
 
Årsmelding 2020 

 

Fotballgruppa 

 
1. Styret i fotballgruppa 

 

1.1 Medlemmer 

Fotballstyret i 2020 har bestått av: 

Bertil V. Smalås   Leder 

Bjørn Erik Øvrelid  Nestleder. Sportslig ansvarlig  

Hanne Lysberg   Økonomiansvarlig 

Tone Halseth   Materialansvarlig 

Thomas Rannem   Markedsansvarlig 

Marte Egge   Arrangementsansvarlig 

Rune Morten Vannebo  Dommeransvarlig 

Truls Hafell   Anleggsansvarlig. 

 

 

1.2 Møtefrekvens 

Fotballstyret: ca. en gang pr. mnd. 

 

 

2. Antall lag og deltakere 

 

2.1 Antall lag i serie 

6 stk. 11-er lag, 5 stk. 9-er lag, 9 stk. 7-er lag og ca. 10 stk. 5-er lag 

 

2.2 Antall aktive 

Ca. 400 utøvere og ca. 100 trenere/ledere. 

 

 

3. Utdrag av saker behandlet i styret 

• Økonomi: treningsavgifter, trenergodtgjørelser, dommergodtgjørelse, utstyr 

• Treninger og kamper under koronapandemien, rehabilitering kunstgressdekke. 

• Klubbutvikling/Spillerutvikling/Trenerutvikling. 
 

 

4. Deltagelse i arrangement 

• Alle cuper ble avlyst grunnet koronapandemien. 
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5. Idrettsprestasjoner 

G13 og J13 ble seriemestere i 2. div. høsten 2020. 

 

 

6. Egne arrangement 

• Trener- og lagledermøter. 

 

7. Kurs og utdanning  

Det ble gjennomført meget begrenset med kurs i 2020. 

 

 

8. Materiell / anlegg 

Komplettering av nye draktsett fra Umbro, vester, kjegler og fotballer. 

 

 

9. Økonomi 

Resultatet for fotballgruppa viser et greit overskudd, noe som i all hovedsak skyldes store 

kostnadsbesparelser forbundet med koronapandemien. Overskuddet ønskes benyttet til 

egenkapital for etablering av ny kunstgressbane i 2021.  

 

 

10. Kommentarer/oppsummering 

Styret mener det har vært nok et år med veldig bra engasjement blant trenere, lagledere, 

foreldre og spillere i en ellers vanskelig tid, spesielt for seniorspillere. Egge er en 

sertifisert kvalitetsklubb, og vi har fokus på tilrettelegging for spillerutvikling og 

samarbeid mellom lag og trenere. Styret har arbeidet med rehabilitering av 

kunstgressbanen som vil skje sommeren 2021.  

 

Aktiviteten på fotballbanen har vært stor. Mange gjør en meget bra innsats for Egge og 

bruker veldig mye tid på frivillig arbeid. Det er veldig positivt. 

 

Vil takke alle trenere/lagledere/tillitsvalgte for en bra sesong! 

 

 

11. Ildsjeler  

Ingen nevnt, ingen glemt. 

 

 

____________________ 

Bertil V. Smalås 

Leder fotballgruppa 


