og Bærum. I 2013 ble det montert
vippebommer i begge bakker, dette øker kapasiteten i bakkene. For å redusere terskelen til å prøve
bakken er det i 2013 bygget en ny lav avsats i den lille bakken (K15). Tiltak som sikrer stabile forhold
og reduserer behov for manuelt arbeid er prioritert.

7.5

Allidrettsanlegget

Dette er et nærmiljøanlegg som i utgangspunktet er åpent for alle og ikke belagt med organisert
trening for øvrige grupper i FIF. Allidretten benytter anlegget til friidrettstilbud vår/høst for 6,7 og 8
åringene, mens man i vinterhalvåret benytter skileiken.

7.6

Ballbinge Eiksmarka

Ballbingen fungerer bra for barna i nærområdet.

7.7

Kunstgressbanen

Kunstgressbanen har fungert tilfredsstillende selv om årets vinter skapte en del problemer med ising.
Det arbeides nå for å skifte eksisterende kunstgressdekke i løpet av sommeren 2016. Det er også
planlagt en kunstgressbane 2 på Smiejordet. Det skal utredes om det er mulig å få til undervarme på
én bane, men det er en utfordring at kommunen legger til grunn at det ikke bevilges tippemidler eller
annen støtte til dette. Oppussing av garderobene i 2014 har vært et viktig løft for fotballgruppa.

7.8

O- kart

Det er inngått avtale med IL Heming om samarbeid på kartsiden ang. områdene Bogstad,
Strømsdammen og Ringerikstjern. Nytt kart her er planlagt utgitt høsten 2015.
Turkartet Bærumsmarka er oppdatert i 2014 i samarbeid med Tyrving, og utgis i mars 2015.
Ferdigstillelse av Bergendal/Lyse kartet er satt til 2015.
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7.9

Kolsåsbakken

Fossum Alpin gikk i 2008 inn i det nye driftsselskapet Kolsås Skisenter AS sammen med Haslum og
Stabæk. Det er gjort betydelige investeringer i oppgradering av bakken, som i stor grad er finansiert
av privat investor, og vedkommende har fra 2012 hatt pant i aksjene i selskapet. I 2010 ble det
besluttet at de tre klubbene skulle bidra med ytterligere kapital over en 5-års periode, 75.000,- pr. år.
Dette er gått til å dekke av egenfinansieringen til nye investeringer i bakken. Bakken fungerer nå
veldig godt til trening og konkurranser. Styret i driftsselskapet består av to representanter fra hver av
de involverte klubbene. For Fossum sitter Jarle Stensrud (Alpingruppa) og Tor Hengebøl (Adm.)

7.10 Utbygging av Sagbruket
Med en planlagt og forventet utbygging av det tidligere sagbruket har klubben startet en dialog med
Løvenskiold og kommunen. Ved en eventuell utbygging forventes det at klubben vil få et betydelig
antall nye medlemmer, og det vil bli svært viktig å kunne ta del i denne utviklingen og sikre at våre
anlegg blir utbygget og ivaretatt for å møte medlemsøkningen. I innspillene til planarbeidet har
Fossum foruten å ivareta behovene på anleggssiden også presisert det store behovet for forbedrede
parkeringsforhold og økt antall parkeringsplasser på Fossum, og at trafikksikkerheten forbedres.

8. HEDERSBEVISNINGER
Det har blitt delt ut følgende hedersbevisninger i 2014:
FIF Æresmedlem
- Navn
Kristian Hallands pokal
Kristian Hallands pokal gis til en utøver som har "ydet den mest framragende prestasjon".
- Navn
FIF Hederstegn
FIFs hederstegn (fortjenestemedaljen) gis til et medlem av FIF som har "ydet foreningen verdifulle
tjenester, så vel aktivt som administrativt". For å få hederstegnet kreves det også at medlemmet har
vist en verdig framtreden.
- Navn
Mesterskapsfat
Mesterskapsfat gis til utøvere / lag som har blitt Olympiamester, Verdensmester, Europamester eller
Norgesmester i seniorklasse eller juniorklasse.
- Navn
Østerås pokalen
Østerås-pokalen gis til utøvere mellom 11 og 15 år som har vist særlig framgang i sin idrett.
- Navn

9. KLUBBENS UTVIKLINGS STIPEND
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.
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I 2014 kom det inn 11 søknader, og det deles ut i alt 10 stipendier. Stipendkomiteen hadde til
sammen 48.000 kroner til utdeling i 2015 med bidrag både fra Hovedkassen, Oldermannsligaen og
Trimgruppa. Stipendene deles ut på Hovedforeningens årsmøte.
Følgende har blitt tildelt utviklingsstipend:











Gunvor Hov Høydal 8.000,Ingrid Tandrevold 8.000,Borger Melsom 5.000,Elias Mølnvik 5.000,Olai Stensland Lillevold 5.000,Emil Ahlback 5.000,Vegard Joranger 3.000,Emil Neby 3.000,Oskar Størmer 3.000,Ragnhild Hjermstad 3.000,-

10. ANDRE FORHOLD
10.1 Klubbens Strategi 2015-2020
Høsten 2014 ble det iversatt et arbeid for å utarbeide klubbens strategi for perioden 2015-2020.
Første fase av dette arbeidet ble avsluttet i Februar 2015, og dokumentet fremlegges Årsmøtet 2015
for godkjenning. Når dokumentet er godkjent, vil arbeidet med å utvikle tiltak for å nå våre
strategiske mål iverksettes.
Visjon: «Norges fremste uteidrettslag»
Virksomhetside: «Vi skaper uteidrett for alle, alltid!»

10.2 Helse Miljø og sikkerhet
Klubben mottok høsten 2014 støtte fra Gjensidige stiftelsen for å revidere og videreutvikle HMS
arbeidet. Dette innebærer en gjennomgang av potesielle risiki i forbindelse med våre anlegg og
sportslige tilbud, trening og opplæring samt innkjøp av nødvendig utstyr. Arbeidet forventes
avsluttet første halvår 2015. Klubbens styre er opptatt av medlemmenes helse og sikkerhet, og vil
prioritere utvikling av dette arbeidet videre.

10.3 Fossum-posten og foreningens hjemmesider
Fossum-posten ble besluttet nedlagt inntil videre høsten 2013 da andre kanaler har tatt over
informasjonsflyten. Klubbens årlige besparelser er omlag kr 100,000 pr år.
For å kunne opprettholde en tilfredstillende informasjonsflyt er det viktig å ha gode og
brukervennlige nettsider. Den eksisterende webløsningen vil bli byttet ut med en ny og mer
brukervennlig versjon første halvår 2015. Det web-baserte medlemssystemet benyttes også til
innkreving av treningsavgifter og påmelding til klubbens arrangementer.

11. FREMTIDSUTSIKTER
Gjennom vår visjon skal vi bygge Fossum videre. Vi skal utvikle oss til å bli
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«Norges fremste uteidrettslag»
og ønsker å være en positiv, nettverksbyggende faktor som er tilgjengelig for flest mulig i nærmiljøet.
For å tilfredsstille våre eksisterende og fremtidige medlemmers aktivitetsbehov, er anleggene våre
viktige og må derfor både vedlikeholdes og videreutvikles. Dette vil kreve ytterligere ressurser.
Samtidig er det en utfordring at vi opplever redusert interresse for å drifte klubben på dugnadsbasis,
og vi forventer i fremtiden å måtte øke våre administrative utgifter for å møte våre medlemmers
forventninger og krav til kvalitet på aktivitet og servicegrad fra klubben.
Til slutt ønsker hovedstyret å utbringe en stor takk til alle som bidrar til å holde det store
aktivitetsnivået i klubben mulig i dag, enten som trenere, foreldrekontakter, dugnadsressurser eller
gjennom annet arbeid i de respektive gruppene – tusen takk!

Fossum, 31.12 2014 / 09.04.2015

Nils Jørgen Lie (leder)

Tore Husbyn

Lotte Theodorsen

Ellen BockSvendsen

Steffen Richardsen

Trond Søyland

Harald Meen

Geir Myrold

Magnhild T. Mølnvik

Petter Tveit

Berit Brusevold

Jan Melby

Rune Fløgstad

Eirik Tandrevold
Tor Hengebøl
(Daglig leder)
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