
 

 

 

Velkommen til årsmøte for sesongen 2020. 

 

 

 

 

Styret i Fenstad Fotballklubb har bestått av følgende personer: 

Leder:   Ronny Johnsen 

Nestleder:  Tom Daniel Karlstad 

Styremedlem:  Erlend Emilsen 

Styremedlem:  Cato Nordlie 

Styremedlem:  Patrick Hofseth 

Styremedlem:  Atle Nordlie 

Styremedlem:  Camilla Smedsrud 

Styremedlem:  Stine Skovereng 

Juniorleder:  Patrick Hofseth og Cato Nordlie 

Kasserer:  Pål Anders Johnsen 

Sekretær:  Camilla Smedsrud 

Varamedlem:  Ingrid Østvold 

 

Andre verv i klubben: 

Anleggsleder:   Atle Nordlie 

Kioskleder:  Stine Skovereng og Stine Karlstad 

Dommerkontakt: Ronny Johnsen 

 

 

2020 har vært et spesielt år, hvor sesongen startet med nedstengning av breddefotballen. 

Det ble delvis åpnet for treninger igjen med visse restriksjoner hvor smittevern sto i forsetet, 

og avstand mellom spillere på trening, samt begrensninger på antall spillere i hver 

treningsgruppe. Klubben, lagledere og trenere har gjort en formidabel jobb med å legge til 

rette for at barna har fått spille fotball så langt det har latt seg gjøre. 

Det ble til slutt slik at høstsesongen kunne spilles, så noen kamper fikk lagene gjennomføre, 

men ikke på langt nær så mange som ved et normalår. 

 

«Juniorklubben» har selvfølgelig heller ikke vært på planen så lenge Covid-19 pandemien har 

pågått, men tråden på dette tas opp igjen når forholdene tilser at mange kan samles igjen.  

 

De eldste barna i barnehagen i Fenstad ble invitert til å prøvespille fotball, og et lag ble 

etablert med 3 trenere. Dette ser ut til å ha blitt en suksess, og det er registrert 29 spillere i 

denne gruppen. 

Vi håper de fleste av disse barna ønsker å fortsette med fotball. Dette var et godt initiativ for å 

sikre oss rekrutering tidlig, og dette ønsker vi å fortsette med i årene som kommer. 

 

Klubben har hatt en pantedugnad i januar. Det var planlagt en pantedugnad også på høsten, 

men denne valgte vi å utsette på grunn av Covid-19 situasjonen. 

Pantedugnader er innbringende dugnader som ikke tar alt for mye tid, og vi ønsker å fortsette 

med denne type dugnad i årene fremover. 

 

I sesongen har vi stilt lag i følgende klasser: 

Mix 07 

Jenter 08/09 

Gutter 08 

Gutter 09 

Jenter 12 (samarbeid med FuVo) 

Jenter 14 (samarbeid med FuVo) 



 

 

 

På grunn av for få spillere ble det ikke noe Juniorlag i Fenstad, og disse spillerne gikk over til 

FuVo. En del av kampene skulle blitt avholdt i Fenstad for å fortsette det yrende livet Fenstad 

Stadion hadde i 2019. På grunn av Covid-19 pandemien ble det ikke slik i år. 

Flere av FuVo lagene har dog avholdt treninger på Fenstad Stadion, og dette ser vi på som 

positiv for at de yngre spillerne skal ha noen «store» å se opp til.  

 

Det ble ikke avholdt noen vårcup på Hvam i år, og det ble heller ikke noe av den årlige 

overnattingscupen klubben har brukt å delta på.  

Overnattingscup sees på som et veldig fint sosialt tiltak, og styret har som mål å få til dette 

igjen så snart restriksjonene letter og cuper tillates. 

Ingen av lagene har i år deltatt på noen form for cuper. 

 

I tillegg ble årets Nesmesterskap som skulle vært avholdt av R&Å avlyst. R&Å søkte 

kompensasjon da mesterskapet ikke kunne utføres, noe de fikk, og denne kompensasjonen ble 

delt mellom klubbene. 

 

Tine Fotballskole ble i år avlyst, men vi planlegger og legger til grunn at dette blir 

gjennomførbart igjen som vanlig i 2021.  

 

Regnskapet i 2020 viser et solid overskudd i klubben på kr 136.325, dette skyldes delvis at vi 

ikke har hatt store utgifter med cuper etc i år.  

Det ble søkt støtte i koronapakke 2, som ga oss en god dekning av tapte inntekter i form av 

kiosksalg, leieinntekter, driftsutgifter og fotballskole. 

Budsjettet for 2021 viser et solid overskudd klubben. 

Styret vil fortsette jobben med økt fokus på dugnader andre inntektskilder i årene fremover.  

 

 

Forslaget om bygging av flerbrukshall med tilhørende fotballbaneanlegg i tilknytning til 

Fenstad Skole må børstes støv av igjen, og de parter som var med på dette arbeidet innkalles 

til å gjenoppta arbeidet tidlig i 2021 for å få mer trykk på gjennomføringen. 

 

Forslaget går ut på å bygge en flerbrukshall med tilhørende fotballbaneanlegg i tilknytning til 

Fenstad Skole. Forslaget inkluderer også en avvikling av dagens anlegg, og salg av arealer 

som skal være med å finansiere utbyggingen. 

Den videre utviklingen i denne saken kan medføre store endringer i klubben i fremtiden. 

 

Det ble i år signert en generalsponsoravtale med Blaker Sparebank. Denne avtalen kan bety 

mye for klubbens økonomiske situasjon i årene fremover, og Blaker Sparebank vil med dette 

bli en stor bidragsyter til klubben. 

 

Det er sendt ut informasjon til medlemmer om at flere verv i styret er på valg. Det er ikke 

kommet inn noen ønsker om å påta seg verv i styret, så de styremedlemmer som er på valg 

har takket ja til ny periode, foruten vara som vi foreløpig ikke har fått svar på. 

 

Vi vil avslutte beretningen med og også takke medlemmer i styret, trenere, lagledere, 

anleggsleder og rengjøringspersonalet for en kjempegod jobb i det spesielle året 2020. 

 

 

 

Mvh 

 

Styret i Fenstad Fotballklubb 


