FAABERG FOTBALL
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Årsberetning fra styret

Faaberg Fotball takker Faaberg Lauget

for flott støtte til både aktivitet og arrangementer sesongen 2017
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Årsmøte i Faaberg Fotball
Tirsdag 20.februar 2017 Kl.19.00,
Klubbhuset Søndre Sving
ÅRSBERETNING 2017 FAABERG FOTBALL
1. ORGANISASJON OG KLUBBVERV
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara

Johan Georg Johnsen
Pål Brenne
Ole Rånnerud
Marthe Stine Rustad
Kristin Rønning
Andre Winje Arntzen
Audun Bøhlerengen
Håvard Engensbakken

Administrativ leder 25 %
Sportslig leder 25 %

Ole Rånnerud
Henning Brendstuen

2. REVISOR
BDO v/ Rune Pettersen

3. VALGKOMITE
Stig Rune Ørslien (leder)
Line Merete Haugen
Randi Bull Enger
Bjørn Sviggum (vara)
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TRENERE, LAGLEDERE OG FORELDREKONTAKTER
LAG
TRENERE
Lagledere og
foreldrekontakter
SENIOR, A-lag
Jostein Wahl og Henning
Svein Atle Staum
Herrer
Brendstuen og Espen Larsen
Materialforvaltere: Harald
Iversen, Per Halvorsen og
Brede Overvik
Rekrutt Herrer
Robert Haugen Leistad
Robert Haugen Leistad
G19
Per Myhre
Dirk Lörken og Svein Atle
Staum
Senior Damer
Joachim Fauske Phan
Pål Brenne og Jo Inge Bræin
G16

Jan Erik Steinslien

Morten Roar Engeli

G14

Espen Kjønø og Tom Egil Engen

J14 (2003 og 2004)

Arild Skarpjordet og Vibeke
Mæhlum
Andreas Kleiven

Trine Halvorsen, Trond
Husom og Ståle Størdal
Arve Sagdalen

G13 2004

LILLEGUTT 2005
LILLEJENTE 2005

Per Morten Øien og Petter
Storødegård
Elin Aanstad

LILLEGUTT 2006

Iver Reistad

LILLEJENTE 2006

Morten Nystuen

MINIGUTT 2007

Erik Berg og Tore Jacobsen

MINIJENTE 2007

Odd Arne Strandheim, Bjørn Erik
Strandheim og Geir Henning
Finstad
Håkon Tangen, Ivar Bræin Aaen
og Per Arne Ånsløkken
Bjørn Lykstad og Jon Bleken
Marius Lunde Thorstad og Erik
W. Johnsgård
Rune Ulvåg, Kjell Andreas
Steinstad og Emma Østerbø
Stig Rune Ørslien og Kjersti
Tangen
Lars Ola Steinslien

MINIGUTT 2008
MINIJENTE 2008
MINIGUTT 2009
MINIJENTE 2009
MINIGUTT OG
MINIJENTE 2010
MINIGUTT OG
MINIJENTE 2011/
2012

Berger Skyberg, Berit
Haugstad Mork og Hilde
Sylliåsen
Petter Storødegård og Tage
Skamsar
Lina Helen Dissen og Kristin
G. Sokollek
Hilde Wæhler og Ivar
Kjærem
Stina Nilstad og Kristin G.
Sokollek
Line Merete Haugen, Bente
Moringen, Monika Holje og
Torgrim Hellan
Ellen Njarga og Therese
Elstad
Trond Hedalen og Tonje
Sneve Strandheim.
Emma Østerbø
Kristin Rønning og Mari
Sletten
Ranveig Ohren og Sunniva
Ihle Steinstad
Inger-Lise Bråtesveen og
Randi Bull Enger
Aase-Marit Foss Johnsen

En stor takk til alle som har vært rundt lagene i 2017 for en glimrende utført jobb.
Faaberg Fotball kan ikke drive sin virksomhet uten de som stiller opp for lagene i klubben.
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5. ADMINISTRASJON
Klubben har et aktivt arbeidende styre, men har i år ansatt administrativ leder i 25%
stilling og sportslig leder i 25% stilling. Noen av klubbens oppgaver er nå blitt så store
at det ikke lengre kan forventes at medlemmene gjør dette basert på frivillig innsats.
Styret har også i år fungert godt, med styremøter hver måned, men vi har også i år en
utfordring i å få engasjert med flere folk i forskjellige utvalg, og da spesielt fra den
«yngre generasjonen».

6. BANER
Alle baner er i år holdt i orden av Torbjørn Engh (starten av sesongen) og Pål Brenne.
Anlegget får mange lovord fra gjestende lag i løpet av sesongen, og da spesielt lag
som gjester oss i forbindelse med Faaberg-Turneringen. I år var vi uheldige med
været, slik at Gausabanen var for våt til å kunne benyttes. Men takket være gode
naboforhold med Rudsbygd Idrettslag, ble mange av kampene flyttet opp til Buvollen.
Dette fungerte godt gjennom hele helga arrangementet pågikk, og vi takker Rudsbyg
IL for velvillig og god hjelp!

7. ØKONOMI
Klubben har en sunn økonomi, med hverdagen og kravene blir tøffere og tøffere for
hvert år. Det koster å drive en klubb og vedlikeholde anlegg. I år har vi investert i
klubbhuset Søndre Sving, i forbindelse med opprettelsen av IFO/ FA og stor
byggeaktivitet på Jorekstad grunnet nytt skolebygg. Regnskapet fremgår i eget oppsett.

8. PROSJEKTER/DUGNADER
8.1 Parkeringsvakter og søppelplukking på Strandtorget
Ett av de største prosjektene for Faaberg Fotball i løpet av året er ordningen
med parkeringsvakter og søppelplukking på Strandtorget. En stor takk til
foreldrene som har stilt velvillig opp, noe som gjør at vi får beholde denne
jobben.

8.2 Russedugnad
I mai hadde Faaberg Fotball som vanlig parkeringsvakter og ryddevakter i
forbindelse med Russetreffet på Birkebeineren Skistadion. Dette er 18. året på
rad at FF har denne typen dugnadsarbeid på Russetreffet, og klubben har nå et
dugnadskorps som er godt drillet på de oppgavene og utfordringene som dette
arrangementet innebærer. Russedugnaden er en viktig inntektskilde for
klubben, og tilbakemeldingene vi får fra Lillehammer Olympia -Vekst er
meget positive. De har allerede spurt om vi vil bidra også i 2018.

8.3

Fotballskolen 2017
Ble som vanlig gjennomført første uka etter skoleslutt, og i år deltok 279 unger
i alderen 7-13 år. Litt nedgang fra året før, men allikevel ganske stabil
deltakelse. Deltakerne storkoste seg på Jorekstad, og vi fikk veldig mange
positive tilbakemeldinger på gjennomføringen av skolen.
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En stor takk i så måte til Heidi og Espen Kjønø, nye og dyktige ledere for året
som sørget for glimrende gjennomføring, og selvfølgelig alle instruktørene, for
en kjempejobb.
Flere unggutter og folk fra styret stilte opp under servering av lunsj, og dette
fungerte aldeles utmerket ☺ En stor takk til alle som bidro!

8.4

Faaberg-Turneringen 18.-20. august 2017
Nok en gang fulltegnet turnering og ny rekord med hele 363 lag. Også i år
måtte vi avvise noen lag, og det viser at turneringen er utrolig populær.
Som en av grunnpilarene i Faaberg Fotballs økonomi, er det tilfredsstillende
atter en gang å konstatere at turneringen ble en økonomisk suksess. Spillere,
lagledere og andre gjester gir mange lovord om arrangementet, noe som ikke
minst skyldes trivelige og dyktige funksjonærer, trivelig atmosfære og flotte
grasbaner.

8.5

4. dagsfest
Faaberg Fotball hadde også i 2017 hovedansvaret for klargjøring av sal,
vakthold og servering i baren, noe som fungerte veldig bra. Årets største
utfordring var byggearbeidet som pågår og endringer som måtte gjøres i
forhold til garderobeløsninger og lignende, men dette ble løst på en god måte.
Festen i år var på en torsdag, noe som nok gjør seg utslag i antall fremmøtte.
Men vi kom ut med et pent overskudd på arrangementet, og satser på å markere
4.dagsfesten med 30-års jubileum neste år.

9. FAABERG FOTBALL SIN HJEMMESIDE
FF web, www.faabergfotball.no, er felles hjemmeside for Faaberg Idrettslag og
Faaberg Fotball. Denne nettsiden har hatt som mål at alle lag og medlemmer skal
bruke denne som informasjonsside innad og utad av lag og klubb. I løpet av 2017 ble
hjemmesiden oppgradert med ny portal, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle den.
Klubben bruker ikke bare internettside for å spre det glade budskap i gjennom året. Vi
er også på andre sosiale media, som facebook, LinkedIn, twitter, instagram, snapchat
og You Tube.
Klubben og lagene har et potensiale i å bruke klubbens medier mer og bedre for å
fortelle omverden om vårt utmerkete tilbud og hva som skjer i klubben.

10. SPORT
Sportsutvalget (SU) har i 2017 bestått av sportslig leder Henning Brendstuen, sportslig
leder yngres, TK Yngres Atle Haugen, ansvarlig kvinnefotball Magnus Kornby,
banekoordinator Morten Bakken og Fair Play ansvarlig Jørgen Lotten. I tillegg ligger
materiell ved Ole Petter Rønningen og Pål Brenne organisert under SU.
Starten på sesongen 2017 var også utfordrende ressursmessig for SU. Nytt styre for
klubben var på plass i februar, men allerede i oppstarten trakk sportslig leder senior
seg. Dette gjorde at SU var uten sportslig leder for ungdom/senior i starten av
sesongen, til Henning Brendstuen fikk denne oppgaven. Vi har også stått uten
dommerkoordinator, men oppsett av kamper og dommere har blitt løst kontinuerlig av
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S.U gjennom hele sesongen. På tross av ressursmangel i starten av sesongen, så har
våre oppgaver i klubben blitt ivaretatt etter beste evne gjennom hele sesongen.
Klubben har også denne sesongen hatt en positiv utvikling med mange nye spillere
som har kommet til oss fra andre klubber. Vi opplever vekst både i barne- og
ungdomsfotballen. Klubben har et godt omdømme i vårt distrikt, noe som gjør at vi
stadig trekker til oss nye spillere ☺
I 2017 har klubben stilt med både gutte- og jentelag fra 6 år og oppover til fylte 16.
Klubbens 2 yngste lag er foreløpig mixlag, da det ikke er nok jenter til å ha egne
jentelag. Vi klarte i 2017 også å stille lag i G19 og J19/ senior damer. Noen alderstrinn
har samarbeidet med hverandre for å ha nok spillere, men dette har fungert veldig
godt. De yngre får noen å strekke seg etter, og de eldre får en god ansvarsrolle.
Denne sesongen som foregående har vi også årsklasser som har små kull. Dette kan
være utfordrende i kampgjennomføring for noen lag, men sett under ett så er sesongen
på de aldersbestemte lagene godt gjennomført. Det ble i år inngått samarbeid med
Follebu på G14, som fungerte svært godt. Vi opplever at mange spillere på alle
årsklasser har sportslig utvikling og idrettsglede. Det jobbes godt på alle nivåer for å
kunne etterleve hva som beskrives i Sportslig Handlingsplan. De fleste sportslige
målsetninger for sesongen 2017 er nådd, samt at vi ser at alle lag utvikler seg godt i
henhold til handlingsplanen. Vi har blant annet gode resultater på seniorlagene
gjennom sesongen. Dette er resultater av langsiktig jobbing på treningsfeltet, med
Sportslig Handlingsplan som retningsgivende.
En stor takk også til alle trenere, lagledere, foreldrekontakter og alle andre som bidrar
til at barn og ungdom har et så flott tilbud både sosialt og sportslig. Dere gjør alle
sammen en strålende jobb! Takk også til alle foreldre, besteforeldre og andre som
møter opp på treninger og kamper og heier fram våre unge og lovende.
For mer informasjon av sportslig karakter, se årsrapportene fra Sportsutvalget og
lagene.

11. BEGEISTRINGSUTVALGET
Etter et noe roligere år i 2016, har Begeistringsutvalget i 2017 hatt fokus på vekst og
nye fremganger knyttet til nye prosjekter.
Vi har evnet å rekruttere nye samarbeidspartnere og vi har også økt engasjementet hos
eksisterende samarbeidspartnere som har fornyet sine avtaler med klubben. Det gleder
oss å oppleve at Faaberg Fotball opplever meget sterk kontinuitet på markedssiden.
Dette medfører fortsatt vekst i omsetningen og vi nærmer oss også nå neste målsetting
som er å passere en million i rene sponsorinntekter. Vår totale omsetning innen våre
forretningsområder er om lag 1,2 millioner.
Arbeidet organiseres i stor grad gjennom jevnlige møter og to årlige samlinger.
Mellom disse kontaktpunktene arbeider utvalgets medlemmer i stor grad selvstendig
med ansvar for gjennomføring. Mye av koordineringen skjer per mail mellom
medlemmene i utvalget. Markedsplanen er utvalgets styringsdokument som sikrer en
GUL tråd i vårt virke.
Begeistringsutvalget har ansvaret for mange arrangementer, inntektsbringende tiltak
og ulike merkevarebyggende aktiviteter. Spesielt gledelig i år er videre vekst i Faaberg
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MyKid Barnehage NM som vi håper skal bli en viktig inntekststolpe for klubben i
årene som kommer. Vi er også godt fornøyd med aktivitetene som vi organiserer for
våre samarbeidspartnere. Takket være et godt samarbeid med næringslivet, har disse
”gått på skinner” i 2017.
Årets store prosjekt som ble lansert på etter fellesferien var 1919-Klubben, som er
klubbens tribuneprosjekt i følge med FIL sitt 100 års jubileum. Vi opplever at dette
tiltaket har fått solid fotfeste i befolkningen, og selv om målet er svært ambisiøst, er vi
sterke i troen på at det er mulig å samle en million til ny tribune på Jorekstad. Vi
takker samtlige som så langt har bidratt og blitt medlemmer av 1919-Klubben.
Det er også på sin plass å takke alle medlemmer for fantastisk innsats under årets
Vaskekortkampanje. Dette er en salgskampanje basert på frivillighet, og vi satte igjen
ny rekord i år når det kommer til antall solgte kort.
I 2018 er målet videre vekst, uten at vi skal glemme hvem vi er og hvor vi kommer fra.
Vi har ambisjoner om fortsatt kreativ galskap med masse humør og glimt i øyet. I et
stadig tøffere sponsormarked vil det de nærmeste årene bli avgjørende å synliggjøre
verdien av et engasjement i klubben overfor både eksisterende og potensielle
samarbeidspartnere.
Begeistringsutvalget har mange trofaste støttespillere, og vi benytter anledningen til å
takke for all støtte vi opplever knyttet til vårt virke.

12. KLUBBUTVIKLING OG A-KAMPER
Faaberg Fotball har som langsiktig mål å igjen bli den ledende klubben i
Gudbrandsdalen. I 2014 startet virkelig dette arbeidet, der det ble gjennomført flere
organisatoriske grep og justeringer for å styrke klubben og den daglige driften. Det ble
bl.a. opprettet et eget Sportsutvalg, implementering av en ny Sportslig Handlingsplan,
og etableringen av vårt markedsorgan Begeistringsutvalget. Faaberg Fotball valgte
samme høst å ta del i forbundets Kvalitetsklubbprosjekt.
Forsterkningen av klubbdriften, tuftet på tydelige verdier og mål, har deretter fortsatt.
FF ble i høst resertifisert som Kvalitetsklubb av NFF/ IØFK, og vi er svært godt
fornøyd med å ha oppnådd dette. Den gode jobben fortsetter framover.
Faaberg Fotball har også i år forsøkt å utvikle hyggelige arrangementet rundt Akampene. Målet er at møte med Jorekstad skal kjennetegnes av engasjement,
profesjonalitet og gjestfrihet. Klubbstyret ønsker å takke arrangementssjef Tony
Hauklien, hans stab og alle lagene som gjennom virke som funksjonærer og
balljenter/gutter, har levert stødige kamparrangement.

13. HALLPROSJEKTET
Faaberg Fotball har de tre siste årene tatt aktiv del i hallprosjektet i Lillehammer.
Lillehammer Fotballhall AS er stiftet av fotballklubbene i kommunen; Lillehammer
Fotballklubb, Roterud Idrettslag, Lillehammer Kvinnefotballklubb, Vingrom Idrettslag
og Faaberg Fotball. Johan Georg Johnsen ble i 2017 valgt inn i styret i Lillehammer
Fotballhall AS med nestleder Pål Brenne som personlig vara, og Faaberg Fotball har
21 % aksjer.
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En fotballhall i nærområdet er vesentlig for å kunne drive med fotball som helårsidrett,
og med det heve nivået på fotballen i distriktet gjennom god spillerutvikling. Formålet
med selskapet er å jobbe for å få reist en fotballhall på Stampesletta i full størrelse,
samt to mindre haller beliggende i Roterud og på Fåberg/ Jorekstad.
Selskapet har i 2017 jobbet mot Lillehammer kommune med tanke på å få reist hallen
på Stampesletta. Foreløpig har det oppnådd at det opparbeides en ny oppvarmet bane
tilrettelagt for at det kan reises hall over denne

14. UTMERKELSER
6 spillere har i løpet av 2017 spilt mer enn 250 kamper for Faaberg Fotball og oppnådd
kravet til juniorkruset, og det er Helle S. Størdal, Johanne Karusbakken, Dudane
Rezai, Aurora R. Sandbu, Aksel S. Størdal og Amund Haugli. Vi gratulerer !

15. AVSLUTNING
Vi har gjennomført nok en god sesong i Faaberg Fotball, og opprettholdt A.lagets
plass i 4. divisjon. Nå løfter vi blikket fram mot ny sesong og venter spent på å ta imot
de utfordringene vi møter der.
Alle oppdrag vi har påtatt oss, eller fått pålagt, er gjennomført på best mulig måte. Vi
er opptatt av at alle barn og unge skal ha et trygt og godt tilbud hos oss, og er godt
fornøyde med at vi i 2017 systematisk har hentet inn nærmere 100 politiattester fra
trenere, instruktører, lagledere, foreldrekontakter og andre med tillitsverv i klubben, og
fått registrert disse i medlemsregisteret vårt.
Klubben gjennom Begeistringsutvalget har hatt ett tett og godt samarbeid med våre
samarbeidspartnere og sponsorer - vi takker for støtten i 2017!

Faaberg Fotball takker alle i klubbens støtteapparat, tillitsvalgte, aktive og ikke
minst foreldre/ foresatte for den innsats som er lagt ned i året som har gått.

Fåberg 30. januar 2018
Styret
Johan Georg Johnsen

Pål Brenne

Ole Rånnerud

Marthe Stine Rustad

Kristin Rønning

Audun Bøhlerengen

Andrè Winje Arntzen

Håvard Engensbakken
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