Styrets årsmelding for fotballåret 2019

Innledning
Follese Fotballklubb feiret i 2019 sitt 90-års jubileum med stor fest i Norrønaheimen.
I rapporteringsåret 2019 har vi i styret jobbet en del med organisasjon. I lovverket til FFK er organisering
en av de viktigste oppgavene til Hovedstyre. I dag forventes det at frivilligheten bidrar på mange viktige
områder. Barnefattigdom, integrering av flyktninger, tiltak mot mobbing, Politiattester, foreldremøter
og utvikling for våre håpefulle.
Skal vi klare å etterkomme alle forventninger er nøkkelordet personressurser. Vi har fortsatt ikke nok
personer som kan jobbe med oppgavene som er på utsiden av banen.
Videre har det gått mye ressurser med på å ferdigstille samarbeidet i Askøy Sportsklubb (ASK)
Da styret startet sitt arbeid i 2019 var det fremdeles tre klubber med i samarbeidet, Askøy Fotballklubb
(AFK), Hetlevik Idrettslag (HIL) og Follese Fotballklubb (FFK).
Etter et ekstraordinært årsmøte i Askøy Fotballklubb høsten 2019 valgte AFK å trekke seg fra det videre
samarbeidet.
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FFK og HIL valgte å fullføre prosessen og klubbenes ungdoms- og seniorgrupper ble overført til Askøy
Sportsklubb fra om med 01.01.2020. Fra og med det året spillerne fyller 13 år spiller de i Askøy
Sportsklubb.
Helt til slutt, på vegne av styre, få takke for den jobben alle tillitsvalgte har gjort får FFK og for alle våre
medlemmer.

Styremøter
I perioden har vi hatt 14 styremøter (12 i 2019 og 2 i 2020). Deltagelse på styremøter er i henhold til
klubbens vedtekter.

Medlemmer
FFK hadde i 2019 ca. 390 medlemmer.
I 2020 har klubben ca. 250 aktive spillere fra 6-12 år.

Eksterne kurs, samlinger og møter
Medlemmer i klubben har representert klubben gjennom deltagelse på ulike møter, samlinger og kurs i
løpet av året. Her nevnes;
➢ NFF Hordaland Fair-play samling
➢ Idrettsrådet i Askøy (IRA) årsmøte
➢ IRA og ASM idretts- og kulturseminar
➢ Driftsmøter m/Askøy Kommune / Askøyhallene
➢ Møter med Askøy Sportsklubb
➢ Ledermøte Askøy FK – Hetlevik IL – Follese FK
➢ Møter med sponsorer
➢ HFK Ledersamling
➢ HFK Klubbkonferanse
➢ Samarbeidsmøte med HIL
➢ HFK Årsmøte

Fair-play utvalg
Årets utvalg har bestått av Trond Løtveit, Jan Christian Olsen og Torgrim Strøm. På slutten av året ble
også ble også Stig Nielsen vervet inn i utvalget og Trond Løtveit gikk ut.
Fair Play utvalget har gjennomført følgende aktiviteter for sesongen 2018:
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-

Fair Play møte med senior herrer
Tilstede på trenermøte ungdomsfotball
Tilstede på klubbens fotballskole
Holdt info på foreldremøter
Holdt info på oppstartsmøte for 1.klasse

Disse aktivitetene gir grunnlag for å søke Fair Play klubb gjennom fotballkretsen og vi var tilstede på
idrettens hus og mottok Fair Play klubbeviset for 2019.
Det har ellers vært begrenset aktivitet i utvalget, vi har avholdt 3 interne møter, samt holdt dialog
gruppen imellom på epost/messenger/facebook/spond. Utvalget har også vært noe synlig på
trenerforum på facebook og vi har vært tilstede og synlig med gule vester under kamper i Skogen.

FFK fotballskole 2019
Også i 2019 arrangerte Follese Fotballklubb Tine Fotballskole i Skogen. Fotballskolen ble også i år styrt av Robert
Sigvaldsen, andre ledere og trenere hovedsakelig fra egen klubb. Klubben sin fotballskole er meget populær.
Rundt 200 barn koste seg med fotball i Skogen denne uken i juni. Noen utfordringer ble det med tanke på
vannkrisen på Askøy, men vi løste det ganske bra. Fokusområdene for uken har vært trivsel, god voksentetthet,
trygge rammer, fotballglede, Fair-Play og sunt kosthold. I år hadde vi også et ekstra fokus på keeperrollen og
jentene, noe som var meget populært. Vi hadde blant annet besøk av Synne Vatnem som spiller i Sandviken og
Ylva Svendsen som spiller i Mallorca Toppfotball, til stor inspirasjon for jentene.
Takk til Stanno som stilte med freestyle trikser Sindre Herre Hansen.
Takk til alle våre trofaste ledere og trenere som stiller opp år etter år!
Vi gleder oss til Fotballskolen 2020! Følg fotballskolen på Instagram: follesefotballskole

«Når fotballskole er seriøst gøy»
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FFKs Fotball Fritidsordning (FFO)
Follese FKs FFO-tilbud i Skogen Fotballpark inkluderer nå ca. 80-85 barn. Dette er også på det nivået vi
kan ligge i fremtiden med tanke på hva klubben kan tilby av fasiliteter innendørs. Det er spillere fra FFK,
HIL, AFK og Vestsiden tilstede på FFO gjennom uken. Det er noen utfordringer i at det er noen årskull
hvor det er svært god representasjon, mens noen kull er nesten fraværende. Skal tilbudet bestå i
fremtiden er vi avhengig av at flere lokale barn blir med. Her har klubben en jobb å gjøre gjennom å
kommunisere ut tilbudet til medlemmer i det alderstrinnet som ikke har oppdaget ekstra tilbudet enda.
FFO er for de yngste fra 3. – 5. klasse (fokus på meg og ballen, 1v1, lek, moro og mestring) og Akademiet
er for 5. – 7. trinn (5. trinn kan hospitere opp om de ønsker, større fokus på temabasert trening og
ferdighetsutvikling).
Tilbudet inkluderer henteordning, matordning og det er lagt til rette for at spillerne kan gjøre lekser. Det
er svært kvalifiserte og kompenente ledere på tilbudet med B-lisens, spillerutvikler b-lisens samt
internasjonal erfaring. Det er også mange pedagoger blant instruktørene.

Cup’er
Fagmøbler Cup 2019 ble avlyst. Santander 3v3 cup vil bli arrangert i juni 2020.

Årsrapport fra FFK Sportslig utvalg
Medlemmer av SU 2019:
-

Leder: Martin Viksund (Gikk ut av SU tidlig 2019)
Bjarte Lie
Einar Haakonsen – A-lag
Torkild Hjelmtveit – Ungdomsgruppen
Elisabeth Norheim
Thomas Skjelvik - Barnegruppen
Cato Johnsen – Barnegruppen
Cato Rosnes - Barnegruppen / Materialforvalter
Idar Veka – Kommet inn høsten 2019
Cecilie Eide – Kommet inn vår 2019

Det har vært avholdt 8 møter i SU, hvor det har vært innkalling til alle representantene.
Møtereferat har vært sendt ut etter alle møter.
Utover oppsatte møter, har det vært en del enkeltsaker som har vært behandlet fortløpende.
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A-lag:
Stort fokus på å få spillere på trening. Noen av de sentrale spillerne reiste i militæret, samt at noen av
de faste var mye borte.
Dårlige baneforhold i vinteroppkjøring ga oss i tillegg en tøff start på året.
Som en konsekvens av overnevnte, trakk Helge Stølen seg, og Mattias gikk inn som hovedtrener.
Vi jobbet med å få tak i spillere til laget, og vi fikk inn 5-6 spillere som hjalp oss gjennom vårsesongen.
Det ble kun tatt 3 poeng i vårsesongen.
Utsiktene for høstsesongen var dårlig, da 5-6 spillere skulle reise bort på skole, og vi så at vi måtte søke
samarbeid.
Vi avholdt spillermøte med gjenværende spillere, hvor vi diskuterte om vi skulle snakke med AFK eller
HIL.
HIL ble en foretrukken samarbeidsklubb, og det ble enighet om at HIL-spillere og trenerteam kom til
skogen for å fullføre i 5. divisjon.
Samarbeidet startet bra, men trenerteam klarte ikke å holde sentrallinjen i trening og kamp.
Det endte da med nedrykk til 6. divisjon foran 2020-sesongen.
Det har vært tett kommunikasjon med hovedstyre i hele prosessen.
Ungdomsgruppen:
Denne delen har vært styrt av Samarbeidsutvalget i samarbeidet; Team Askøy.
Vi har fra SU i FFK fulgt spesielt 2004-gjengen, som ikke skulle inn i samarbeidet før høsten. Det var tett
kontakt mellom trenerteam og SU, og det løste seg greit på høsten.
Helge S. og Mattias gikk inn i trenerteamet for 04, og bidro positivt til gruppen.
Det har vært enkeltsaker som har måtte bli løst fortløpende på de ulike lag, og vi har da holdt tett
kommunikasjon med hovedstyret.
Vi har savnet en spillerutvikler, som kan holde oversikt på hospitering mellom lagene.
Barnegruppen:
• Det ble holdt oppstartsmøte for 1. klassen holdt i september, med bra oppmøte.
• 2014 (førskolegruppe) kom inn senere på høsten, og er nå en egen gruppe.
FFK har har påmeldte lag i serien i samtlige klasser i barnefotballen (3er til 9er fotball), med god
gjennomføring både vår og høst sesong.
Mange FFK lag påmeldt på Erdalscup, Vosscup, Eat - move - sleep cup i Hetlevik og Alsaker jule cup.
Dette er cuper sponset av klubb, for å sikre et likt/godt sportslig tilbud til samtlige spillere.
Trenere i klubben:
Vi hadde 5 personer på Grasrot-trenerkurs høsten 2019. Tilbakemeldingene derfra var at dette var et
svært nyttig og bra kurs. Klubben fortsetter å ha fokus på å øke kompetansen hos trenerne. Vi ønsker at
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samtlige FFK-trenere gjennomfører kretsens oppsatte kurs for sitt årskull med fokus på de læringsmål
som klubben har. Dette blir det mer fokus på i inneværende år.
Det ble gjennomført et Trenerforum høsten 2019 med gjennomgang og klargjøring av Retningslinjer for
trenere i FFK. Ambisjonen er at vi skal ha 3 Trenerforum i 2020.
Rapport samarbeidsutvalget;
Frode Karlsen og Martin Viksund representert FFK inn i samarbeidsutvalget 2019 som da i tillegg bestod
av representanter for AFK og HIL. Som administrativ ansvarlig klubb for G15 har det våre representanter
hatt spesielt ansvar for oppfølging av denne aldersgruppen. Ut over dette har man i smarbeids SU løst
større og mindre utfordringer knyttet til det praktiske samarbeidet "Team Askøy".
SU har fungert svært bra, og det var med tungt hjerte vi erfarte at AFK ikke lenger ønsker å være en del
av prosjektet. Dialoogen inn mot FFK har hele tiden vært ivaretatt ved at både Martin Viksund og Frode
Karlsen har vært representert i FFK styre. Primærvirksomheten til SU har vært og overse og ivareta den
sportslige biten, og man har ikke behandlet rene organisatoriske eller økonomiske spørsmål utover det
som faller seg naturlig i forhold til disponibel budsjett. Vi er også svært glade for at samarbeidet
videreføres inn i ASK - og vi er helt sikker på at mange av de erfaringer som ble gjort gjennom arbeidet i
2019 vil komme godt med i 2020. De sportslige resultatene har også vært gode.
På vegne av FFK / Samarbeidsutvalget
Martin Viksund

Dommer status
26 G/J 2005 var på klubbdommer-kurs. Totalt dømte disse ca. 100 kamper sammen med G/J 2006.

Økonomi
GENERELT:
Klubbens økonomi vurderes som god, til tross for at vi i 2019 ble svindlet (CEO-fraud) for ca. 46.000 og
det medførte at klubben gikk med et driftsunderskudd på 55.000. Avskrivninger på anlegg, 3v3-baner og
nylig innkjøpt kompaktmaskin bidrar også til at man får et regnskapsmessig underskudd.

Prosjekt utført i 2019
Leveranser / arbeider utført i 2019:
•
•
•

Montert nye lys i Corner inn
Skiftet lyspære prosjektor møterom
Skiftet låse i kiosk (etter innbrudd).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skiftet nett på ca 8 fotballmål (her må vi få alle til å se etter at det ikke klatres i nettene, de er veldig
dyre ca 1000.- pr stykk).
Merket 9 bane på begge 11 banene (gjøres flere ganger pr sesong.), ønsker tilbakemelding om det
fortsatt skal gjøres i 2020.
Innkjøp av 2 x 3v3-baner som erstatning for Safepitch-banene.
Innkjøp av 16 nye Bazooka-mål.
Driftet myggfanger (ønsker tilbakemelding ang om dette er et tiltak som virker. Brukte ca 6
gassflasker).
Ryddet og tømt søppel i alle søppelspann 1-2 ganger i uken gjennom sesongen.
Montert om reklameskilt på banen.
Montert nye porter corner in.
1 dugnad gjennom året, bra oppmøte.
Kjøpt inn traktor, har avtale med 3 stk som skal brøyte, ikke kommet snø enda i 2019.

«TORSDAGSKLUBBEN»
Anlegget i skogen er blitt stort og trenger vedlikehold. Her trenger vi flere hendige kvinner og menn.
Bjarte Bø gjør i dag en stor innsats på anlegget, og har helt sikkert ikke noe imot å få hjelp.

Årsberetning Markeds gruppen 2019
Markedsgruppen har fortsatt å jobbe målrettet med ulike tiltak rundt organisering av klubbens
markedstjenester. Gruppen består av Hege Lie(leder), Kim Eriksen og Håvard Stølen. Bertil Sivertsen
sluttet desember 2019. Det har blitt avholdt 3 møter i 2019.
Sponsoravtaler/Oppfølging
Reforhandlet i forhold til å utvide sponsoravtaler, og inngått nye avtaler. Dette året har det vært viktig
for oss å tenke langsiktig ettersom det ville komme en del endringer i 2019/2020. Blant annet 20.000,mindre i støtte fra hovedsponsor.
Hoved sponsor
Avtale som ble inngått med Montera for perioden 01.01.2019-31.12.2020, ble avsluttet des 2019.
FFK Skjerf
Det ble bestilt inn skjerf med FFK Logo som pr i dag selges i kiosken. Styret vurderer og avgjør om disse
skal selges på dugnad sammen med kalendere.
3V3 baner
Det ble innvilget 30.000,- i støtte fra SPV til 3v3 baner. I tillegg har tre firma inngått sponsoravtale på
10.000,- pr år (3 års avtale) To av disse avtalene ble inngått i jan 2020.Det er en ledig plass igjen!
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Annet
Sponsorer fikk invitasjon til ulike arrangement og hjemmekamper.
Årskalender ble utdelt til sponsorer i desember som takk for støtten i 2019.
Montera fikk blomst og kort, som takk for godt samarbeid og god støtte til klubben gjennom mange
år.
Det ble satt opp plante kasser i granitt, hvor tanken er å bygge benker mellom hver kasse.
Informasjonsvegg ved inngang- det jobbes med å få dette på plass i samarbeid med styret.
Resultat
Budsjett for 2019: 200.000,-, hvor vi ved utgangen av 2019 står med 269.000,- i sponsormidler.

Avslutning
Til slutt ønsker styret å takke for tilliten i 2019. Takk til medlemmer, trenere, lagledere,
dugnadsarbeidere, medarbeidere, fagfolk, leverandører, sponsorer og alle andre som har bidratt i og for
klubben.

Styret oppfordrer alle som har lyst til å være med videre i drift og utvikling av klubben
hjertelig velkommen til FFK – For Fotball Er Seriøst Gøy.
Styret i Follese Fotballklubb
Follese 2. mars 2020

Gunnar Teigland
Leder

Martin Viksund
Styremedlem

Rune Rafteseth
Nestleder

Frode Karlsen
Styremedlem

Lars Erlend Norheim
Kasserer

Cato Rossnes
Styremedlem

Bjarte Lie
Varamedlem
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Bård Hess
Sekretær

Styrets årsmelding for 2019

