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ÅRSBERETNING FRA FOTBALLGRUPPA 2020 

                                                     

 

Fotballgruppas mål: 
 

• Å skape et felles samlingspunkt og anlegg i nærmiljøet for å opprettholde og øke 
interessen for fotball i Sande. Fotballen skal skape et godt sosialt miljø, preget av trygghet, 
mestring og trivsel. Fotballen skal være et sted der alle kan finne tilhørighet. 

• Vi ønsker å ha lag i alle klasser i barne- og ungdomsfotballen for både jenter og gutter, 
samt et godt tilbud for spillere i junior- og seniorfotballen.  

• Vi har som mål å bli en kvalitetsklubb i henhold til NFF sine kriterier, og at vi blir en klubb 
som er klubbstyrt, der det er forutsigbarhet og gode rutiner for drift.  

 

1. Styret i 2020 
 
Leder        Øyvind Nilssen 
Nestleder       Ørjan Milhahn 
Økonomiansvarlig      Karianne Tønder 
Sekretær       Anita Galleberg 
Styremedlem       Thor-Arne Fredheim 
Styremedlem      Tone Ingrid Lian   
 

2. Styreaktivitet 

 
Styret har avholdt 15 styremøter i 2020. Det har i tillegg vært avholdt mange møter i 
sportslig utvalg, andre utvalg og komitéer. Det har også vært avholdt møter for 
trenere/lagledere på klubbhuset. 

Styret i Sande SK Fotball har hatt et aktivt år til tross for at koronapandemien stoppet 
opp det meste av fotballaktiviteten for lagene. Fotballgruppa har benyttet muligheten 
til å følge opp det arbeidet som ble startet i 2019 for å få på plass en mer klubbstyrt 
fotballgruppe der det skal være enkelt å finne ut hvilke rammer som gjelder for 
fotballen i Sande SK gjennom utarbeidelse av en klubbhåndbok og oppdatering av 
fotballgruppas sportsplan. 

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om fotballgruppas drift, og 
gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i vår gruppe. Den skal sikre at det er 
kontinuitet i det som bestemmes og gjøres, og den skal sikre at fotballgruppas drift er 
forutsigbar over tid. 
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Sportsplanen er oppdatert i 2020 og laget som et verktøy for at trenere og ledere i 
klubben skal tenke likt og ha kontinuitet i treningsarbeidet og kampgjennomføringen. 
Sportsplanen skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige 
arbeidet i klubben skal foregå. 

Øyvind, Karianne og Anita fra styret har i løpet av året deltatt på Fotballeder1 kurs. 

 
3. Størrelsen på gruppa 

 
Fotballgruppa har gjennom 2020 hatt et stabilt antall medlemmer. Dette til tross for 
avlysning av både serie- og cupspill i vårsesongen. Noen har falt fra, men i 
undomsfotballen har det faktisk vært vekst, noe som er veldig positivt.  
2020 ble første år med oppstart av lag for førsteklassinger med seriespill i høstsesong. 
Dette var vellykket og videreføres til kommende sesonger. 
 
I løpet av høsten har Sande SK Fotball og Berger IL Fotball innledet samarbeid for 
seniorfotball. Dette etter ønske fra begge klubber for å kunne stille sterkere foran 
2021 sesongen, både når det gjelder 4. divisjon for A-laget, men ikke minst en større 
bredde for 7. divisjon hvor B-laget spiller. 
 

4. Sportslig aktivitet      
 

Dette ble en veldig annerledes sesong. Dette gjelder også for fotballen hvor hele 
vårsesongen ble avlyst for alle lag. Treningene kom etter hvert i gang igjen for barne- 
og undomsfotballen, samt for junior. Høstsesongen ble til alles glede gjennomført på 
vanlig måte. Med sportslige oppturer og nedturer. Vil understreke at dette var viktig 
for alle og vi ser frem mot en forhåpentlig vis mer normal sesong for 2021.  
Seniorspillere har dessverre hatt et veldig redusert tilbud i 2020 og verken trening eller 
spill kom i gang. Tilbudet var (og er fortsatt) begrenset til trening uten kontakt.  
  
Fotballskolen ble arrangert for tredje gang i regi av A-, B-, og juniorlag. Dette er et 
populært tiltak for barna i klubben. Fotballskolen gir også gode inntekter, da dette 
gjøres som dugnadsarbeid. Det nevnes også at KIWI bidrar til arrangementet.  
Vi ønsker å jobbe videre med tilbudet i årene fremover. 
Fotballskolen arrangeres første uke i skoleferien på anlegget i Dyegata. 
Viktige bidragsytere er Martin Smevik, Thor-Arne Fredheim og Ørjan Milhahn. 
 
Gutter og jenter født i 2007 og 2008 har deltatt på uttak til sone og satellitt trening i 
regi av NFF Buskerud. 
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5. Økonomi og dugnader 
 
Fotballgruppa har i 2020 et positivt resultat på kr 75 264. Styret har hatt god kontroll 
på inntekter og kostnader i regnskapsåret, og er fornøyd med at årets resultat igjen er 
et overskudd. 
 
Fotballgruppa har mottatt kr 25 000 i tilskudd fra Norges Fotballforbund til 
inkluderingsarbeid i 2020.  
 
Aktiviteten i korona-året 2020 har vært vesentlig mindre enn planlagt. Fotballgruppa 
har måttet avlyse de fleste av årets planlagte dugnader. Det var ingen kioskvakter, 
fotballotteriet ble avlyst, salg av adventskalenderen ble avlyst da disse aktiviteter ikke 
lot seg gjennomføre innen de gitte smittevernregler. 
 
Regnskapet til Fotballgruppa har i 2020 vært ført i det skybaserte regnskapssystemet 
Tripletex, og alle inntekter og kostnader fordeles på avdelinger. Dette gjøres fordi vi 
ønsker bedre kontroll på hvilke inntekter og hvilke kostnader hver gruppe har. 

 
Hovedinntekten til fotballgruppa kommer fra medlemmenes treningsavgift.  
 
Det legges ned mange timers dugnadsarbeid av foreldre som bidrar som trenere, 
lagledere og til andre administrative og praktiske oppgaver. Styret ønsker å takke alle 
som har bidratt til fotballgruppas aktivitet i 2020.  
 
 

6. Andre aktiviteter 
 

Utover klubbdommerkurs for opplæring av interne klubbdommere, har det i 2020 ikke 
vært arrangert noen andre aktiviteter i fotballgruppa. 
 

 
 
 

Sande, 02.03.2021 
         

Øyvind Nilssen 
Leder i fotballgruppa 


