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1. OPPSUMMERING
Årets sesong har vært preget av Koronapandemien. Den kom over oss 12. mars, og satte en
stopper for all aktivitet. Etter 3 uker var klubben i gang igjen med så mye aktivitet som mulig
i henhold til gjeldende smittevernregler. Det er særlig konkurranser/kamper/renn som ikke er
gjennomført. Allidretten er klubbens viktigste gruppe når gjelder rekruttering til alle grupper
i FOSSUM IF. Deres aktivitet ble sterkt redusert grunnet pandemien. Trimgruppens innendørs
aktiviteter har i perioder vært helt stengt.
Grunnet pandemien har det vært iverksatt en rekke nye HMS-tiltak (smittevernstiltak) både i
administrasjonen og ute i gruppene. I begynnelsen av mai innførte vi QR-koderegistrering for alle
som var tilstede på Fossumanlegget. QR-registeringen ble delt inn i soner/anlegg og med klubb
hus innendørs som egen sone. Dette ble iverksatt for at smittesporing kunne spores til definerte
områder.  
I gruppene ble det gjort særegne tilpasninger ut fra retningslinjer i særidrettslagene. Det har
vært nødvendig med flere frivillige og trenere for å kunne gjennomføre tilfredsstillende trening,
med tanke på alle mindre «treningsgrupper» som måtte etableres. Det resulterte i en økt kostnad
særlig for trenere, som klubben senere har søkt om støtte og kompensasjon for. Stat og kommune
har opprettet ulike støtteordninger, for både næringsliv og idrett, som klubben har søkt fra.
Oversikt over støttetiltak vises under økonomi avsnittet punkt 6.   
På anleggssiden har utvidelse av løypenettet hatt fokus, og generelt vedlikehold på alle øvrige
anlegg.
Klubben fikk midler til å gjennomføre et omfattende miljøtiltak på fotballbanen og klubben fikk
også støtte fra BIR til nye takrenner på klubbhuset.
Styret og administrasjonen har hatt fokus på økonomistyring, kostnadsstyring og utarbeidelse
av økonomiske prinsipper og styringsverktøy for klubben.
Utbygging av Barketomta ble vedtatt i 2020 og vil påbegynne i 2021. Utbygging av klubbhus
påbegynnes våren 2021. Spillemidler har ligget klare i flere år, men klubben har selv valgt
å avvente på bakgrunn av andre større prioriterte områder. Fossum-BUA ble igangsatt høsten
2020, sammen med en stor scene som vil være et naturlig samlingspunkt på sletta under lagbilder,
cuper og premieutdelinger.

2. STYREMØTER
Det har siden forrige årsmøte 11.6.2020 vært avholdt seks styremøter og fem AU-møter.

3. STYRETS ARBEID
Det har også for Styret og Arbeidsutvalget (AU) vært vesentlig arbeid knyttet til HMS og
smittevernstiltak. Dette har man sett på som førsteprioritet. Daglig leder har holdt i dette for
klubben og hatt kommunikasjonen utad mot lederne i gruppene og årskullene. Det har vært fore
tatt risikoanalyser og vært tett dialog med særidrettene i forbindelse med dette. Klubben har for
holdt oss til Bærum Kommune og deres retningslinjer. Det er gledelig at ingen smittesituasjon har
oppstått som følge av trening i Fossum IF. Noen trenere har vært i karantene i denne perioden.
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Klubbhuset har vært stengt store deler av perioden fra 12. mars – 31. desember. Vi har hatt be
manning i klubbhuset, men redusert aktivitet har bidratt til lavere kostnader og mindre slitasje på
inventar og klubbhuset. Samtidig har det vært økte kostnader for renhold og smittevernstiltak. Det
har også ført til vesentlige tap av inntekter på utleie. Her har imidlertid krisepakkene nevnt under
punkt 6 kompensert for noen av de ekstra kostnadene og tapte inntektene klubben har sett.
Klubbens møtevirksomhet har stort sett foregått digitalt i AU, Styret og gruppene. I enkelte
perioder har man åpnet opp for møter i klubbhuset og årsmøtet 2020 ble avholdt der.
Styret og Arbeidsutvalget (AU) har i løpet av året jobbet videre med effektivisering av administrative
prosesser samt forbedring av økonomistyringen.
Styret er av den oppfatning at det har vært viktig å bidra sammen med kommunen med detalj
regulering av Smiejordet etter at reguleringsplanen var godkjent høsten 2019, og har aktivt
engasjert seg i dette. Høsten 2020 har det vært avholdet flere møter og våren 2021 vil man inngå
et samarbeid med et landskapsarkitektfirma for utarbeidelse av rapporten for detaljregulering.
Klubben fikk i 2019 tilsagn om offentlig økonomisk støtte for utbygging av klubbhus. Vi søkte om
utsettelse i 2020 pga. usikkerheten rundt hvordan pandemien ville treffe klubben og igangsetting
vil dermed skje i 2021.
En plan for utbygging og klubbens fremtidige behov er ferdig. Det er innhentet anbud og dialog
med prosjektleder er i gang. Klarsignal for utbygging vil igangsettes etter enighet rundt god
kjennelse på årsmøtet 2021. Utbyggingen vil også kreve egenkapital. Det vil på årsmøtet 2021
fremlegges et forslag om en søknad om lån i DNB (maks 5 år på kr 600.000). Det legges opp
til en større økonomisk dugnad styrt av administrasjonen som vil omfatte alle grupper og alle
medlemmer i 2021 – 2024. Målsetningen er å skaffe midler på kr 125.000 pr. år.
Det ble i 2019 besluttet å ikke videreføre driftstilskuddet til Kolsåsbakken. Denne beslutningen ble
tatt på bakgrunn av at det er et svært lite behov fra Fossums medlemmer å støtte bakken, samt
at det er krevende å drive en alpingruppe i Fossum når ingen foreldre var villige til å ta ansvar for
å videreføre gruppen. Dette ble også videreført i 2020. Foreløpig har man ikke noe ønske om å
igangsette en ny alpingruppe i Fossum IF da det ser ut til at både Haslum og Stabæk er så vidt godt
etablert at det å være en tredje klubb i samme bakke, ikke er av interesse så lenge man ikke har
foreldre internt i klubben som ønsker særskilt satsing på dette.
Det jobbes kontinuerlig med å øke klubbens sponsorinntekter. Arbeidet med sponsorpoolen er
videreført i 2020 til tross for et tøft år for flere bedrifter. Klubben forventer at aktiviteten tar seg
vesentlig opp utover allerede inngåtte avtaler.
På grunn av pandemien har arbeidet med en strategiplan for 2021 – 2026 blitt utsatt, men er nå
igangsatt.

4. ADMINISTRASJONENS ARBEID OG PRIORITERINGER
Mye av det daglige arbeidet i administrasjonen medgår til å støtte opp under gruppene samt svare
på henvendelser fra medlemmer.
Som et resultat av pandemien har administrasjonen hatt omfattende arbeid med å tilrettelegge
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retningslinjer og følge opp bruk av klubbhuset i den utstrekning det har vært mulig. I perioder
har det vært helt stengt for medlemmer, men det har under hele perioden vært to ansatte i klubb
huset, mens to har arbeidet fra hjemmekontoret. Det har dessverre høsten 2020 vært vesentlig
sykdom i administrasjonen, hvor to ansatte har vært ute tidvis i 100 % sykemelding. Begge var
tilbake i full stilling igjen i desember 2020.
Nytt av året var at vi på grunn av reduserte ressurser grunnet sykdom i økonomifunksjonen valgte
å sette ut regnskapstjenesten til ekstern leverandør. Samtidig gav det oss en gylden mulighet til
å få gjort diverse oppgraderinger mot nye plattformer med en vesentlig økt digitalisering. Det
tilrettelegges nå for signering digitalt gjennom VISMA Approval for alle nøkkelpersoner da man
ønsker å gå helt bort fra «manuelle føringer» og at avstemninger skal skje digitalt. Transaksjoner
mot bank er nå også filbasert.
Det jobbes også med å få til digitale tjenester på mindre utlegg som klubben har svært mange
av gjennom året fra ulike foreldre i ulike grupper. VISMA har ikke noen ordning for håndtering
av slike utgifter for medlemmer, men Daglig leder jobber sammen med NIF for å få på plass slike
ordninger.
Daglig leder har vært involvert over flere år i et samarbeid med NIF for digitalisering av politi
attester. I desember ble det løftet opp til Digitaliseringsdirektoratet der Daglig leder representerte
idretten på vegne av alle klubber og en representant fra NIF, sammen med øvrige i landet som
også har nytte av politiattester som; Grensevakter, barnehager/skoler, helsepersonell osv.
Klubben forventer det vil være en digital løsning på plass første halvår 2021.
Klubbens medlemssystem, Weborg, vil i løpet av første halvår 2021 komme med en ny digital
løsning. Det har vært en tre-årig lang prosess for å komme dit og vil innebære svært mye enklere
betalingsordninger, påmeldinger, oversikt over lag, publisering og ikke minst nye hjemmesider på
ny digital lest. Høsten 2021 vil man være fullt operativ på dette.
Sportslig leder er ansvarlig for styring av undervarmen på kunstgresset og følger dette tett
gjennom hele vinterhalvåret.
Daglig leder har, i samarbeid med langrenn/skiskyting, bygget opp en sponsorpool rundt
Fossum IF sitt anlegg og sine utøvere. Dette er en ny måte å skaffe breddeklubber kjærkomne
sponsorinntekter på, samtidig som de kan vise frem sine utøvere og anlegg. Til tross for pande
mien har denne vært driftet som tidligere og i perioder har det vært avholdt digitale møter annen
hver uke. Det har bidratt til at man har opprettholdt kontinuiteten og det er svært få sponsorer som
har falt fra i løpet av året.

4 ÅRSBERETNING 2020 FOSSUM IDRETTSFORENING

5. MEDLEMSOVERSIKT
Medlemsoversikt pr 31.12.2020
2015

2016

2017
M

Allidrett

K

2018
Sum

M

K

2019
Sum

M

K

2020
sum

M

K

sum

107

69

176

93

63

156

72

75

109

170

120

290

Alpint

31

23

54

29

22

51

0

0

0

0

0

0

Fotball

272

128

400

274

121

395

247

130

377

246

146

392

17

2

19

24

7

31

31

8

39

19

8

27

Langrenn

352

230

582

360

232

592

370

258

628

291

223

514

Skiskyting

103

87

190

116

90

206

99

90

189

94

96

190

Orientering

162

95

257

171

110

281

168

109

277

168

109

277

47

7

54

51

6

57

77

13

90

55

8

63

   30

10

40

Hopp

Sykkel /
Stisykling
Triatlon /
Friidrett
Trim

29

39

68

Young Active
Medlemmer
(uten gruppetilhørighet)

Æresmedlemmer
Totalt

24

42

66

34

45

79

29

35

64

6

5

11

10

5

15

9

5

14

617

434

1071

815

604

1419

876

606

1482

898

606

1504

3

3

1

2

3

3

4

7

3

4

7

4

4

8

3405

3300

1738

1116

2874

1997

1306

3303

1990

1334

3330

2013

1370

3383

Medlemstallet er ganske stabilt, med en liten økning, men vi ser at i enkelte grupper er det hoved
saklig rekruttering fra nærmeste skole; Eiksmarka. Dette gjør at man fort blir påvirket og i noen
tilfeller sårbare dersom det er endring i størrelsen på kullene på skolen.
Det jobbes kontinuerlig med rekruttering i alle grupper og særlig sykkel har sett en formidabel
økning.
Klubben vurderer også nye utendørsaktiviteter i årene fremover med tanke på mindre snørike
vintre.
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6. ØKONOMI
Fossum IFs samlede inntekter beløp seg til kr 13 032 116 for 2020.
Dette er noe ned fra 2019 hvor vi lå på kr 14 246 529.
Drifts-kostnadene utgjorde i alt kr 12 722 090, en reduksjon fra kr 15 320 011 i 2019.
Netto finansposter var positive med kr 3 832.
Regnskapet er således gjort opp med et overskudd på kr 313 858 i 2020 mot et underskudd
på kr -1 102 725 i 2019.
De regnskapsprinsippene som er benyttet er omtalt i noter til regnskapet.
Aktivitet
Regnskapet reflekterer tydelig et godt aktivitetsnivå i Fossum IF i 2020, dog kan man av tallene se
at pandemien satte begrensninger for vesentlig aktivitet knyttet til reisevirksomhet og eksterne
renn/løp og nærmest ingen lokale større arrangement med salg av kafévarer ble gjennomført. Det
var heller ikke mulighet til å gjennomføre salgskvelder i klubbhuset, julemarked og lignende noe
som påvirket inntektene i klubben. Som et resultat av at Klubbhuset måtte holdes stengt grunnet
begrensningene innen organiseringer av arrangementer, mistet klubben gode inntekter på utleie.
Inntektstapene knyttet til dette har delvis blitt dekket av støtteordninger. Det har derimot gitt mini
mal slitasje på bygget og ønskede investeringer og oppgraderinger har blitt satt på vent. Generelle
driftskostnader har også gått vesentlig ned pga. dette.  
Støttetiltak pga. Corona
Vesentlig arbeid i administrasjonen og i gruppene, ble lagt ned for å skaffe støtte gjennom de
mange støttetiltak knyttet til Covid-19 både statlig og lokalt gjennom Bærum kommune, samt
øvrige støtte ordninger i næringslivet. En oversikt vises nedenfor.
Anlegg
Det ble vedtatt i 2018 at det kun ville være moderate investeringskostnader knyttet til anlegg de
neste to årene, med fokus på høyt sportslig aktivitetsnivå og nødvendig videreutvikling av inntekts
grunnlaget for å finansiere økte drifts- og vedlikeholdskostnader til anlegg og klubbhus. De siste
årenes underskudd reflekterer denne problemstillingen, og Hovedstyret har vært av den oppfatning
at regnskapet til klubben måtte bedres før ytterligere investeringer i anlegg ble godkjent. Således
er årets overskudd en viktig tilførsel i et ellers spesielt år.
Arrangement
Klubben har en rekke gode inntektsbringende arrangementer og aktiviteter 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. Klubben vil fortsette arbeidet med å få flere og ytterligere engasjerte medlemmer gjennom
visjonen om å forbli Norges fremste UTEidrettslag.
Fossum IF har fortsatt en sunn økonomi. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift ligger til
grunn for det fremlagte årsregnskapet for 2020, og anbefaler overfor årsmøtet at dette fastsettes
som regnskap for 2020.
Oversikt over spesifiserte støttetiltak i 2020
Grunnet pandemien har det vært opprettet en rekke støttetiltak. Nedenfor følger en oversikt over
det klubben har fått i 2020.

6 ÅRSBERETNING 2020 FOSSUM IDRETTSFORENING

Offentlige støtteordninger som følge av Covid-19
Fossum har søkt på de kompensasjonsordninger som har vært gjort gjeldene for idretten. Totalt
har Fossum fått inn kr 1 542 097. Gjennom statlige og kommunale kompensasjonsordninger er det
i 2020 inntektsført i alt 293.280,- i statlige ordninger og 40.747,- i ordning fra Bærum Kommune.
Det vesentlige av støtten er kompensasjon for bortfall av arrangementer og dugnadsbaserte
inntektskilder samt tapte leieinntekter på klubbhuset.
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Annen mottatt støtte

T otal støtte

Annen mottatt støtte
OBOS
ABB
Bærum kommune
Sparebankstiftelsen DNB
Bærum kommune
Fremtind
Bærum kommune

Ferd

Krisepakke Bærum kommune

Covid-19 relatert støtte Krisepakke fra staten

Mottatt støtte i 2020

"Obos jubel"
Young active
Miljøtiltak kunstgress
3-er baner og 5- ermål
Klubbhus , bytte takrenner
Gavefond
Young active

Krisepakke 1

Fotball Cup vår
Utleie klubbhus
Kalas cup
Fotball Cup høst
Julemarked
Mærraskallen
Lammelotteri

272 670
185 000

150 000

200 000

98 560

40 500

251 622 946 730

45 000

40 747

25 000

140 875

242 645

150 000

39 095
53 550

5 000

80 000 16 100 5 000

20 000

10 000

50 000

16 100

1 542 097

150 000
10 000
272 670
185 000
45 000
5 000
20 000

40 747
400 000

40 500
140 875
16 100
98 560
25 000
39 095
53 550

Hoved kassen Fotb al l Lang renn/skiskyting Al l id rett Sykkel Hop p Fossum total t

7. AKTIVITET I FORENINGEN
Det er til tross for pandemien vært stor aktivitet, men vesentlig begrensninger på eksterne renn,  
kamper og cuper. Også klubbens egne arrangement har vært avlyst, og L/S har derfor gjennom
ført en rekke mindre interne uoffisielle renn og løp for å opprettholde «konkurransenivået», som
er mye av årsaken til at særlig de eldste fortsetter å satse. Alle øvrige grupper har også gjort sine
tilpasninger for å opprettholde et visst konkurrasenivå. All honnør til alle frivillige som har stilt opp
i en rekke helger og ukedager for å holde et stort Fossumengasjement til tross for den utfordrende
situasjonen som inntraff i 2020.
På elitearrangement har det vært tilnærmet normal aktivitet, vel uten publikum og det er oppnådd
gode resultater på nasjonalt og internasjonalt nivå i flere av gruppene og av flere utøvere. På
seniornivå er det Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold som har utmerket seg sterkt
internasjonalt, mens klubbens juniorer leverer gode resultater innenfor orientering, langrenn og
skiskyting, både nasjonalt og internasjonalt.
Klubben gratulerer våre utøvere som oppnådde gode resultater i året som har gått.

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, (0. tom 2 klasse) med friidrett frem til 10 år.
I tillegg administrerer Allidrett gruppen Young Active, som er et lav-terskel tilbud for ungdom fra
12 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 Allidretts- 
treningen. Aktivitetene har foregått på uteområdene og hallene på skolene i nærområdet, i tillegg
til i Skileik-området på Fossum. Hinderløypen har også blitt aktivt brukt på utetreningene.
Skileik gruppene har et godt samarbeid med Hoppgruppa, og blir gjennom dem introdusert til hopp
og kombinert.
Skidagen ble arrangert 8. mars, men med en gryende pandemi og tett regnvær ble det ikke så
voldsomt oppmøte. På tross av dette var det fornøyde barn som fikk prøve seg i ulike skileik
aktiviteter. Høstdagen ble avlyst grunnet Covid-19.
Allidrettsstyret har bestått av fem foreldre.
Vi vil takke alle som har bidratt til barnas felles utvikling, vennskap og en trygg oppstart med idrett
i Fossum i sentrum.

7.2 Fotball
I april sluttet sportslig leder, Gunnar Tveit for å gå av med pensjon etter mange år i klubben.
Hans etterfølger, Haziz Aasen begynte i 50 % stilling i mai.
Som følge av pandemien, har det vært redusert aktivitet for fotballgruppen i 2020. Det ble spilt
halv serie for spillere under 19 år. A-laget har ikke spilt kamper i løpet av året. Deler av året har
det ikke vært lov med nærkontakt under trening, det har vært begrensninger mht hvor mange som
kunne trene sammen, mv. Til tross for restriksjonene har Fossum fotball hatt mye aktivitet det
meste av året.
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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: 127.
Det ble ikke mulig å arrangere planlagte cuper i mars og oktober som følge av restriksjoner. Fotball
gruppen fikk økonomisk kompensasjon fra regjeringens krisepakker i forbindelse med pandemien.
Fotballakademiet hadde stor oppslutning våren 2020 da mange andre fritidsaktiviteter måtte
stenge. Høsten 2020 var deltagelsen tilfredsstillende, men vi ønsker å få økt deltagelse i 2021.
I løpet av året har vi mottatt fantastiske økonomiske tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB, OBOS
og FERD. Midlene har muliggjort innkjøp av blant annet nye 5’er mål og 3’er baner. Nye innbytter
benker har vi også fått takket være strålende innsats fra Nesbru vgs – Bygg og anlegg. Fossums
hovedstyre har vedtatt at det skal etableres kunstgressbane på Barketomta i 2021. Fossum fotball
er blant klubbene i Bærum med lavest banedekning i følge oversikt utarbeidet av Bærum Idretts
råd. Fossum har på denne bakgrunn blitt prioritert i anleggsplanen i inneværende 4-års periode.
Barketomta er avsatt til idrett og friluftsformål i kommuneplanen, og det er i dag en grusbane som
islegges om vinteren samt et gressareal for fotball på området. Banene er i dårlig forfatning og
er i dag en nødløsning for gjennomføring av kamper og treninger for fotballgruppen. Det er satt
av spillemidler og kommunale midler til anlegget i kommunens anleggsplan som dekker deler
av investeringen. Resterende beløp finansieres gjennom et spleiselag mellom Fossum fotball og
Fossum allidrett.
Vi vil rette en stor takk til alle frivillige trenere, årgangskoordinatorer samt andre foreldre og fore
satte som bidro til at nesten 400 små og store fotballspillere kunne spille en god del fotball i 2020,
til tross for en krevende pandemi!

7.3 Orientering
2020 ble et veldig annerledes enn det vi planla for ett år tilbake, også for o-gruppa sin del.
Når det er sagt så har o-gruppa lagt bak seg en veldig god sesong, mye takket være mange
engasjerte og ressurssterke folk som har snudd seg rundt, vært kreative og bidratt til et trenings
og aktivitetsnivå som, i forhold til begrensningene relatert til Covid ikke står tilbake for en normal
o-sesong. Det følgende er noen høydepunkt:
• Tur-orientering fikk en skikkelig oppblomstring. Tur-o gruppa fikk klargjort poster og konvolutter
før påske og gjorde en veldig god jobb med markedsføring og salg. Det ble solgt 3-4 ganger mer
i år enn salgsvolumet de siste årene. Skogene rundt Fossum myldret av fornøyde tur-o-gåere,
spesielt i april og mai måned.
• Treninger kom i gang veldig raskt etter nedstengningen i mars, spesielt tidlig ute var junior/
senior og ungdomsgruppa. Iht til smittevern retningslinjer delte man inn i grupper, organiserte
treninger på kart, samarbeidet med andre klubber, benyttet usynlig-o etc. Litt senere på våren
fikk vi i gang aktiviteter også for de yngste i gruppa vår og første uka i sommerferien ble Sommer
o-skolen nok en gang avviklet med stor suksess. O-intro for nybegynnere måtte utsettes og ble
avholdt etter sommerferien.
• Når det gjelder arrangement så måtte vi pga. Covid utsette den planlagte Night Hawk stafett
arrangementet vårt til neste år. Men arrangementskomiteen snudde seg fort rundt og planla og
gjennomførte Fossumløpet fra Årnes i begynnelsen av august med over 400 deltagere, i henhold
til smittevernreglene. «Sørkedalskarusellen» med 3 onsdagsløp ble arrangert på vårparten og var
spesielt velkomment blant løpshungrige mosjonister. Vi har også arrangert rekruttløp og nær
karusell løp i tillegg til klubbmesterskapet som i år satte ny deltager rekord med 135 deltagere!
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• Når det gjelder konkurransesesongen så var vi heldige som hadde en lav smitteperiode mellom
juni og oktober. Det ble ingen internasjonale løp, stafetter eller klubbturer pga. Covid. Det ble
derimot avholdt en god del kretsløp og Trimtexcup for ungdommene, samt Hovedløpet. Junior/
senior fikk løpt noe norgescup og ikke minst NM løpene i september. Mange av våre løpere har
tatt store utviklingssteg i år, og mange flotte prestasjoner og resultater oppnådd. Prikken over
i’en var gullmedalje til Philip Romøren i Hovedløpet sprint, mens både Philip og Heidi Sebjønrsen
fikk sølv i Hovedløpet lang. I NM ble det sølv medalje til Victoria Hæstad Bjørnstad damer sernior,
og sølv til sprint mix stafett teamet med Ragnhild Hjermstad, Oskar Størmer, Emil Ahlback og
Victoria. I NM junior stafett herrer ble det en veldig gledelig 5.plass. Victoria har også fått plass
på det norske damelandslaget for neste sesong.
• Når det gjelder kartproduksjon så fikk vi på våren oppdatert synfaring av deler av Lathusås kartet
som var planlagt brukt for Night Hawk. Vi har også hatt synfaringsoppdatering av andre deler av
kartdatabasen vår, utført av egne utøvere.
Ved inngangen til 2021 planlegger vi for en normal sesong, men er forberedt på at det også i år kan
bli begrensninger og endringer pga. Covid. Vi fortsetter arbeidet vårt med fokus på rekruttering,
bredde og elite. Vi er rundt 300 medlemmer i gruppa, som har vært ganske stabilt de senere årene.
Vi ønsker 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 bredde ungdoms og junior klubbene i landet og være blant topp 3 junior- 
klubber målt i Norgescup, NM og internasjonale prestasjoner. Viktig i denne satsingen er å gi et
godt og konkurransedyktig tilbud til de aller beste, å gi et godt tilbud og god treningsoppfølging og
å skape et godt sosialt miljø i hele gruppa.

7.4 Langrenn / Skiskyting
Vi i styret til langrenn/skiskyting føler oss privilegerte når vi tenker på alle de flotte utøverne vi har.
Alt fra de yngste 8/9 åringene til de eldste seniorene våre. Vi er også svært takknemlige for alle de
dyktige og engasjerte trenerne vi har. Hele 75 frivillige foreldretrenere for de yngste gruppene våre,
og 25 ansatte ungdomstrenere for våre eldre grupper.
2020 sesongen fortsatte der 2019 sesongen sluttet. Mange gode resultater både internasjonalt
og nasjonalt. Alle våre dyktige eliteutøvere er behørig benevnt og satt glans på gjennom flere
anledninger i media, på hjemmesiden og sosiale medier. Sesongen avsluttet dog svært annerledes
grunnet Korona inntoget og nedstengingen av Norge 12/3-2020.  
Pandemien har vært krevende både for den enkelte utøver og for L/S-gruppen, som for andre
deler av idretts-Norge. Våren 2020 gikk vi en usikker tid i møte med tanke på oppstart for de eldste
gruppene og håndtering av smittevernregler. Dette ble løst på en fantastisk måte i samspill med
sportslig utvalg og hovedtrenere i respektive grupper. Vi var en av de første klubbene i Norge som
begynte med organisert trening i henhold til gjeldende regler. Vi startet opp rett etter påsken 2020
og holdt på med 2 organiserte langrenns treninger hver uke for alle utøvere i JR- og HL-gruppene
frem til sommeren, i tillegg til skytetrening for skiskytterne. Treningene ble gjennomført i grupper
på 5 med en trener per gruppe. I denne perioden deltok over 90 utøvere på treningene for HL og
JR, hver uke. Inndeling i mindre grupper medførte dog flere trenerressurser, økte kostnader og
mye ekstra arbeid for frivillige foreldre, men vi ser at dette har vært en god investering i de største
gruppene og vil vurdere dette inn i oppstart ny sesong 2021/22.
Anleggsinvesteringer i 2020 har hovedsakelig vært utvidelse av strømtilførsel i en del av produksjons
sløyfen med 400V. I tillegg forekommer det stadig vedlikehold og utbedring av anlegget.  
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Vi må også ta med oss scenen og bygget nede ved sekretariats bygget som skrider frem. Bygget vil,
når ferdigstilt fylles med bruktutstyr og egne profileringsartikler til salg og kanskje på sikt utlån.
Enkelte av våre arrangement i 2020-sesongen forsvant dessverre både på grunn av dårlig vinter
(Fossum stafetten, avlyst – Naborunden, flyttet) og korona (Klubbmesterskap langrenn og
Mærraskallen, avlyst). Størst engasjement fant vi nok en gang under klubbmesterskap i skiskyting når utøverne i pudding klassene kniver om heder og ære. Da er det høyt støynivå på
arenaen. Vårt største arrangement, Kvalfoss-sprinten (landsrenn skiskyting for 13-16 åringer),
er fortsatt det arrangementet som gir oss best bidrag til gruppekassen og som vi klarte å få
gjennomført før nedstengning.
Det har også i 2020 vært avholdt trenerkurs og teknikkseminarer med Audun Svartdal for våre
dyktige foreldretrenere og ungdomstrenere. I tillegg har det også i år vært arrangert trener- og
foreldreseminar som er ment å sikre kompetanseheving og -utveksling. Disse har vært godt
besøkt.
Klubben har generelt god renndeltakelse. Også denne sesongen var vi største klubb i Naborunden
med langt over 200 deltakere, og største klubb i store renn for ungdomsklassene som f eks Kval
foss-sprinten (skiskyting) og nest største klubb i Ungdommens Holmenkollrenn (langrenn). I 2020
var vi også største (sammen med Lyn) og beste (målt i antall pallplasseringer) klubb i Hoved
landsrennet i langrenn. Vi jobber imidlertid aktivt med å styrke renn-kulturen ytterligere. L/S delte
sesongen 18/19 for første gang ut en ny premie kalt «Fossum 8 Renn», og ordningen ble videreført
i 19/20-sesongen. Denne premien gis til alle barn og ungdom (t.o.m HL-gruppen) som går 8 eller
flere renn i løpet av sesongen. Deltakelse i langrenn-, skiskyting-, hopp- og kombinertkonkuranser
teller alle med i beregningen. Det var 119 utøvere fikk premie i sesong 18/19 og 92 utøvere i 19/20.
Årsaken til nedgangen i sist sesong kan nok skyldes pandemien. Tiltaket er populært og vil videre
føres de kommende sesonger.
I tillegg fortsatte vi satsingen på Fossum Smøre- og skravletelt som et populært samlingspunkt på
utvalgte renn, presenterte anbefalte renn i alle klasser og brukte vår egen presentasjon «Renn på
1-2-3» aktivt for aktivt å promotere skirenn i barneklassene.
Nytt i 2020 var også utnevnelsen av Halvor Hopp som hovedtrener skiskyting. Hans mandat er, i
samsvar med sportslig plan og med bakgrunn i Skiskytterforbundets utviklingstrapp, å definere
den røde tråden for hvilke skyteferdigheter utøverne bør ha på ulike alderstrinn. I tillegg er det
utnevnt en hovedtrener for de ulike gruppene, som i år omfatter, 2010, 2009, UH, HL og Jr.
Hovedtreneren på de ulike gruppene setter opp treningsplan, koordinerer trenerteamet og
kommuniserer med utøvere og foreldre.
L/S etablerte i 2020 en styringsgruppe for seniorsatsing i langrenn og skiskyting, Fossum Elite.
Gruppens mandat er å starte en seniorsatsing med treningstilbud på dagtid for aktive utøvere
innen L/S som er ferdig med videregående skole. Etableringen av denne satsingen er en svært
viktig brikke for å komplementere i klubbens satsing. Satsingen skal gi et tilbud til klubbens
ungdommer etter endt junioralder og har som mål å bli en satsing på topp nasjonalt nivå.
Oppstartsmøte for aktuelle utøvere i klubben ble holdt våren 2020, med Marit Bjørgen som gjest
og inspirator. På grunn av pandemien og det faktum at de fleste av klubbens utøvere hadde andre
teamtilbud for sesongen 20/21, er det ikke avholdt jevnlige fellestreninger i Fossum Elite i 2020.
Men L/S styret og styringsgruppen planlegger full satsing i Fossum Elite fra våren 2021.
Arbeidet med ny sportslig plan har pågått i hele 2020. Denne er nå ferdigstilt og ble godkjent i
sportslig utvalg og styret i L/S rett over nyttår 2021, og vil bli publisert på Fossums hjemmesider
i nær fremtid.
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Samlet sett ser Fossum L/S tilbake på 2020 som et krevende år, men også som et år hvor vi
snudde utfordringer til nye muligheter og ny læring. Takket være det sterke og gode samarbeidet
mellom langrenn og skiskyting har vi greid å gi – og videreutvikle - et godt tilbud for våre utøvere.

7.5 Hopp
Aktiviteten i hoppgruppa har i vinteren 2020 blitt redusert på grunn av mildvær og snømangel.
Det er likevel blitt gjennomført ukentlige treninger i Midtstulia ved Holmenkollen, mot normalt
2 ukentlige treninger i bakkene på Fossum. Den minste bakken på Fossum (K15) ble først klar
den første uka i mars 2020 før aktiviteten ble stanset som en følge av pandemien. Det har ikke
vært mulig å produsere tilstrekkelig med snø til å åpne den største bakken (K28) vinteren 2020.
Innetreningen som normalt har vært i gymsalen på Østerås Ungdomsskole, ble høsten 2020 holdt
utendørs på Fossum. I tillegg til en aktiv rekruttgruppe (Fossum Flyers) har Fossum aktive utøvere
i Kollenhopp i aldersbestemte klasser, og på junior og seniornivå.
Fossumrennet i hopp- og kombinert arrangeres normalt den første uken i februar. Rennet ble som
de fleste andre terminfestede hopp- og kombinertrenn i Akershus, dessverre avlyst på grunn av
snømangel.
Rekruttering til hoppsporten er krevende og dette arbeidet har høy prioritet i hoppgruppa. Etter
noen år med synkende medlemstall i klubben har trenden snudd de siste årene. Men i 2020 opplever vi igjen synkende medlemstall. En hovedårsak er Dette skyldes lavere aktivitet i bakkene på
Fossum, med mindre mulighet for rekrutteringstiltak. Således har det heller ikke vært gjennom
ført faste kvelder i bakken for Allidrett og de yngste langrenns-gruppene. Vi har ambisjoner om å
samarbeide ytterligere på tvers av vinteridrettene i 2021. 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.

7.6 TRIM
Gruppa besto i 2020 av 43 medlemmer i alder 59 til 78 år. Gruppa som har holdt sammen i over
30 år møtes fast på Fossum hver onsdag kl. 19 til felles gå/løping. Fra kl. 20 til 21 er det 1 times
felles inne-trening i lokalene på Fossum.
2020 ble et spesielt år for oss alle. Pandemien medførte at vi ikke kunne ha felles inne-trening fra
10. mars til 7. oktober og fra 4. november og ut året. I denne perioden møttes de fleste til felles
ute-trening og med god avstand.
I tillegg valgte Inger Schjøll som har vært vår fantastiske trener i over 30 år å gi seg. Det samme
gjorde det gamle styret som besto av: Heidi Urnes, Berit Brusevold, Ingrid Skou, Inger Schjøll
og Sidsel Greff-Johansen. En stor takk til dem for lang og tro tjeneste til det beste for oss alle!
Nytt styre bestående av Ellen Bock-Svendsen, Eva Kjølsrød og Elisabeth Platou overtok i juni 2020.
Avtale med ny trener for inne-treningen ble også inngått i juni 20.
I tillegg til ukentlige treninger har vi også en felles årlig fjelltur. Den ble i år dessverre avlyst
grunnet pandemien.
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7.7 Sykkel / Triatlon
Sykkel i Fossum hadde i 2020 to målgrupper; (i) stisykkel for barn og ungdom og (ii) medlems
gruppe for de som i løpet av sesongen deltar på sykkelritt og som ønsker å representere Fossum
og tegne helårs utøverlisens.
Stisykkelgruppa tilpasset på en flott måte sin aktivitet gjennom året til de pandemibegrensningene
som var gjeldende gjennom 2020. Her følger en oppsummering av aktiviteten i stisykkel gruppa.
Det er i motbakke det går oppover sies det og det fikk vi virkelig føle på i stisyklingsgruppen i
2020. For selv de mest optimistiske blant oss hang litt med haken før påske når det lå an til full
nedstenging av all barneidrett i det ganske land. Et halvt år senere skulle vise at optimistene for
en gangs skyld skulle få rett.
Vi fikk raskt oppleve en fantastisk start på sesongen for klubbens del. Det møtte opp hele 24 ivrige
syklister på første økt etter påske. Kanskje pga. pandemien hadde andre idretter ikke kommet
i gang og flere kunne derfor delta, men vi hørte fra foreldre at flere av barna nå syklet sti også
utenom torsdagstreningen.
Vi ble pent nødt til å organisere aktiviteten med mindre grupper som holdt sammen og mange
flinke foreldre var med på å gjøre dette mulig. Vi tok i bruk Spond som planleggings- og kommu
nikasjonsplattform og kunne koordinere direkte med foreldrene på en mer effektiv måte enn før.
Vi var også tydeligere på hvor gruppene skulle møte opp og vi kom dermed raskere i gang. Det ble
rett og slett mer sykling på alle.
FIF Sykkel planla å arrangere et Kalascup-ritt for 3 tredje året i august men som for resten av de
planlagte Kalascup-rittene lot dette seg ikke gjennomføre på grunn av pandemirestriksjoner. Det
påvirker ikke aktiviteten vår men det er synd fordi Kalascup-rittene byr på en morsom arena der
barna får oppleve å være del av et stort stisyklingsfelleskap. På den annen side har vi svært lite
fokus på rittsykling i klubben vår, men heller på at barna opplever egen utvikling som syklister på
rufsete stier og gleden ved å være ute i den fine arenaen naturen rundt Fossum utgjør.
Kjappe fakta i tall for 2020:
• Årskull på deltakerne: 2006 - 2014
• Største årskull: 2010 (19 deltakere)
• Antall deltakere som var med minst 1 gang: 75 (13 jenter og 62 gutter)
• Antall deltakere som deltok på 10 eller flere (av i alt 15) aktiviteter: 29
• Gjennomsnittlig antall deltakere: 38 (51%)
• Største antall deltakere på en enkeltaktivitet: 45 (28. mai)
Årets Trysil-tur i slutten av august må vi kunne kalle en stor suksess. Antall deltakere doblet seg
fra 2019 med nesten 100 store og små syklister som tråkket seg rundt i Gullia og ellers rundt på
Trysilfjellet.
I september deltok et lite knippe Fossum-syklister i Norgesmesterskapet i terrengsykling på Lang
setløkka ved Kjelsås. Flott innsats og sportsånd ble utvist og det var kjempegøy å heie frem syklis
tene våre i konkurranse med andre barn fra hele Østlandsområdet. Så fikk de til slutt en medalje å
henge rundt halsen i år også og det var vel fortjent!
Kjappe fakta i kvalitet:
• Stisykling er gøy, kult og tøft!
• Stisykling byr på utfordringer og gir mestringsfølelse for barn så vel som for voksne
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• Stisykling er uformelt, sosialt og inkluderende
• Stisykling på fine stier er lett tilgjengelig fra Fossum
Mange nye syklister kom til Fossum i 2020. Vi har vel sett en dobling i antall deltakere sammen
liknet med 2019-sesongen. De fleste av disse er i alderen 7-11 år. Vi fikk mange tilbakemeldinger
på at de ble tatt godt imot av de andre barna, at de trivdes og vi er selvsagt veldig glade for denne
hyggelige tilveksten i satsningen vår.
Det var også hyggelig å se at vi stadig fikk flere jenter med på stisyklingen. Selv om tallene tilsier
at det er større interesse for stisyklingen blant guttene er vi veldig glade for at mange tøffe jenter
deltok og våget å utfordre seg selv.
Takk til foreldre som har stilt opp som hjelpetrenere i 2020 sesongen og sørget for at vi fortsetter
å ha et inkluderende miljø som setter sykkelglede i fokus. Uten dere kunne vi ikke holdt på som vi
gjør.

7.8 Alpint
Vinteren 2019 var det et samarbeide mellom Fossum og Haslum, og 10-12 barn som gjennomførte
treninger i Kolsåsbakken jevnlig. Det var imidlertid krevende å få foreldre til å engasjere seg for
alpingruppen, og da det høsten 2019 ble gjort forsøk på å engasjere til alpintrening var det
dessverre minimal interesse. Det har derfor i sesongen 2019/20 ikke vært en aktiv alpingruppe
i Fossum. Som aksjonær i Kolsåsbakken og en gruppe som hadde trening der, var Fossum også
forpliktet til å betale driftstilskudd på kr 75.000 pr år. Styret besluttet å ikke bidra med drifts
tilskudd i 2019 da aktiviteten ble borte. Og tilsvarende har ble besluttet også for 2020.
Vi håper å starte opp aktiviteten så snart vi får noen ildsjeler som ønsker å bygge opp dette igjen.
Enn så lenge sender vi interesserte til våre samarbeidsklubber; Haslum og Stabæk i bakken.
Avslutningsvis må vi takke alle nøkkelpersoner, trenere og sosiale ambassadører som bidrar med
essensielle oppgaver, samt øvrige som positivt stiller opp når vi trenger mannskap. Herunder vår
eminente snø-produksjonsgjeng og dugnadsgjeng. Disse påser at vi får snø (til tross for utfordrende
værguder) samt at anlegget som blir brukt av mange ser tipp topp ut (nesten alltid).

8. KLUBBHUS OG ANLEGG
Klubben vedtok høsten 2020 utbygging av klubbhus og ny kunstgressbane på Barketomta. Det er
spillemidler og kommunale midler bevilget til begge anleggene. Byggestart på begge anlegg er
planlagt oppstart våren 2021.
Omregulering av Sagbruket og Smiejordet ble godkjent av Planutvalget i Bærum kommune våren
2019 og deler av Smiejordet er nå regulert til idrettsformål. Bærum kommune har bedt Fossum ta
ansvar for å gjennomføre en videre detaljregulering av området, med bistand fra Bærum kommune.
Videreutvikling av anleggene vil skje i nært samarbeid med kommunen, og forutsetter normalt
både kommunal støtte, spillemidler og egenkapital. Ved offentlig støtte til 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.
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8.1 Fossumtunet - klubbhuset
Klubben har et allsidig anlegg som er i bruk hver dag hele året, med klubbhuset som det naturlige
samlingspunktet. Gjennom store deler i 2020 har klubbhuset vært stengt for normal bruk og
utleieaktiviteten har også vært lav sammenlignet med et normalår.
Det ble høsten 2020 byttet takrenner og nedløp på hele klubbhuset.  

8.2 Parkering
Parkeringskapasiteten tilknyttet Fossumanlegget har vært under press lenge, og er svært
begrenset, spesielt i sommer- og høstsesongen. Dette kan skape farlige situasjoner i de mest
aktive treningsperiodene. I vintersesongen når Smiejordet er tilgjengelig er det godt med plass,
og foreldre blir sterkt oppfordret til å benytte jordet til levering og henting av barn. Parkerings
situasjonen, samt ønske om fortau langs Ankerveien har blitt fulgt opp mot Bærum kommune.  

8.3 Skiskytteranlegget
Skiskytteranlegget er i bruk nærmest 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 av idrettslinjer ved videregående skoler på dagtid et par dager i uken.    

8.4 Langrennsløyper og stadion
Det er gjennom sommeren og høsten gjort forbedringer av snøproduksjonsanlegget. Det er lagt
ned kabler for fremføring av snø i området nærmest stadion for mer produksjon ved hjelp av
viftekanoner. En slik produksjon krever færre minusgrader enn produksjon med spyd som klubben
har benyttet til nå. Det var utfordrende værforhold i sesongen 2019/20 og det ble ikke produsert
nok snø til hele anlegget. Anlegget driftes av foreldre på dugnad på nattestid, og innleid hjelp på
dagtid, og hele 2,5 km lysløypa, skileiken og standplass dekkes i løpet av 6-8 dager med god kulde.
Fossum har et samarbeid med Skiforeningen som en viktig samarbeidspartner både med hensyn
til preparering, vedlikehold av traseer og ikke minst snøproduksjon.
Rulleskiløypa er i jevnlig bruk av både langrennsløpere og skiskyttere, og gir spesielt gode og
trygge treningsforhold for de yngre løperne.
Løypa har blitt ytterligere forbedret sikkerhetsmessig i løpet av året og fungerer godt for organi
sert trening. Fossum kan imidlertid ikke påta seg ansvar for uvedkommende som trener utenom
organisert trening gjennom klubben.

8.5 Hoppbakker
Hoppgruppa i Fossum IF (Fossum Flyers) disponerer to hoppbakker på Fossum, henholdsvis
K15 meter og K28 meter. Anlegget fungerer godt som ett av to operative hoppanlegg i Bærum.
Nytt plastspor i tilløpet på K28-bakken muliggjør hopping uten påfyll av snø og etterfølgende
preparering av tilløp.  
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8.6 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 i vinterhalvåret benyttes skileiken.  

8.7 Fotballbaner
Kunstgresset på Fossum ble skiftet ut sommeren 2016, og det ble da samtidig lagt undervarme slik
at banen også skal kunne brukes gjennom vintersesongen. Dessverre gikk ikke oppgraderingen
av anlegget i henhold til planen og forventningene og anlegget ble sommeren 2019 lagt om av
leverandøren, med forbedret teknologi. Anlegget har de to siste sesongene fungert som forventet
og det har vært stor aktivitet i løpet av vinteren.
Grusbanen er mindre og mindre i bruk, og ytterligere en 11er bane på Fossum er sterkt etter- 
lengtet. En utbygging av Barketomta vil bedre situasjonen. Igangsetting skjer våren 2021.
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. Det ble ikke produsert noen nye kart i 2020.  

8.9 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.
Til tross for at kommunen har økt driftsstøtten til bakken besluttet klubben at vi ikke vil videreføre
vårt driftstilskudd, kr 75.000,- pr år da klubben ikke har noen aktiv alpingruppe for tiden. Klubben
sitter fortsatt som aksjonær i bakken.

8.10 Utbygging av Sagbruket
Ny og endret områdeplan for Sagbruket og Smiejordet ble godkjent av Planutvalget Bærum
kommune våren 2019. Sagbruket blir tidligst bebygget 2030, mens Smiejordet vil bli frigjort
umiddelbart. Fossums ønske er fremlagt kommunen, og består blant annet av 11’er bane fotball,
skistadion og område for uorganisert idrett, for eksempel sandvolleyball-baner.
Fossum har satt i gang et arbeid for detaljregulering av Smiejordet med bistand og finansiering
fra kommunen.
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9. HEDERSBEVISNINGER
Det ble delt ut følgende stipender og hedersbevisninger på årsmøtet 2020:

UTVIKLINGSSTIPEND 2020
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
normalt på klubbens årsmøter i mars, basert på resultater i foregående sesong, mens for vinter
idrettene ble stipender utdeles ofte på høsten i forbindelse med et arrangement.
Pga. pandemien i 2020, ble årsmøtet først lagt til juni 2020. Stipend ble delt ut, men uten at man
ønsket å invitere noen inn. (Pga. pandemien.)
Høstens utdelinger til Langrenn/Skiskyting ble lagt på vent, og ble således i 2020 ikke delt ut.
Tilsvarende skjedde med hederstegn, hvor man valgte å tildele, men ikke fysisk dele ut. I håp om
å få mulighet til å gjøre dette på et arrangement på høsten. Men det ble også utsatt.
De som ble markert, og som vil få tildelt i løpet av 2021, når vi igjen kan samles er;

Hederstegn årsmøtet i 2020
Hederstegnkomiteen ved Tore Husbyn gikk gjennom tildelingene, og nevnte samtidig at alle fysiske
overrekkelser vil skje så snart vi kan. Høsten med til pandemien, og vi har fortsatt ikke fått hyllet
noen av de nedenfor med noen få unntak. Vi ønsker derfor å invitere alle fjorårets vinnere inn på
årets digitale årsmøte, for den mulige heder og ære vi klarer å lage i disse dager.
Så skal de alle få sine fysiske pokaler /merker når vi kan.

Langrenn/skiskyting – Æresmedlemsskap

Simen Østensen
Vi gratulerer særskilt, og gleder oss til å hylle deg på det digitale årsmøtet i 2021!

Langrenn/skiskyting - hederstegn
Carsten Dovland
Asbjørn Holmsen

Orientering - hederstegn
Lars Hjermstad
Katrine Bakke

Fotball - hederstegn og ildsjelpris
Svein Larsen
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Trim – hederstegn
Inger Schjøll

Østeråspokalen

- alle vil bli hedret, og få pokalen «live» våren 2021 pga. pandemien
Ingvild Vanberg – Langrenn,
Felix Haugen – Skiskyting,
Emil Moore-Carlsen – Parautøver

Stipend utdelt i 2020 – Sommeridretter
Kr 5.000

Kr 3.000

• Emil Ahlbäck
• Victoria Hæstad Bjørnstad

• Oscar Størmer
• Ragnhild Hjermstad
• Erling Hjermstad
• Øyvind Hjermstad
• Pernille Jebsen Katla
• Erik Hæstad Bjørnstad
• Karen Jomaas

Stipend utdelt i 2020 – Vinteridretter
Disse ble ikke delt ut pga.pandemien, men vil få to muligheter i 2021.
Både til årsmøtet i 2021 samt på høsten i 2021.

Mesterskapsfat for sesongen 2019 – utdelt 2020
Tiril Kampenhaug Eckhoff
Ingrid Landmark Tandrevold
Victoria Hæstad Bjørnstad
Einar Melsom
Kristin Austgulen Fosnæs

VM gull i stafett og mixstafett
VM gull i stafett
Gull junior NM (D19-20) langdistanse
Gull junior NM ( H19-20) sprint
Gull junior VM stafett

Skiskyting
Skiskyting
Orientering
Orientering
Langrenn

Kristian Hallands premie

- vil bli delt ut våren 2021 pga. pandemien
Thomas Bucher-Johannessen

Foreldrenes Ildsjelpris – FOTBALL
Etter Atle Sigmundstads bortgang nyttårsaften 2016, har familien ønsket å donere
midler til FOSSUM fotball. Atle betød enormt mye for fotballmiljøet / a-laget / styret
i FOSSUM Fotball. Vi er meget takknemlige for at vi kan dele ut Foreldrenes
Ildsjelpris som et minne om det Atle betød for klubben.
Årets ildsjelpris går til;
Svein Larsen
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Vi gratulerer
med utmerkelsene!

10. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Klubbens styre er opptatt av medlemmenes helse og sikkerhet, og vil prioritere utvikling av dette
arbeidet videre. Det er flere områder som er definert som særlige fokusområder, som anlegg og
parkeringsforholdene. Dette jobbes det kontinuerlig med å forbedre. Våren 2021 vil særlig lys
anleggene på FOSSUM bli prioritert.
Vi forsøker å gjøre det vi kan for ikke å forurense det ytre miljøet. Gummikuler og kjemikalier
på kunstgressbanen er noe som også følges med på, og klubben følger de retningslinjer som til
enhver tid gjelder for håndtering av dette.
Likestilling og kjønnskvotering er alltid hensyntatt ved valg til styrer og utvalg.

11. INFORMASJON, PROFILERING OG SOSIALE MEDIER
Sosiale medier har inntatt FOSSUM i den daglige kommunikasjon med medlemmer. Gruppene
har laget egne «lukkede» grupper hvor alt av informasjon, heder og ære informeres. Det være
seg alt av resultater fra ulike renn, informasjon før renn, og evt. informasjon i forkant/etterkant
av treninger.
Klubbens hjemmeside har mer blitt et oppslagsverk for statisk informasjon.
Klubben har lenge ønsket seg nye løsninger. Våren 2021 vil klubben gå over til en ny digital platt
form for håndtering av medlemssystemet. Det innebærer også en vesentlig oppgradering mot nye
hjemmesider, betalingsordninger og ikke minst kommunikasjon. Enn så lenge fungerer Facebook
som vårt mest aktive SOME, en plattform for raske og daglige oppdateringer.

12. FREMTIDSUTSIKTER OG STRATEGI
Gjennom vår visjon skal vi bygge Fossum videre. Vi skal utvikle oss til å bli;
«Norges fremste UTEidrettslag»
Vi ønsker å være en positiv, nettverksbyggende faktor som er tilgjengelig for flest mulig i nær
miljøet.
Klubbens strategi og visjon for 2015-2020 ble vedtatt på Årsmøtet våren 2015. Styret og gruppene
jobber videre med utarbeidelse av tiltak innenfor de respektive gruppene og overordnede tiltak for
å nå våre mål. Flere tiltak ble iverksatt i løpet av året.
Arbeidet for klubbens neste fase 2021 – 2026 er i gang. Videre fokus vil være styrking av
anleggssiden. For å kunne tiltrekke seg flere barn og unge er det viktig å ha gode og attraktive
anlegg. Om mulig også utvikle oss til å ha enda flere UTE idretter i mangel av noe mer snøfattige
vintre.
I tillegg har vi kontinuerlig fokus på å ha med flest mulig – lengst mulig, noe som bla 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. Samt et ungdomstilbud gjennom
langrenn og skiskyting.
Til slutt ønsker hovedstyret å utbringe en stor takk til alle som bidrar til å holde det store
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 ktivitetsnivået i klubben mulig i dag, enten som trenere, foreldrekontakter, dugnadsressurser
a
eller gjennom annet arbeid i de respektive gruppene – tusen takk!
I tillegg vil vi benytte anledningen til å takke våre sponsorer og samarbeidspartnere! Selv i et
vanskelig år har klubben klart å holde opptil flere månedlige møter med sponsorer i sponsor
poolen hvor det i dag er ca. 35 aktive bedrifter. Takk til alle som har bidratt!
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13. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVERV
Styreleder Utkast
Magnhild01.03.2021
T. Mølnvik 18.28.42
(AU)
Komité for Hederstegn og Æresmedlemskap
Nestleder
Trond Brevik – AU
Bente Landmark
Styremedlem Ingrid Due-Gundersen – AU
Knut Eckhoff
Styremedlem Henrik Boehlke – AU
Tore Husbyn
Styremedlem Tore Husbyn – AU
BalanseRepresentant ved tildeling Kristian Hallands
Varamedlem Jon Kirknes – AU
premie
Magnhild Mølnvik
Gruppeledere
/
Hovedstyremedlem
Egenkapital og gjeld
Note
2020
2019
Valgkomité
Geir Myrold  
Allidrett
Erik Norgren
Nils Jørgen Lie   
Fotball
Anne-Cecilie Graver Bjelke
Opptjent egenkapital
Anett Conradi
Hopp
Harald Meen
Annen egenkapital
5 108 190
4 737 332
9
Klubbmedlemmer med
tillitsverv
Langrenn
/
Sum opptjent
egenkapital
5 108eksterne
190
4 737 332i
idrettens organer;
Skiskyting
Arve Borchgrevink
1. nestleder i Viken5idrettskrets
og4medlem
Sum egenkapital
108 190
737 332
Orientering
Morten Heir
Valgkomitéen
i
Norges
idrettsforbund
Sykkel
Rune Fløgstad
Gjeld
Turid Williksen
Trim
Ellen Bock-Svendsen
Annen langsiktig gjeld
Varamedlem i BIR – Bærum Idrettsråd:
Daglig leder Tone Malm Meinich Hvam
Bente Landmark
Kortsiktig gjeld
Driftskomité
Klubbhus
Styremedlem i Oslo1og
Akershus
Leverandørgjeld
394
562
426 517
Tone Malm Meinich Hvam
Skiskytterkrets
(OASSK):
Johann
Rud
Skyldig offentlige avgifter
473
321
427 293
8
Tore Husbyn
Medlem11i NFF’s internasjonale
Annen kortsiktig gjeld
1 495 996 komité:
3 103 145
Sum kortsiktig
3 363 878
3 956 955
Revisor
Stiansen gjeld
& Co v/Odd Bohlin Borgersen
Per Ravn Omdal
Styremedlem Akershus Skidommerlaug:
Kontrollkomité
Sum gjeld
3 956 955
Fritz J Fredriksen 3 363 878
Magnar Tørres
Leder teknisk komite Akershus og Oslo
Therese
Lohne Boehlke   
Sum egenkapital
og gjeld
8 472 069Kjersti Hov
8 694 287
Orienteringskrets (AOOK):
Ketil Lodding
Fossum, 08.03.2021
Fossum,
16.03.2021
Styret
i
Fossum
Dokumentet er på forsiden signert Idrettsforening
digitalt av hovedstyremedlemmene
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Tore Husbyn
styremedlem

Arve Borchgrevink
styremedlem

Jon Kirknes
styremedlem

Morten Heir
styremedlem

Rune Ingve Fløgstad
styremedlem

Erik Norgren
styremedlem

Harald Meen
styremedlem

Ellen Langbakke Bock-Svendsen
styremedlem

Liv Magnhild Thorsdal Mølnvik
styreleder

Trond Brevik
nestleder

Ingrid Marie Due-Gundersen
styremedlem

Knut Henrik Boehlke
styremedlem

Anne Cecilie Graver Bjelke
styremedlem

Tone Malm Meinich Hvam
daglig leder
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Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2020

2019

Driftsinntekt
Sum driftsinntekter

1, 2

13 032 116
13 032 116

14 246 529
14 246 529

2 946 939
5 558 808
365 704
3 850 638
12 722 090

5 392 923
5 389 472
826 706
3 710 910
15 320 011

310 027

-1 073 482

3 832
0
3 832

10 289
39 532
-29 243

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

313 858
313 858

-1 102 725
-1 102 725

Årsresultat

313 858

-1 102 725

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

313 858
0
313 858

0
1 102 725
-1 102 725

Idretts- og aktivitetsrelaterte kostnader
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Andre drifts – og adm.kostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter
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6
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Balanse
Eiendeler

2020

2019

140 082
1 686 574
1 826 656

63 532
3 330 527
3 394 059

1 826 656

3 394 059

12

1 124 579

1 219 174

7

713 515
1 459 161
2 172 677

804 448
455 380
1 259 828

8

3 291 157

2 821 225

Sum omløpsmidler

6 588 412

5 300 228

Sum eiendeler

8 415 069

8 694 287

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Maskiner og anlegg
Sum varige driftsmidler

Note

6
6

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Fossum Idrettsforening
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Utkast

01.03.2021 18.28.42

Fossum Idrettsforening
Fossum Idrettsforening
Balanse
Balanse

Egenkapital og gjeld
Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Opptjent
egenkapital
Sum
egenkapital
Annenopptjent
egenkapital

Note

2020

2019

Note

2020

2019

5 051 190
55 051
108 190
190
5 108 190
5 051 190

4 737 332
44 737
737 332
332
4 737 332
4 737 332

5 108 190

4 737 332

1 394 562
473 321
1 495 996
31 363
394 878
562

426 517
427 293
3 103 145
3 956
426 955
517

9
9

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig
gjeld
Gjeld
Leverandørgjeld
Annen langsiktig gjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig
Kortsiktig
gjeld gjeld
Sum
kortsiktig
Leverandørgjeldgjeld

8
11

Skyldig offentlige avgifter
Sum
Annengjeld
kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

473 321
31 363
495 878
996
3 363 878
8 415 069

8
11

427 293
33 956
103 955
145
3 956 955
8 694 287

Sum gjeld

3 363 878
3 956 955
Fossum, 08.03.2021
Styret i Fossum Idrettsforening
Sum egenkapital og gjeld
8 472 069
8 694 287
Fossum, 16.03.2021
Dokumentet er på forsidenFossum,
signert08.03.2021
digitalt av hovedstyremedlemmene
Styret i Fossum Idrettsforening
Tore Husbyn
Arve Borchgrevink
Jon Kirknes
styremedlem
styremedlem
styremedlem
Tore Husbyn
styremedlem
Morten Heir
styremedlem

Arve Borchgrevink
styremedlem
Rune Ingve Fløgstad
styremedlem

Jon Kirknes
styremedlem
Erik Norgren
styremedlem

Morten Heir
styremedlem
Harald Meen
styremedlem

Rune Ingve Fløgstad
styremedlem
Ellen Langbakke Bock-Svendsen
styremedlem

Erik Norgren
styremedlem
Liv Magnhild Thorsdal Mølnvik
styreleder

Harald Meen
styremedlem
Trond Brevik
nestleder

Ellen Langbakke Bock-Svendsen
styremedlem
Ingrid Marie Due-Gundersen
styremedlem

Liv Magnhild Thorsdal Mølnvik
styreleder
Knut Henrik Boehlke
styremedlem

Trond Brevik
Ingrid Marie Due-Gundersen
Knut Henrik Boehlke
nestleder
styremedlem
styremedlem
Anne Cecilie Graver Bjelke
Tone Malm Meinich Hvam
styremedlem
daglig leder
Anne Cecilie Graver Bjelke
styremedlem

Tone Malm Meinich Hvam
daglig leder
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2020
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 blir fra og 2020 bokført etter nettometoden, dvs mot de
angjeldende driftsmidlene. Dette er en endring fra tidligere år- 2019 tall er omarbeidet.

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.

Spesifisering av inntekter
Note 2
Medlemskontigenter
Sponsorinntekter
Inntektsført offentlige investeringstilskudd
Andre inntektsførte offentlige tilskudd
Treningsavgifter, egenandeler og arrangementer mm
Andre inntektsbringende aktiviteter

Sum salgsinntekter

2020
702 980
1 607 938
3 478 890
6 387 939
854 370
13 032 116

2019
745 650
1 583 954
2 578 690
8 427 188
911 048
14 246 529

Fossum Idrettsforening
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2020

Note 3
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Premie OTP
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Antall sysselsatte årsverk

2020
4 802 488
674 680
76 832
4 808
5 558 808

2019
4 653 777
634 822
71 308
29 565
5 389 472

10,6

10,6

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

Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
Sum

786 455
15 729
802 184

Styre

-

0

Fossum IF har opprettet OTP i henhold til lovens krav for sine fast ansatte.
Godtgjørelse til revisor
Det er i 2020 kostnadsført (inkl. mva) kr 65 000 i ordinært revisjonshonorar og kr 19 188
vedrørende andre tjenester levert av revisor.

Note 5

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

Fossum Idrettsforening
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2020
2 504 431
541 828
414 362
389 917
3 850 538

2019
2 478 748
454 901
435 179
342 081
3 710 910

Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2020

Note 6

Anleggsmidler
Maskiner
mm

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang i år
investeringstilskudd
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger

Bokført verdi pr. 31.12.

Bygninger

Skiskyting

Baner

95 869

5 935 463
224 140

95 869
(8 877)

6 159 603
(5 890 064)

(153 000)
4 195 368
(3 918 151)

6 908 029
1 934 849
(1 678 502)
7 164 376
(6 956 284)

86 992

269 539

277 217

208 092

354 604

759 669

8 877

18 133
10 %

66 954
10 %

158 410
10-20%

1 000
10-20%

112 330
10 %

Årets avskrivning
Avskrivningsats

4 348 368

Skianlegg

Allidrett
Hoppbakker
m.m
3 415 602

5 044 917

3 415 602
(3 060 998)

(1 495 598)
3 549 319
(2 789 650)

Det er i oppstillingen medtatt
ble besluttet
medtatt de
de investeringer
investeringer som
som er
er gjort
gjort siden
siden 1998.
1998. Det
Mottatt
offentligved årsskiftet at klubben
ønsket
å gå over fra bruttoføring
til bokført
nettoføring
anleggsmidler.
Dette
forklarer har
hvorfor
nedgang av driftsmidler
investeringstilskudd
er pr 31.12.20
etteravnettometoden,
slik
at tilskuddet
redusert
fra
2019 – 2020 forklarer avviket på ca 1 mill, mens avskrivninger kun er på 365 704 kroner. Mottatt offentlig
anskaffelskosten.
investeringstilskudd er pr 31.12.20 bokført etter netto, slik at tilskuddet har redusert anskaffelskosten.

Note 7

Fordringer og gjeld

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

Note 8

Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler:
Skyldig forskuddtrekk

Note 9

2020
0
0
0

2019
0
0
0

2020
268 026
197 602

2019
225 296
197 077

Annen
egenkapital
4 737 672
370 858
5 108 530

Sum
4 737 672
370 858
5 108 530

Egenkapital

Egenkapital 1.1
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

Fossum Idrettsforening
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2020

Note 10

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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2020
323 094
795 278
131 898
245 726
1 495 995

2019
387 997
1 044 505
172 015
838 792
659 836
3 103 145

REVISORS BERETNING
Legally signed by
Odd Bohlin Borgersen
16.03.2021

Org.Org.
nr. NO
962 962
990 990
746 746
MVA
nr. NO
MVA

Til årsmøtet i
Til årsmøtet
i i
Til årsmøtet
Fossum Idrettsforening
Fossum
Idrettsforening
Fossum
Idrettsforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
UAVHENGIG
REVISORS
BERETNING
UAVHENGIG
REVISORS
BERETNING
Uttalelse
om revisjonen
av årsregnskapet
Uttalelse
om om
revisjonen
av årsregnskapet
Uttalelse
revisjonen
av årsregnskapet
Konklusjon
Vi Konklusjon
har revidert Fossum Idrettsforenings årsregnskap som viser et resultat på kr 313 858.
Konklusjon
Årsregnskapet
består
av
balanse
per 31.årsregnskap
desember
2020,
resultatregnskap
forpå
regnskapsåret
Vi
har
Fossum
Idrettsforenings
somsom
viser
et underskudd
krpå1kr
102
725.725.
Vi revidert
har revidert
Fossum
Idrettsforenings
årsregnskap
viser
et underskudd
1 102
avsluttet
per denne
datoen
noter
til årsregnskapet,
herunder
et sammendrag
viktige
Årsregnskapet
består
av balanse
per 31.
desember
2019,
resultatregnskap
for regnskapsåret
Årsregnskapet
består
avog
balanse
per
31. desember
2019,
resultatregnskap
foravregnskapsåret
regnskapsprinsipper.
avsluttet
per denne
datoen
og noter
til årsregnskapet,
herunder
et sammendrag
av viktige
avsluttet
per denne
datoen
og noter
til årsregnskapet,
herunder
et sammendrag
av viktige
regnskapsprinsipper.
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir Etter
etvår
rettvisende
av foreningens
finansielle
stilling
desember
av dets
Etter
mening
erbilde
det
årsregnskapet
avgitt
iper
samsvar
medmed
lov2020,
og
og og
vår mening
er medfølgende
det
medfølgende
årsregnskapet
avgitt
i31.
samsvar
lovforskrifter
ogogforskrifter
resultater
og kontantstrømmer
for regnskapsåret
avsluttet
per
denne
datoen2019,
i samsvar
gir
etgirrettvisende
bildebilde
av foreningens
finansielle
stilling
per
31.
desember
og av
dets
et rettvisende
av foreningens
finansielle
stilling
per
31. desember
2019,
ogmed
av dets
regnskapslovens
regler og godfor
regnskapsskikk
iavsluttet
Norge.
resultater
og kontantstrømmer
regnskapsåret
per denne
datoen
i samsvar
medmed
resultater
og kontantstrømmer
for regnskapsåret
avsluttet
per denne
datoen
i samsvar
regnskapslovens
regler
og
god
regnskapsskikk
i
Norge.
regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag
for konklusjonen
Vi Grunnlag
har gjennomført
revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
Grunnlag
for konklusjonen
for konklusjonen
herunder
de
internasjonale
revisjonsstandardene
oppgaver
og plikter
Vi
har
gjennomført
revisjonen
i samsvar
medmed
lov, (ISA-ene).
forskrift
ogVåre
god
revisjonsskikk
i Norge,
Vi har gjennomført revisjonen
i samsvar
lov,
forskrift
og god
revisjonsskikk
i iNorge,
henhold
til internasjonale
disse
standardene
er
beskrevet i Revisors
oppgaver
ogoppgaver
plikter
ved
revisjon
herunder
de
revisjonsstandardene
(ISA-ene).
VåreVåre
og plikter
i avi
herunder
de internasjonale
revisjonsstandardene
(ISA-ene).
oppgaver
og plikter
årsregnskapet.
Vi
erstandardene
uavhengige
avbeskrevet
foreningen
slik det
kreves
i lov
forskrift,
og
har
henhold
til disse
standardene
er beskrevet
i Revisors
oppgaver
og
plikter
ved ved
revisjon
av av
henhold
til disse
er
i Revisors
oppgaver
ogog
plikter
revisjon
overholdt
våre
øvrige
etiske
forpliktelser
i
samsvar
med
disse
kravene.
Etter
vår
oppfatning
årsregnskapet.
Vi
er
uavhengige
av
foreningen
slik
det
kreves
i
lov
og
forskrift,
og
har
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har
er innhentet
tilstrekkelig
og
hensiktsmessig
som
grunnlag
for
våroppfatning
konklusjon.
overholdt
vårerevisjonsbevis
øvrige
etiske
forpliktelser
i samsvar
medmed
disse
kravene.
Etter
vår
overholdt
våre
øvrige
etiske
forpliktelser
i samsvar
disse
kravene.
Etter
vår
oppfatning
er innhentet
revisjonsbevis
tilstrekkelig
og
hensiktsmessig
som
grunnlag
for
vår
konklusjon.
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Øvrig
informasjon
Ledelsen
er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
Øvrig
informasjon
Ledelsen
er
ansvarlig
for øvrig
informasjon.
Øvrig
informasjon
består
av årsberetningen,
menmen
inkluderer
årsregnskapet
og
revisjonsberetningen.
Ledelsenikke
er ansvarlig
for øvrig
informasjon.
Øvrig
informasjon
består
av årsberetningen,
inkluderer
ikkeom
årsregnskapet
ogårsregnskapet
revisjonsberetningen.
Vårinkluderer
uttalelse
revisjonen
av
dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke
årsregnskapet
og revisjonsberetningen.
Vår
uttalelse
om revisjonen
av årsregnskapet
dekker
ikkeikke
øvrig
informasjon,
og viogattesterer
ikke
den
øvrige
informasjonen.
Vår
uttalelse
om
revisjonen
av årsregnskapet
dekker
øvrig
informasjon,
vi attesterer
ikke
den
øvrige
informasjonen.
I forbindelse
med
revisjonen
av
årsregnskapet
er
det
vår
oppgave
å
lese
øvrig
informasjon
ikke den øvrige informasjonen.
I med
forbindelse
medåmed
revisjonen
av årsregnskapet
er det
å lese
øvrig
informasjon
det formål
vurdere
hvorvidt
foreligger
vesentlig
mellom
øvrig
I forbindelse
revisjonen
av det
årsregnskapet
er vår
det oppgave
vårinkonsistens
oppgave
å lese
øvrig
informasjon
med
det formål
vurdere
hvorvidt
det foreligger
vesentlig
inkonsistens
mellom
øvrig
informasjon
ogåårsregnskapet,
kunnskap
har opparbeidet
oss
under revisjonen,
eller
med
det formål
å vurdere
hvorvidt
det vi
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
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen,konkludert
eller
hvorvidt
denøvrige
tilsynelatende
inneholder
vesentlig
feilinformasjon.
Dersom
konkludert
med
at den
informasjonen
inneholder
vesentlig
feilinformasjon
er vi
vi hadde
pålagt
å konkludert
hvorvidt
den
tilsynelatende
inneholder
vesentlig
feilinformasjon.
Dersom
vi hadde
med
at den
øvrige
vesentlig
feilinformasjon
er vierpålagt
å å
rapportere
det.øvrige
Viinformasjonen
harinformasjonen
ingenting åinneholder
rapportere
i såvesentlig
henseende.
med
at den
inneholder
feilinformasjon
vi pålagt
rapportere
det. det.
Vi har
å rapportere
i så ihenseende.
rapportere
Vi ingenting
har ingenting
å rapportere
så henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret
og
leders
ansvar
for årsregnskapet
Styret
ogdaglig
daglig
leder
er ansvarlig
forårsregnskapet
å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
Styret
og
daglig
leders
ansvar
for
Styret
og daglig
lederleder
er ansvarlig
åfor
utarbeide
årsregnskapet
samsvar
medmed
lov og
forskrifter,
for
aterdet
gir for
et rettvisende
bilde
i samsvari med
regnskapslovens
regler
Styret
ogherunder
daglig
ansvarlig
å utarbeide
årsregnskapet
i samsvar
lov og
forskrifter,
herunder
for at
det
etgirrettvisende
bilde
i samsvar
regnskapslovens
regler
og forskrifter,
god regnskapsskikk
ifor
Norge.
er også
ansvarlig
formed
slikmed
intern
kontroll som
den
herunder
at gir
detLedelsen
et rettvisende
bilde
i samsvar
regnskapslovens
regler
og
god
regnskapsskikk
i
Norge.
Ledelsen
er
også
ansvarlig
for
slik
intern
kontroll
som
den
finner
nødvendig
for
å
kunne
utarbeide
et
årsregnskap
som
ikke
inneholder
vesentlig
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Org.
nr. NOet962
990 746 MVA
finner
nødvendig for
kunne
utarbeide
årsregnskap
som ikketilinneholder
vesentlig
Ved utarbeidelsen
avåårsregnskapet
må ledelsen
ta standpunkt
foreningens
evne til fortsatt
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal utarbeidelsen
legges til grunn
årsregnskapet
lenge det
ikke er sannsynlig
at virksomheten
vil bli
Ved
avfor
årsregnskapet
måså
ledelsen
ta standpunkt
til foreningens
evne til fortsatt
avviklet.
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
leggesi til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
Tilskal
årsmøtet
Revisors
oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
avviklet.
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
Fossum
Idrettsforening
vesentlig
feilinformasjon,
verken
som følge av
eller utilsiktede feil, og å avgi en
Revisors
oppgaver
og plikter
ved revisjonen
av misligheter
årsregnskapet
revisjonsberetning
inneholder
vår konklusjon.
Betryggendesom
sikkerhet
en inneholder
høy grad av
Vårt mål er å oppnåsom
betryggende
sikkerhet
for at årsregnskapet
helhet er
ikke
sikkerhet,
men
ingen
garanti
for
at
en
revisjon
utført
i
samsvar
med
lov,
forskrift
god en
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, ogog
å avgi
revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene,
alltid vilBetryggende
avdekke vesentlig
feilinformasjon
som
revisjonsberetning
som inneholder
vår konklusjon.
sikkerhet
er en høy grad
av
eksisterer.
Feilinformasjon
kan
oppstå
som
følge
av
misligheter
eller
utilsiktede
feil.
sikkerhet,
men
ingen
garanti
for
at
en
revisjon
utført
i
samsvar
med
lov,
forskrift
og
god
UAVHENGIG
REVISORS
BERETNING
Feilinformasjon
blir vurdert
som ISA-ene,
vesentlig alltid
dersom
enkeltvis
eller samlet
med rimelighet
revisjonsskikk
i Norge,
herunder
vilden
avdekke
vesentlig
feilinformasjon
som
kan
forventes
å
påvirke
økonomiske
beslutninger
som
brukerne foretar
basert på feil.
eksisterer.
Feilinformasjon
kan oppstå
som følge av
misligheter
eller utilsiktede
Uttalelse
om revisjonen
av årsregnskapet
årsregnskapet. blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
Feilinformasjon
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
Konklusjon
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en
årsregnskapet.
Vi har
revidert Fossum
Idrettsforenings
som viser et underskudd på kr 1 102 725.
beskrivelse
av revisors
oppgaver ogårsregnskap
plikter
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret
Det henvises
tildatoen
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
som inneholder
en
avsluttet
per denne
og noter tilkrav
årsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige
Uttalelse
om øvrige
lovmessige
beskrivelse
av
revisors
oppgaver
og
plikter
regnskapsprinsipper.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
på vårer
revisjon
av årsregnskapet
som beskrevet
og kontrollhandlinger
EtterBasert
vår mening
det medfølgende
årsregnskapet
avgitt i ovenfor,
samsvar med
lov og forskrifter vi
oghar
funnet
nødvendig
iav
henhold
til internasjonal
for 31.
attestasjonsoppdrag
(ISAE)
3000
gir etKonklusjon
rettvisende
bilde
foreningens
finansiellestandard
stilling per
desember 2019, og
av dets
om
registrering
og
dokumentasjon
«Attestasjonsoppdrag
som
ikke
er revisjon
forenklet
revisorkontroll
av historisk
resultater
og
for
regnskapsåret
avsluttet
per
denne
datoen
i samsvar
med vi har
Basert
påkontantstrømmer
vår revisjon av
årsregnskapet
someller
beskrevet
ovenfor,
og
kontrollhandlinger
finansiell
informasjon»,
mener
vi at ledelsen
har oppfylt
sin plikt til å sørge for
ordentlig
regnskapslovens
regleri henhold
og god
regnskapsskikk
i standard
Norge.
funnet
nødvendig
til internasjonal
for attestasjonsoppdrag
(ISAE)
3000og
oversiktlig registreringsom
og dokumentasjon
foreningens
regnskapsopplysninger
i samsvar
«Attestasjonsoppdrag
ikke er revisjon av
eller
forenklet revisorkontroll
av historisk
Grunnlag
forog
konklusjonen
med lov
god bokføringsskikk
finansiell
informasjon»,
mener vi iatNorge.
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
Vi har
gjennomført
revisjonen
i samsvar med lov,
forskrift ogregnskapsopplysninger
god revisjonsskikk i Norge,
oversiktlig registrering
og dokumentasjon
av foreningens
i samsvar
herunder
de
internasjonale
revisjonsstandardene
(ISA-ene).
Våre
oppgaver og plikter i
med lov og god bokføringsskikk i Norge.
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
Nesbru, 16.03.2021
årsregnskapet.
Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har
Stiansen
Co AS
overholdt
våre&øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning
Nesbru, 9.03.20
er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Stiansen & Co AS
Øvrig informasjon
Ledelsen
er ansvarlig
for øvrig
informasjon.
Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
Odd Bohlin
Borgersen
(elektronisk
signert)
inkluderer
ikke
årsregnskapet
og
revisjonsberetningen.
Statsautorisert revisor
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
_________________________
ikke den øvrige informasjonen.
Odd Bohlin
Borgersen
I forbindelse
med
revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
statsautorisert
revisor hvorvidt det foreligger vesentlig
Revisjonsberetning
Fossum Idrettsforening–
side 2
med det formål å vurdere
inkonsistensformellom
øvrig
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert
Idrettsforening–
side 2
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentligRevisjonsberetning
feilinformasjonfor
erFossum
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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KONTROLLKOMITEENS BERETNING
BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN I
Org. nr. NO 962IF
990FOR
746 MVA
FOSSUM
2019

Kontrollkomiteens
etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Fossum IF sin økonomi. I
Til årsmøtetoppgaver
i
henhold til NIF’s lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen sin beretning til årsmøtet.
Fossum Idrettsforening

Det har vært avholdt to møter i kontrollkomiteen i perioden, i tillegg til korrespondanse med styret
og administrasjonen i Fossum IF. Det er ført protokoll fra komiteens møter.
UAVHENGIG
BERETNING
Kontrollkomiteen
skal REVISORS
påse at Fossum
IF sine midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger
Uttalelse om
revisjonen
av årsregnskapet
og økonomiske
rammer,
samt
at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet i 2019. Kontrollkomiteen skal videre
Konklusjon
forsikre seg
omrevidert
at organisasjonsleddets
interne
økonomiske
er hensiktsmessig
Vi har
Fossum Idrettsforenings
årsregnskap
som viser kontroll
et underskudd
på kr 1 102 725. og forsvarlig.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret

avsluttet perskal
denne
datoen
og noter til årsregnskapet,
herunder et
av viktige
Kontrollkomiteen
påse
at regnskapsførselen
er pålitelig
ogsammendrag
at årsregnskap
og delårsrapporter gir
regnskapsprinsipper.
et korrekt uttrykk drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene
Etter vår mening
er detforvaltning
medfølgendeog
årsregnskapet
avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
vurdere finansielle
stilling,
drift.
gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
Kontrollkomiteen
har gjennomgått
styrets protokoller,
regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk
i Norge. samt andre dokumenter komiteen har funnet

nødvendig å gjennomgå. Komiteen har fått alle opplysninger fra idrettslagets administrasjon som
Grunnlag for konklusjonen
komiteenVihar
om. Komiteen
i egetmed
notat
styretoganbefalt
en gjennomgang
har bedt
gjennomført
revisjonen har
i samsvar
lov,til
forskrift
god revisjonsskikk
i Norge, av
herunder de kontraktsmessige
internasjonale revisjonsstandardene
(ISA-ene).
Våre oppgaver
og er
plikter
i
administrasjonens
og økonomiske
fullmakter.
For øvrig
kontrollkomiteen
tilfreds
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
med denårsregnskapet.
økonomiskeVistyringen
av klubben.
er uavhengige
av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning

er innhentethar
revisjonsbevis
tilstrekkelig
hensiktsmessigfor
som
grunnlag
vår konklusjon. årsregnskapet
Kontrollkomiteen
gjennomgått
styretsogårsberetning
2019,
det for
styrebehandlede
for 2019 Øvrig
og utkast
til klubbens totale budsjett for 2020. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt
informasjon
Ledelsen
er
ansvarlig
for øvrig
informasjon.
Øvrig informasjon
av årsberetningen,
men
revisjonsberetningen for 2019,
og noterer
at revisor
har avgittbestår
beretning
uten presiseringer
eller
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
forbehold.
Kontrollkomiteen
har
ingen
merknader
til
regnskapet.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelseanbefaler
med revisjonen
av årsregnskapet
detidrettslagets
vår oppgave å årsregnskap
lese øvrig informasjon
Kontrollkomiteen
at styrets
beretningerog
for 2019 godkjennes av
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig
årsmøtet.med
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert

19. marsmed
2020
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
Therese
Lohne
Boehlke
Ketilbilde
Lodding
Magnar
forskrifter,
herunder
for at det gir et rettvisende
i samsvar med regnskapslovens
regler Tørres
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den

FOSSUM IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING 2020 31

Vi takker alle våre sponsorer og samarbeidspartnere

109496 / ANDVORDGRAFISK.NO

