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Pandemiåret 2020 har vært et krevende år for alle i idretts-Norge og samfunnet ellers.  
Fotballgruppen i Holmen IF har løpende gjennom året forsøkt å jobbe innenfor de retningslinjene 
regjeringen og Asker kommune har lagt. Vi var tidlig ute med å stenge ned all aktivitet for å være 
med på den nasjonale dugnaden for å stoppe smitten. Vi innså raskt at vi måtte permittere våre 
ansatte for å få kontroll på kostnadene i den vanskelige tiden vi gikk inn i. Fotballstyret vil berømme 
alle våre ansatte for den måten de håndterte permitteringsperioden på. Ingen ble 100% permittert, 
og den evnen staben viste til snu seg rundt å tenke nytt i den første delen av nedstengingen gjorde at  
Fotballgruppen raskt kunne tilby digital treningsoppfølging til deltakere på Holmenakademiet og våre 
ungdomsspillere som var de medlemmene som var i aktivitet i mars. Tilpassede fotballøvelser ble 
filmet og lagt ut på sosiale medier, inkludert Brus-spillet for deltakere på Holmenakademiet. Flere av 
disse øvelsene er senere kopiert og brukt i klubber på høyt nivå. For trenerne i barnefotballen ble det 
på vårparten avholdt et trenerseminar med gjennomgang av tilpassede øvelser. Etter hvert som 
trening kunne gjenopptas har både trenere og administrasjon jobbet for å gi et så godt tilbud som 
overhodet mulig innenfor de rammen man har hatt å jobbe med.  Vi er veldig glade for å ha slike 
dedikerte og dyktige trenere og ledere i klubben. Det har også vært godt å se engasjementet hos 
våre medlemmer gjennom året både gjennom trofast oppmøte på treninger, støtte fra sidelinjen og 
ikke minst alle som har bidratt som koronavakter på trening. Dette setter vi som klubb enormt stor 
pris på. 
 
For barne- og ungdomsavdelingen gjorde det godt å få spilt en avkortet serie i høstsesongen. Verre 
har det vært for senior-avdelingen med MSA, KSA og Veterangruppen, som ikke har fått spilt kamper 
eller trent med kontakt overhode siden 12. mars 2020.  
 
Det siste årets hendelser har gitt oss en økt bevissthet om vårt samfunnsoppdrag for barn og unge. 
Som Askers kommunes nest største fotballklubb totalt, og som størst i antall ungdomslag, ønsker vi å 
bidra til at alle barn og unge som ønsker det har en arena hvor de kan utvikle og utfolde seg sosialt 
og drive fysisk aktivitet i trygge omgivelser. Aldri tidligere har idrettens samfunnsnyttige egenskaper 
blitt tydeligere enn nå. 

På vårparten var de økonomiske konsekvensene for Fotballgruppen veldig usikre. Inntektsbortfallet 
fra Holmenakademiet, cuparrangementer og kiosksalg så ut til å bli betydelig. Sponsormarkedet ble 
naturlig nok tilnærmet dødt over natten og konkursen i G-Sport gjorde at vi sto uten de 
utstyrsavtalene vi hadde budsjettert med. På forsommeren så det ut til at Regjeringens 
støtteordninger ikke ville dekke de behov vi hadde for støtte. I lys av dette ble det besluttet at vår 
klubb, i likhet med de fleste andre klubber måtte kreve inn ordinær treningsavgift. 

Ut over høsten ble Kompensasjonsordningen for idretten justert, og vi var allikevel berettiget til 
støtte for våre avlyste arrangementer. Til tross for at noe av inntektstapet har blitt kompensert, 
endte Fotballgruppens inntekter 1,3 millioner under budsjett. Et positivt lyspunkt på inntektssiden 
var Tine Fotballskole som gikk enda bedre enn budsjettert. 

 



 
 

Gjennom året har klubben spart kostnader der det har vært mulig, i hovedsak på lønnssiden gjennom 
permitteringer i den perioden hvor aktivitet ikke var mulig, men også øvrige områder som utstyr og 
banedrift. I og med at det ble en avkortet kampsesong er det spart inn på dommerutgifter, og NFF 
har redusert noen av sine avgifter. 

Når året kom til veis ende viste det seg at vi har vært så nøkterne at vi satt igjen med et noe 
overraskende overskudd for 2020. 

Disse midlene har styret besluttet å sette av til videre utvikling av anlegget på Holmen. Dette vil 
komme alle våre medlemmer til gode. En del av midlene planlegges brukt til oppgradering av 
anlegget allerede i 2021. En stor andel er satt av i et Klubbhusfond. Det jobbet aktivt med et nytt 
klubbhus, noe som vil hele klubben et stort løft. Særlig for Fotballgruppen vil et nytt samlingssted ha 
stor betydning for videre utvikling.  

Fondet for vanskeligstilte ble opprettet i 2020, og dette er vi i Fotballstyret er veldig glade for å ha 
fått på plass. Det er mange barn og unge også i vårt område som ikke kan delta på ordinære 
fotballaktivitet fordi familien er hardt presset økonomisk. Gjennom fondet har vi holdt mange 
spillere i aktivitet gjennom 2020. Vi takker alle spillere som har bidratt til fondet ved å betale inn kr 
100,- i tillegg til treningsavgiften. Fondet er også styrket med midler fra overskuddet i 2020 slik at vi i 
2021 og fremover kan hjelpe de som sliter økonomisk. 

Fotballstyret ønsker å takke våre sponsorer for støtten i 2020. Samtidig takker vi alle ansatte, spillere, 
foresatte og øvrige støttespillere for deres bidrag i annerledes året 2020.  

Vi gleder oss til 2021, og ser frem til å jobbe sammen med administrasjonen for å gi alle deler av vår 
klubb et godt fotballår! 

 

Vennlig hilsen 

 

Holmen IF Fotballstyret 


