
Årsmelding avd. Fotball 

 

Styret 

Fotballstyret har bestått av 5 personer: 

- Leder Ståle Heimstad 

- Nestleder/kasserer Jonas Myhr 

- Sekretær Marit Husby 

- Anleggsanvarlig Sonny Flokkmann 

- Arrangementsansvarlig Trine Hokstad 

 

Sportlig 

Fotballåret 2020 har i likhet med andre avdelinger vært sterkt preget av pandemirestriksjoner, men 

vi har kjørt aktivitet når det har vært tillatt, og i de former det har vært tillatt. Gjennom året har 

fotballavdeling hatt aktivitet i 9 lag, fra 7 års alder til senior. Ca 120 spillere totalt. 

Første halvdel av 2020 var det ikke tillatt med kamper og FHI/NFF kom med sterke restriksjoner på 

hvordan man kunne gjennomføre trening. Fra høsten ble det tillatt med kamper for barn og 

ungdom(opp mot 19 år). Alle lag fra 9 år og opp til 14 år stilte til seriestart i form av 5er, 7er eller 

9er-fotball. For knøttefotballen(8åringene) ble det ikke gjennomført knøtteturnering på noen av 

arenaene i vårt distrikt pga de utfordringene et slikt arrangement ville medføre. De sørget derfor for 

egen kamptrening. Senior ble ikke tilgodesett noen form for kroppskontakt verken på vår eller høst.  

I 2020 hadde fotballavdeling planlagt 3 store arrangement. 3v3-cup på vår, Grennakampan og 

knøtteturnering i august. Dette ble det åpenbart ikke noe av. Strenge restriksjoner nok en gang samt 

usikre framtidsutsikter ang. Kampgjennomføring gjorde dette omtrent umulig. 

 

Anlegg 

Selv om fotballavdelingen har flere anlegg å spille på har det aller meste(om ikke all) aktivitet 

foregått på Aasen Sparebank Arena. Anleggsgruppa har stått for drift og vedlikehold av den med vår 

relativt nyinsvesterte ATV. Stallmyra har dessverre ikke blitt brukt i særlig stor grad gjennom 

organisert aktivitet, noe som sannsynligvis gjenspeiler at behovet for baner er nedadgående. Ei 

hjelper det heller at graset tidvis har vært noe for langt. VI håper på bedring.  

Vår planlagte anleggsbod/garasje ved Aasen Sparebank Arena har åpenbart ikke reist seg i 

sin helhet, men ligger foreløpig kun grovt nedtegnet på papiret. Tidsaspekt for oppsetting er ukjent. 

Vi har en del utstyr liggende rundt omkring i Åsen, så behovet for den er absolutt tilstede. 

 

Økonomi 

Fotball sine store inntektskilder gjennom mange år har vært Grennakampan og knøtteturneringen. 

Dette var intet unntak i året 2020. Vi har ikke gjennomført noen av våre salgsdugnader eller andre 

inntektsgivende arrangementer som budsjettert. Økonomien har derfor tidvis vært usikker. Men 

gjennom kompensasjonsordningen til Regjeringen har fotball fått erstattet 70% av all tapt inntekt for 



2020.(for tall se regnskap). På grunn av lav aktivitet gjennom året har vi heller ikke generert de store 

utgiftene i klubben og vi har halvert treningsavgiften til alle spillere, en avgift som allerede er 

minimal.  

En annen viktig inntektskilde for klubben er våre sponsorer. En stor TAKK til alle de som sponser 

fotballen i Åsen! Ikke bare har vi fått støtte gjennom vår plakattavle, men helt uoppfordret fått et 

betydelig beløp fra firmaet Skala Maskon. 

 

Fotballstyret ønsker å rette en stor takk til alle våre sponsorer, både små og store. En stor takk til 

trenere, lagkontakter og andre ressurspersoner i klubben som bidrar for at barn og unge skal få et 

best mulig tilbud om å få spilt fotball her i Åsen. Tusen Takk!  


