
 
 

Årsberetning Holmen Idrettsforening 

År: 2020 

Hovedforeningen 

Aktivitet: 

Aktivitets- og idrettsåret er omme. Året som for all tid vil gå i historiebøkene hvor utenomsportslige 

omstendigheter preget vårt eget aktivitetstilbud, så vel som den globale idrettsbevegelsen. Året som 

for vår del startet så godt. Et fruktbart samarbeid med Asker SK – gav oss et strålende arrangement 

på Eid skiarena da Asker skifestival så dagens lys for første gang med over 500 unge utøvere i 

aksjon. Arrangementet er for nå det siste vi har hatt regien på, med hundrevis av engasjerte utøvere, 

foresatte og frivillige. Den nasjonale nedstengingen tilbake i mars rammet som kjent også idretten. For 

vår del en forkortet langrennssesong, en avbrutt håndballsesong og en utsatt fotballsesong. Den 

umiddelbare uvissheten medførte permitteringer av ansatte – da fortrinnsvis i fotballgruppen og på 

hovedforeningsnivå. Med anledning i april til å ta idrettshverdagen tilbake og sikre at den fremdeles 

skulle prege våre 1200 barn og unges liv – var det med helt andre forutsetninger, enn de vi forlot ved 

nedstengingen i mars. Krav til gruppestørrelser (kohorter), desinfisering av materiell og ikke minst 

avstandssikring mellom de aktive utøverne. Praktisk-administrative utfordringer er det på ingen måte 

noen underdrivelse å omtale det å faktisk skulle legge til rette for idrettsglede for barn og unge i 2020. 

Med det sagt så har konsensus i Holmen Idrettsforening vært at et av våre viktigste oppdrag er 

nettopp tilretteleggingen av sunne og gode fritidsaktiviteter for barn og unge. Aldri før har dette 

oppdraget vært viktigere. Så ved første mulige anledning har det vært et viktig poeng å finne tilbake til 

fotballbanen, langrennssporet eller håndballhallen. På tross av de praktisk-administrative 

utfordringene har klubben forsøkt å være så godt forberedt gjennom at innholdet i tilbudene som vi gir, 

gjør idrettsarenaen til stedet man lengtet til mest av alt underveis i en sosial nedstenging. Vi kan glede 

oss over at vi på tross av det hele arrangerte med stor begeistring sommerskiskoler, fotballskoler, 

barnefotballturnering, håndballkamper og terrengløp. Med de verktøyene vi er i besittelse av og de 

menneskelige ressursene som legger ned tusenvis av timer for aktivitetstilbudene våre – er vi stolte av 

at vi kan dokumentere medlemsvekst inn et nytt år.  

Økonomi: 

Gjennom regnskapstjenesten levert av Haslestad regnskap og styrets nestleder, Nina Skjærmoen er 

den gode standarden relatert til klubbens gode økonomistyring opprettholdt gjennom 2020. Klubben er 

glade for det gode samarbeidet med Haslestad regnskap – og den betydelige tjenesten som leveres i 

form av oppfølgingen av undergruppenes egne avdelingsregnskap, så vel som foreningens 

hovedregnskap. 

Holmen Idrettspark: 

Klubben disponerer og er grunneier av deler av den flotte idrettsparken vår. Gjennom driftsavtalen 

med kommunen knyttet til leie av grunnen til den nye kunstgressbanen fra 2018, ble det referert til en 

etterlengtet utskiftning av den ene fotballbanen sitt kunstgressdekket. Nå etter to års drift av banen 

med dets nye underlag – er erfaringene våre både med leverandør og kvalitet på underlaget særdeles 

godt. Banen blir ivaretatt på ukentlig basis av klubbens banemannskap – noe som opprettholder den 

gode kvaliteten, samt også forhåpentligvis at levetiden på underlaget forlenges. Standarden i Grønlia-

området er svært viktig for vår klubb. Både av hensyn til offentlig bruk av områdets mange gjester, 

men også med hensyn til den organiserte aktiviteten til langrennsgruppen. Det er gjennomført den 

årlige høstdugnaden med kantklipping og klargjøring av skileikområdet ved Tufte-parken, samt 

påfylling av bark – som er tilkjørt av kommunen. Nedre del av unnarennet i den store hoppbakken er 

også blitt klippet ned, slik at bakken kan brukes til teknikktrening for langrennsutøverne ved tilfelle av 

nok snø. Når det gjelder det øvrige turområdet i Grønlia foreligger det en avtale med kommunen om 

kantklipping for at «hovedtraseen» skal være gangbar helt til snøen faller. Ved stort nok snøfall, så vil 



 
 

langrennsgruppen selv sørge for at det blir kjørt opp langrennsløyper. Vi ser dessverre at området er i 

takt med årene i ferd med å gro igjen, så det er av høy viktighet for idrettsforeningen at området 

ivaretas gjennom hele året, for å sikre gode forhold for både allmenn ferdsel, så vel som til 

treningsaktivitet. Daglig leder Espen Johansen og anleggsansvarlig Sigurd Rugsland fra 

langrennsgruppen har opprettholdt dialogen med kommunen omkring dette. 

Det omtalte klubbhusprosjektet er gjennom året ledet av daglig leder Espen Johansen, med bistand av 

tidligere daglig leder – nå styremedlem Magnus Nielsen. Det ble i årsberetningen 2018 synliggjort en 

endelig forankring og fastsatt lokasjon av klubbhuset. Nemlig på det som i dag er en liten 

kunstgressløkke nærmest innfartsveien til idrettsparken. Lokasjon ble fastsatt etter god dialog med 

Asker kommune, og det ble inngått leieforhold på den aktuelle tomten. Det ble tidlig i 2020 innledet en 

dialog med Civil Management og Civil Consulting for å vurdere hvorvidt de kunne stå for en ekstern 

prosjektledelse av selve prosessen med å bygge klubbhuset. Avtalen med aktørene skulle signeres 

samme uke som vi ble truffet av nedstengingen. Med usikkerheten som rådet utsatte klubben 

iverksettelse, grunnet den daværende usikkerheten omkring omfanget av pandemien. Gjennom 

sommeren ble dialogen gjenopptatt. Civil Management og Civil Consulting ble av klubben gitt 

anledning til å påbegynne sitt prosjektarbeid. Gjennom deres arbeid ble det avdekket at det strekker 

seg en overvannsledning på tvers av den bestemte lokasjon. En omgåelse av det ville medført 

vesentlige høyere påkostninger på prosjektet – og derfor ble det bestemt at vi nok en gang måtte se 

oss om etter ny lokasjon. Gjennom kartlegging av mulig lokasjon på idrettsparken så har vi som en 

forutsetning satt at et nytt klubbhus ikke skal spise av gjenværende aktivitetsarealer. Med det synes 

det at vi er begrenset til den store parkeringsplassen mellom de to fotballbanene. Det foreligger et 

forslag på at areal av parkeringsplassen nærmest den vestlig liggende banen kan være en mulig 

lokasjon. Dette forutsetter i så fall en godkjenning fra kommunen, samt en leieavtale tilsvarende slik vi 

har på den tidligere tenkte lokasjon. Ved utgangen av året avventer klubben tilbakemelding fra Asker 

kommune.   

Nye aktiviteter: 

Som en del av klubbens strategi på sikt, så er det å utvikle et bredere aktivitetstilbud slik at man favner 

flere – og rekrutterer først og fremst flere barn og unge inn i idrettsbevegelsen. For klubbens del 

mener vi at dette er et viktig poeng i form av den nærmiljøutviklingen og fremveksten av nye boliger 

som vil treffe Holmen-området de neste 10 årene. Med flere boenheter, så vil etterspørselen etter ulike 

fritidstilbud øke - og det er derfor viktig at klubben er godt forberedt på å kunne ta i mot potensielt nye 

medlemmer. Det er blitt utarbeidet en manual av styremedlem Ole Petter Syrrist-Leite for oppstart av 

nye aktiviteter, med utgangspunkt i en pilot hvor fekting skulle bli klubbens ferskeste tilskudd av våre 

idrettstilbud. Begrenset fysisk mobilitet og sosial interaksjon har vanskeliggjort arbeid med å iverksette 

de nødvendige rekrutteringstiltakene for å få en oppstart av nye aktiviteter. Eksempelvis gjennom 

begrenset tilgang på fasiliteter. I tråd med klubbens langsiktige strategi, er det vesentlig at arbeidet 

med å få effektivisert oppstartsprosedyrer- og rekruttering inn til potensielt nye aktiviteter. 

Ressurspersoner: 

Sittende styreleder Thomas Haave ble valgt på årsmøtet 2019 i hovedforeningen. I henhold til 

vedtektene sitter de respektive undergruppene sine valgte styreledere i hovedforeningen sitt styre. 

Henholdsvis Nina Skjærmoen (fotball), Einar Ravndal (håndball) og Erik Nyheim (langrenn). Utover 

dette er styret representert ved Karin Sørensen, Ole Petter Syrrist-Leite og Magnus Nielsen. Alle tre 

ble valgt på årsmøtet 2019. 

Utover de ansatte og styret, er det på sin plass å påpeke at frivilligheten står støtt som en av 

grunnpilarene i klubbens videre utvikling og tilrettelegging av tilbud. Den medlemsmassen og det 

antallet barn og unge ville det vært umulig å sysselsette med det høye aktivitetstilbudet klubben har, 

uten de mange frivillige timene som legges ned av foresatte og andre engasjerte. Her er det snakk om 

mange tusen timers arbeid i all slags vær og vind. Klubben ønsker med det å takke samtlige 

bidragsytere, foreldre og frivillige som bidrar til fremvekst av et godt, inkluderende og sunt idrettsmiljø 

– som alle som ønsker kan ta del i. Det er grunn til tro at foreningsåret 2020 hadde vist seg fra en helt 

annen side uten de mange bidragene fra våre trenere, ledere, oppmenn og frivillige. Vi hyller dere for 

den suverene innsatsen som legges ned for våre medlemmer. 
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