Årsberetning Asker Skiklubb –
Gruppe Asker Fotball Kvinner 2017
Styret
Styret har hatt følgende sammensetning og arbeidsfordeling:
Gruppestyreledere: Monica Fossnes Petersson
Sportslig ansvarlig: Ingunn Ramsfjell
Sportslig koordinator: Tore Jan Jordan
Økonomiansvarlig: Trond Øverli
Administrativ koordinator: Cecilie Monsen
Ansvarlig medlemsregister: Merete Hellner Nilsen
Utstyr og dugnad: Øivind Gultvedt
Kommunikasjon- og webansvarlig: Catrine Linnestad
Styrets arbeid
Styret har holdt månedlige møter, med unntak av i juli, med vekt på å sørge for god
gjennomføring av de sportslige aktivitetene og skape økonomisk handlingsrom for å
gjennomføre sentrale aktiviteter. For å forenkle rutiner rundt innkjøp av utstyr har det
blitt inngått en samarbeidsavtale med Explendo as, dette gir også AFK og årgangene
mulighet til ekstra dugnadsinnteker.
Sommeren 2017 signerte styret i Asker fotball kvinner (AFK) en 3-årlig
samarbeidsavtale med Lions og MITT VALG. Lions ønsket å inngå et sponsoravtale
med AFK for å bidra til å styrke kvinnefotballen i Asker. MITT VALG hjelper og støtter
trenere og lagledere i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og
konkurransemiljø blant unge utøvere, samtidig som de unge også utvikler seg
sportslig. Trenere, lagledere, sportslig utvalg, styret og alle spillere i AFK har
gjennomgått et MITT VALG opplæringskurs, som vil styrker den sosiale og
emosjonelle kompetansen. I tillegg bidrar i inn i utviklingen av en digital treningsapp.
for trenere.
For å styrke gruppetilhørigheten til medlemmene og støtteapparat i AFK, har det vært
planlagt felles sosialt arrangement i Asker kulturhus, dette arrangementet skal
gjennomføres ultimo januar 2018. AFK har bidratt til klubbovergripende aktiviteter
som skiklubbens dag, deltagelse i hovedstyret og dugnadsaktivitet i forbindelse med
Vestergyllen.

AFKs medlemsmasse
AFK hatt en stabil medlemsmasse på ca. 150 spillere i vinter-sommersesongen
2017, og fikk tilført ca. 30 nye medlemmer da jenter 2005 kom fra barnefotballen til
AFK høsten 2017.

Etter sommerferien slo klubben sammen 01-årgangen og seniorgruppen til en felles
treningsgruppe. Dessverre valgte mange av spillerne i 01-årgangen å slutte etter
sesongen. Vi har jobbet mer på tvers av årgangene med hospiteringsordninger som
vi i 2018-sesongen ønsker å videreutvikle. Den overordnete målsettingen er at
spillerne skal få et sportslig tilbud tilpasset ferdigheter og holdninger, i tillegg til at
klubben vil kunne utvikle seg totalt sett. Styret ble derfor forsterket med ett nytt
styremedlem med ansvar for hospitering og kontakt mot Oslo Fotballkrets og Norges
Fotballforbund. I 2017 har Tore Jan Jordan hatt denne oppgaven.
AFK stiller lag i J-19 1.divisjon og J-17 1.divisjon og 2.divisjon i tillegg til
4.divisjonsspill. Her vil det være spillere både fra senior/junior, 02- og 03-årgangen
som både vil trene og spille sammen. Tilsvarende ønsker vi at 04- og 05-årgangen
skal samarbeide, både gjennom hospiteringsordninger både på treninger og i enkelte
kamper.
Seniorlaget består av 20 spillere, med hovedvekt på spillere født i 2000 (16 spillere).
Fordelingen på de øvrige årgangene var pr. 31.12.17 som følger:
2002: 34
2003: 42
2004: 22
2005: 30
Sportslig aktiviteter
Det har vært engasjert fotballfaglig kompetente trenere for alle årgangene. Gjennom
sportslig utvalg og trenerforum har gruppen søkt å skape faglige utviklingsarenaer
som skal stimulere og motivere trenerne til en felles fotballfaglig tenkning om
treningsfilosofi og spillesystem, med en rød tråd fra jentealder til seniornivå.
AFK spillere har oppnådd følgende resultater seriespillet i 2017:
J-13 år (04): 1.div. -7. plass
J-13 år (04): 2.div. 6. og 7. plass
J-14 år (03): 1.div. - 3. plass
J-14 år (03): 2.div. - 2., 2. og 4. plass
J-15 år (02): 2.div. – 1. og 2. plass
J-16 år (02): 1.div. - 7. plass
J-17 år (01): 1.div. – 7. plass
Senior (flesteparten fra 00-årgangen): spilte i 3. div. 9.plass, og rykket dessverre ned
til 4.divisjon med minst mulig margin.
Turneringer:
• J-19 år: Drammen Cup, Bronse
• J-15 år: HamKam talentcup. Tapte for Nesbyen i kvartfinalen.
• J-16 og 15 år: Stilte i Dana-cup med 2 lag, hvor ett kom til A-sluttspillet.

• J-14 år: HamKam talentcup. Tap i 1/8 delsfinalen mot Haugar, som vant
turneringen.
• J-14 år: Adidas-cup: Tap i seminfinale mot Bryn, seier over Ekholt i
bronsefinalen.
• J-14 år: Gothia cup: Kvartsfinale B-sluttspill.
• J-14 år: Sandar cup: Vinner B-sluttspill og seminfinale A-sluttspill.
• J-14 år: Holmen Elite cup: Vinner.
• J-13 år: Flisekompaniet-cup på Hamar, 1. og 2.plass i b-sluttspillet. I tillegg var
laget med på Liungen-cup og Sandar-cup i Sandefjord.
Seniorlaget var i høstferien på treningsleir i Barcelona.
Representasjon/Spillere på kretslag:
• J-15 år: Sara Børsting Saltnes.
• J-14 år: Marwa El Mizrak
• J-13 år: Rakel Jagtøien Renolen
Økonomi
Gruppen har en sunn økonomi. Driftsinntektene i 2017 var på kr. 1 415 MNOK, mens
driftskostnadene var på kr. 1 346 MNOK. Driftsresultatet var på kr. 70 261. Gruppen
har en positiv egenkapital, med sum eiendeler på kr. 486 897 og sum gjeld på kr.
45 415.
Kommunikasjon
AFK sin hjemmeside brukes primært for å gi informasjon til potensielle nye
medlemmer. Vi har derfor i løpet av 2017 oppdatert og laget nytt
informasjonsmateriell for å nå denne målgruppen. I tillegg skal hjemmesidene gi
tilstrekkelig informasjon for de som ønsker å vite mer om klubben og aktivitetene
våre. Facebook er gruppens viktigste informasjonskanal. Etablering av felles
Facebookside for trenere, lagledere, Sportslig utvalg, øvrig støtteapparat og styret,
har vist seg å være en god og effektiv informasjonskanal. I tillegg har hver årgang
egne Facebook - sider, hvor styret kan kommunisere direkte med hver årgang.
Det er laget artikler om resultater og aktiviteter i både klubbavisen og Budstikka, noe
som har økt kunnskapen om AFK.
Utstyr og dugnader
Det ble besluttet å inngå samarbeidsavtale med Explendo as, for å gjøre bestilling av
utstyr mer effektivt. Det vil bli gitt innføring i bruken av systemet for alle fotballgrupper
i 2018. Denne løsningen vil også gi både AFK og lagene mulighet til å gjennomføre
egne dugnader ved bruk av Explendo.

AFK har gjennomført en obligatorisk dugnader i løpet av 2017, noe som er en viktig
inntektskilde for klubben. Styret vil i den anledning takke foreldre og spillere for flott
innsats i gjennomføringen av dugnaden.
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