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Styrets arbeid, styremøter og oppgaver.
Styret i DAFK 2016.
Styreleder: Roger Dennis Westbye
Nestleder: Per-Magnus Solberg
Styremedlem: Linda K Wang
Styremedlem: Andreas Fjellhede
Styremedlem: Andreas Lundgård
Klubbsekretrær: Ozan Uysal Jr
Styremøter:
Oppmøte i styremøter har vært fraværende av enkelte styremedlemmer i 2016. Første
styremøte ble bruk til å delegere ansvarsoppgaver til vært enkelt styremedlem. Noen har gjort
oppgavene sine, andre har ikke tatt ansvar for sine oppgaver, som da igjen har påført de andre
flere oppgaver. De som har vært aktiv i styret har drevet med «brannslukning» istedenfor å være
i forkant av utfordringer. Fremmøte snittet på styremøter i 2016 har vært for dårlig.
Drammen Amerikansk Fotballklubb trenger motiverte styremedlemmer som kan være det
organet som staker ut kursen for å sikre klubbens fremtid i Drammen. Klubben trenger flere til å
bidra og hjelpe til i undergrupper.
Styrets oppgaver i 2016 har vært:
Dialog og møter med kommune, Idrettsrådet, Idrettskrets, Forbundet, Samarbeidspartnere,
dugnads oppdrag og planlegging.
Idrettsrådet og Kommune.
Vi har over flere år jobbet med å få tilgang oppmerket amerikansk fotballbane. Med fasiliteter
som garderobe og stort utstyrs bod. Det er en lang kamp. Vi fikk gode nyheter muntlig og fikk se
tegninger av amerikansk fotballbane på Berskog. Da det er planlagt at det skal legges kunstgress
på Berskog. Og vi trodde endelig at vi skulle få slå rot i Drammen. Det er derimot lengre frem i
tid, da Marienlyst prosjektet må bli avklart og at kommunen får inn de midlene som trengs for å
bygge ut på Berskog.
I et møte i November så ble vi forespeilet bane ute på Skoger. Der hvor Skoger fotballklubb
holder til. De får i løpet av 2018 kunstgresset som ligger på Marienlyst. De har garderober, lager
og klubbhus. Ok fasiliteter. Selv om det er dårlig med buss forbindelse og ligger litt utenfor så er
det raskeste stedet vi kan få tilgang til for å kunne få bedre treningstider og få trent ute på
kunstgress. Usikkert om det blir undervarme. Men skal være flomlys, så det er bedre enn hva vi
har på Berskog hvor det blir mørkt ganske fort på høsten. Det er en sak som vi trenger å få tatt
en avgjørelse på.
Her er noen utdrag fra svar på spørsmål vi (DAFK) sendte sist til
DIR (Drammens Idrettsråd) og DK (Drammen Kommune/VNI):
DAFK: Hva er status Berskog?
DIR: En utvikling av friidrettsanlegg og andre anlegg på Berskaug er avhengig av at Bystyret vedtar ny
reguleringsplan for Marienlyst Nord. Planen skal behandles politisk første gang den 19. april og blir da
forhåpentligvis vedtatt lagt ut til offentlig høring. Den vil så komme opp til 2. gangs behandling og endelig
vedtak til høsten. Relativt raskt etter et slikt vedtak vil arbeidet med å realisere de to friidrettsanleggene på

Berskaug starte opp. I de nåværende planene så ligger det ikke inne noen opprustning av de to
gressbanene som brukes til deres idrett samt til cricket og fotball. Kun at de beholdes som i dag. Det
alternativet som vi drøfta med dere for et års tid siden og som var basert på en integrert utbygging av
Travbanen og idrettsområdet på Berskaug og som kunne inneholdt nye baner for dere og baseballen, synes
pr nå å være lite aktuelt – de to områdene vil bli bygget ut hver for seg.
DAFK: Hvordan kan dere hjelpe oss med bedre treningssteder og tider vinterhalvåret for ungdommen vår?
DIR kan kun bidra dere i å be kommunen jobbe med bedre treningssteder og -tider både sommer og vinter,
noe vi herved gjør på ny. Det er kommunen som eier, drifter og fordeler treningstider i anleggene. DIR håper
dere i VNI fanger opp essensen i denne mailen fra DAFK og inviterer klubben og DIR til møter om å finne
gode løsninger for dere.
DK v/Tommy Svensrud:
Utfordringen deres er at dere defineres som uteidrett ala fotball. Da har dere ikke pri i kommunale
idrettshaller. Da blir dere tilbud ledig tid etter hovedfordelingene. Dette er politisk vedtatt og administrasjonen
forholder oss til dette.
DAFK: Hvilke tiltak kan vi gjøre?
Det bør vi sikkert diskutere i et felles møte med VNI. Fullverdig anlegg for deres idrett er så arealkrevende at
det vil være vrient å finne nye steder å plassere det på i Drammen. Åskollen har også vært oppe til
vurdering, men er vel like usentralt for dere som Skoger?
Når det gjelder vinterhalvåret – er det da treningstid i hall dere ønsker? Også i fht dette er Tommy som
fordeler hall-tid i de kommunale hallene en nøkkelperson.
Nå åpner vi Ørenhallen neste sesong. Det vil avhjelpe noe, uten at jeg lover noe som helst.
Utdrag slutt.
Som dere sikkert forstår så er dette en lang prosess. Men vi kan ikke gi oss. Derfor er det desto
viktigere at vi styrker organisasjonene i klubben. Å at vi sammen kan bistå hverandre i
rekrutering, dugnad, samhold, promotere klubben og arr sosiale tilstelninger. Skal vi bli synlig
gjort ovenfor kommunen og Idrettsrådet i Drammen så må vi bevise gjennom medlems antall at
vi er seriøse i målet om å bli en klubb i Drammen med gode tilbud til unge og eldre. Det er mye
som kan gjøres. Men flere trenger å engasjere seg i klubben 😉
Outsourcet fakturerings delen
Styret har også jobbet med å finne en samarbeidspartner innen fakturering, oppfølgning og
inndrivelse. Vi brukte for mye tid på å følge opp på spillere og medlemmer som ikke gjør opp for
seg. Derfor ble det vedtatt i fjor at vi skulle finne et firma som kunne ta seg av disse oppgavene.
Dette har blitt gjort og CMS har tatt oppdraget. Og gikk live i Mars 2017.

WEB og FB
Vi har en web side, men ingen i styret har kunnskap om å drifte, var en som hjalp til for noen år
siden men sluttet. Vi trenger å få dette på plass. Vi trenger noen som har kunnskap om dette og
som kan drifte siden og info flyt mellom FB og webside. Vi trenger enklere måte å melde seg inn i
klubben, og at når en melder seg inn at info blir fordelt riktig til der hvor informasjon trengs.
Medlemslister, spillerlister til trenere. Og sikkert mer.

Aktivitet (Serie, trening, dugnad og sosiale aktiviteter)
Senior Herrer 1 Div 2016

Playbook trening på Årbogen.

Utfordringer i senior gruppa gjennom hele året i antall aktive spillere. Holdninger og motivasjon
til spillere og trenere har vært veldig varierende. Hadde spillermøte i høsten 2016 hvor spillere
ble enige om å ha et oppmøte på over 70% og bidra til å få med flere nye spillere. Vi viste
allerede høsten 2016 at vi hadde store utfordringer med å ha stor nok spillerstall klar for
seriespill 2017. Alle skulle bidra og hjelpe til. Men etterhvert viser det seg at kun få dedikerte
som er med på høst og vinter treningene. Noen velger å slutte, noen velger å gå til andre klubber
pga holdninger til spillere som ikke har samme ambisjonene som de som er dedikerte. Vi hadde
noen som også sluttet i 2016 resulterte i at vi må trekke laget fra seriespill 2017. Men viktig
uansett å jobbe vidre og finne dedikerte spillere som ønsker å spille og være med å motivere
andre spillere og bidra til sunt treningsmiljø. Fokus på å rekruttere flere senior spillere, ha
dedikerte spillere som er med i denne prosessen med de riktige holdninger for lag idrett.

Junior gruppa

Oppvarming på Årbogen U17

Her har vi hatt en positiv utvikling i 2016. Vi meldte på et lag i U17 serien i 2017. Noe som bidrar
til fokus i denne aldersgruppa. Siden det ikke blir senior spill for klubben flytter vi tilgjengelige
trenere over i junior gruppa for å bidra. Spennende ungdommer å jobbe med. Men vi har fortsatt
en jobb med å få rekruttert flere i denne aldersgruppen. Beste rekrutering gjort innenfor jr
satsing ble gjort i 2016. Håper at dette er en trend som tas med i 2017.
I November 2016, så arrangerte forbundet junior camp i Kristiansand. Og vi stilte med en god fin
gruppe fra Drammen og fylte opp en 9 seter. Det var topp tur med mye moro og god innsats på
treningsfeltet av gutta. Gutta fikk god opplæring, ble kjent med andre spillere fra diverse
klubber.
Det skal bli morsomt.

Dugnader 2016:

NM Cheerleading Stokke i Mars.
Her klart vi akkurat å stille med minst mulig antall personer. I år så må vi dele på oppdraget med
en annen klubb. Det er ikke bra. Istedenfor å få 50000 for oppdraget så må vi nå dele på den
summen med en annen klubb. Om vi blir spurt om oppdraget i 2018 er usikkert.
Vakthold Svelvik dagene i August.
Samme utfordringen her med at vi så vidt klarte å få minst mulig antall personer.
Disse to oppdragene har vært redningen til klubben. Og vi har nå fått konkurranse i å få disse
oppdragene. Til sammen så drar disse to oppdragene inn i snitt 75.000 kr i året. Og er i fare for å
miste disse i 2018. Igjen så faller det tilbake på holdninger og ønske om å bidra til at klubben og
laget. Klubben trenger gode holdninger og vilje til å stå opp for klubben og laget.
Vi trenger dugnads oppdrag for å kunne nå målsetninger som å lønne en hoved trener. Dette er
et ønske fra trenerteamet og i spillergruppa. Men det har en pris. Så skal dette målet oppnås så
må dugnads aktiviteten opp. Det vil alltid være en balanse mellom dugnad og treningsavgifter. Vi
er blant de få klubbene som har lave treningsavgifter. Så vi er avhengig av at enn møter opp på
dugnader og at man hjelper til med å finne dugnad oppdrag.
Sosiale aktiviteter 2016:

Juniorgutta i klubbhuset noen fredag kvelder med Madden, snacks, og drikke. Og en pizza i ny og ne.

Sommeravslutning grillfest med senior gruppa.
Ellers vært et stille år med sosiale aktiviteter.

Vurdering av klubbens mål 2016.
Øke medlemsantall i 2016.
I 2016 var medlemsantallet på 121 medlemmer i først kvartal. Vi har økt junior stallen og det er
fint, men ikke alle juniorer har familiemedlemskap (Mor, far og søsken) Det er ønskelig at det
løses familiemedlemskap slik at foreldre også kan ta på seg evt verv i klubben, og ha stemmerett
ved valg og når avgjørelser skal tas. På denne måten styrker vi sammen fremtiden til junior
gruppa ved å involvere foreldre til å bidra. Klubbens juniorer er avhengig av at flere foreldre
bidrar. Utgangen av 2016 så var medlems antall nede i 93.
Så målsetningen med å nå flere medlemmer i 2016 ble ikke innfridd.
Stille junior lag U15-17 i 2016 sesongen.
Dette ble ikke nådd da vi har en utfordring i å fylle opp i bestemte alderstrinn med nok spillere.
Klubben har derfor inngått en samarbeidsavtale med Bærum Gators. Hvor våre juniorer fikk
spille med Gators, og deres seniorer spilte med oss. Avtalen er fra år til år.

Klubbens målsetting for 2017
Øke medlemsantallet
Dette vil alltid være et sentralt mål for enhver klubb/idrettslag. Medlemsantallet synliggjør
klubben i NAIF, Idrettskretsen, Idrettsrådet og Kommunen. Stort medlems antall er også
attraktivt for evt. samarbeidspartner/sponsor. Vi klart ikke å øke i fjor, så målet er å øke ifht
medlemsantallet som var 93 ved årsslutt 2016.
Flere til å bidra i klubbdrift og trenerteam
Styret er enstemmig i at det er for klubbens eksistens og videre vekst viktig at flere involvere seg og
bidrar. At alle er positive til de forskjellige oppgaver og verve som må være på plass i en klubb.
Klubbdrift, er å være med i forskjellige komiteer og grupper med forskjellige ansvarsoppgaver innen drift,
arrangementer og andre oppgaver som måtte dukke opp.
Trenerteam, styret ønsker å følge modellen som en del andre klubber har at senior spillere, som
kapteiner, som trenere i junior stallen. Foreldre og senior spillere som ønsker å bidra her som trenere vil
bli sendt på trenerkurs i regi av forbundet. Spennende og anbefales.
Styret er i kontakt med par personer for å kunne ta jobben som hovedtrener i klubben. Først og fremst
for å ha en dedikert hovedtrener i U17 gruppa. Det er her vi legger inn skyts for å etablere en god
grobunn av spillere i klubben. Vi har hatt par stykker som har vært og sett på junior treningene, så blir
spennende å se hvordan dette utvikler seg utover 2017. Men skal vi ha en dedikert hovedtrener så må vi
også planlegge og skaffe nødvendige midler til å lønne. Så igjen tilbake til balansen mellom sponsor,
dugnad og treningsavgift

Aktiv foreldregruppe

Liz Fjeldseth og Erik Allum på stand under Winter Open arrangement i Drammenshallen
Enhver klubb som driver med barne og ungdoms idrett er avhengig av foreldre som ønsker å bidra i
forskjellige roller i klubben, styre, trenerteam, hjelpe til med sosiale aktiviteter, dugnader og transport
osv. Jo flere som bidrar jo bedre er det. Alle er med å skape godt miljø er da med i å skape en sunn klubb.
En klarer ikke det alene, ei heller 2 eller 3. Men flere som bidrar desto bedre er det.

Dommer gruppe
Klubben har i dag kun 1 godkjent dommer, vi har en som er under opplæring. Trenger å utvikle dommere
og forbundet ønsker at hver klubb har nok dommere som kan ha egen dommergruppe. Dette har vært en
stor utfordring i mange år i Drammen Amerikansk Fotballklubb. Vi har ennå ikke løst denne utfordringen.
Det ligger igjen på det at vi trenger flere til å bidra.
Trondheim November 2016 ble det av holdt dommer og trener helg.
Dommer og regel utvalget (DRU) ytret et ønske om at klubbene får et eget dommermiljø i klubbene.
Dette er noe vi også ønsker å jobbe mot. Klubben får poeng trekk pr dommer som ikke stiller iht til krav
som klubben har fått av DRU.

Øke junior stallen, stille U17 i 2017
Vi har i flere år jobbet med dette. Og vi har økt junior gruppa sakte. Men vi trenger fortsatt å rekruttere
nye. Noe av utfordringen er treningstider om vinteren så lenge gresset er stengt. Og styret jobber med å
få bedre tider til våre juniorer, er vi flere stiller vi sterkere i muligheten til å få et fast sted.

Visjon
En klubb for morgendagens ungdommer
For å kunne være en klubb for morgendagens ungdommer, så har klubben en visjon at en gang i
fremtiden ha et eget sted for trening, kamp, sosiale aktiviteter og tilholdssted. Et sted vi kan dyrke
sporten, samhold og engasjement. Et sted hvor klubben kan gro og vokse seg fram til å bli et like godt
alternativ til unge, som de andre store idrettsgrener i Drammen. Dette er vår største utfordring og noe
styret ønsker å jobbe for. Det er en lang vei å gå, men vi har begynt.

En klubb for videreutvikling av styremedlemmer, dommere, spillere og trenere
Det å undervise, kurse og utvikle trenere, dommere og spillere er et alfa omega for en klubb. Dette er en
av støttepilarene til klubbens overlevelse. Det fordrer til engasjement av flere som da er med å bygge
klubben. Viktig for egen mestringsfølelse og utvikling.

En senior gruppe som er forbilder for juniorer
Viktig for junior spillere og ha gode forbilder i både trenere, foreldre og senior spillere. Forbilder som
gjennom sitt eksempel viser toleranse, tålmodighet, disiplin, respekt, forståelse, lytter og tørr å by på seg
selv.
Det og ta vare på ungdommen er viktig, de er morgendagens helter i Warriors drakta.

Grobunn for gode holdninger og sunt fotball hjerte
Holdninger er smittsomme, er din verdt å få?
Viktig tenke over. En klubb med negativitet, baksnakking og egoistiske holdninger vil ikke klare å eksistere
i det lange løp. Viktig at alle medlemmer, spillere, trener og foreldre er med på å skape en trygg klubb
med et godt miljø og gode holdninger.
Det å være stolt av idretten vi driver med er bra, men like viktig å vise respekt for andre idretter. Vi må
respekter andres ønsker og interesser for å få en gjensidig respekt for hva vi står får.
Et sunt fotball hjerte er å brenne for idretten, inviterer andre til å bli med å prøve, står opp for sporten vi
driver med, og er ikke flau over å holde på med det. Selv om kanskje venner på skole, jobb eller familie
mener og tror noe annet.

En klubb med stødig og god økonomi
Det å ha langsiktige mål og visjoner er viktig, derfor må en den økonomiske biten være på plass. For at vi
skal kunne nå våre visjoner og mål så må klubben spare penger for å kunne investere i framtiden. Skal vi
ha noe eget så koster det. Og vi må begynne nå å spare for å kunne nå de målene om lønnet hovedtrener,
egen trenings sted og klubbhus.
Klubben ønsker også engasjere/ansette en hovedtrener og det koster også penger. For at vi skal klare
dette trenger vi å finne samarbeidspartnere for å kunne hjelpe oss fremover, dette er en av oppgavene
for styret, men vel så viktig så er det alles ansvar og hjelp til med å finne eventuelle kandidater til dette.

Økonomi (Fjorårets resultat 2016, Budsjett 2017, økonomiske utfordringer)

Utgifter siste 5 årene:
2012
2013
67.062,122.812,-

2014
287.290

Årsslutt, balanse på konto
2012
2013
2014
35.399
60.626
39.578
Inntekt 2016 Utgift 2016
444.308
471.248

2015
292.392

2016
471.248

2015
89.720

2016
62.797

Årsresultat 2016
- 26.924

Budsjett for 2017
Estimerte utgifter
Kr. 60.000 Bane/Hall leie
Kr. 35.000 Kurs og opplæring
Kr. 50.000 Reise
Kr. 40.000 Utstyr
Kr. 15.000 Rekvisita, forbruksmateriell
Kr. 30.000 Seriespill/dommeravgift
Kr. 45.000 Hovedtrener
Kr. 275.000 Totalt estimerte utgifter for 2017
Estimerte inntekter 2017
Kr. 90.000 Kontingenter
Kr. 80.000 Dugnader
Kr. 110.000 Sponsorer/Tilskudd
Kr. 20.000 Kiosk/Arrangement
Kr. 230.000 Totale inntekter.

Revisors beretning av årsregnskapet 2016
Drammen Amerikansk Fotballklubb
Beretningen er gjort av 2 av klubbens medlemmer, da klubben ikke har ansatte og ei heller
omsetning over 5 millioner kroner.
Uttalelsene om årsregnskapet 2016
Vi har revidert årsregnskapet som består av klubbens inntekter og utgifter, som består av
balanse pr. 31.12.15 og 31.12.16. Årsregnskapet ligger ved.
Vår oppgave er å gi utrykk og meninger om årsregnskapet. Vi mener å ha fulgt regelverket for
revidering av årsregnskapet iht. NIF`s regelverk for klubber og idrettslag. Ansvaret for regnskapet
ligger dog på styret i Drammen Amerikansk Fotballklubb. Klubben har ingen ansatte, derav ingen
daglig leder.
Årsregnskapet endt med minus 26.924 kr.
Men en positiv balanse kr.89.721 Januar 2016. Ved utgangen av 2016 var klubbens konto bokført
kr. 62.797
Konklusjon.
Vi har gått igjennom regnskapet og anser årsregnskapet 2016 i samsvar med lov og forskrifter og
gir rettvisende bilde av Drammen Amerikansk Fotballklubb og at deres resultater og
kontantstrømmer er riktig ført for 2016.

Dato: 15.03.17

_________________________________

__________________________________

Monica N Westbye ft. 22.09.72

Sverre Myrseth Wang Ft. 21.02.69

Årsregnskap 2016
for
Drammen Amerikansk Fotballklubb
Organisasjonsnr. 996159833

Utarbeidet av:
Regnskapsjefen AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Gamle Riksvei 467
3055 KROKSTADELVA
Organisasjonsnr. 983603467

Drammen Amerikansk Fotballklubb

Resultatregnskap
Note

2016

2015

154 594
111 479
33 943
70 500
0
22 878
50 914
444 308
444 308

132 654
84 270
11 541
26 210
7 550
12 407
67 891
342 523
342 523

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
3100 Kontigenter
3101 Sponsorinntekter/tilskudd
3104 Norsk Tipping
3105 Dugnad
3107 Salg kalender
3108 Tilsetninger/andre inntekter
3109 Norges Idrettsforbund
Sum Salgsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
4000 Innkjøp/tilsetninger
4001 Jubileumsfest/tilsetninger
4060 Frakt, toll og spedisjon råvare
Sum Varekostnad
Annen driftskostnad
6401 Leie av lyd anlegg
6490 Leie av buss
6500 Baneleie
6510 Medisinsk Utstyr Isposer
6530 Drakter og utstyr
6540 Lisenser m.m
6541 Lisens NAIF
6552 Dommerhonorar
6560 Rekvisita
6572 Vask
6725 Honorar juridisk bistand fradr.
6800 Kontorrekvisita
6810 Datakostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l
7080 Kjøregodtgjørelse
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig
7320 Reklameannonser
7420 Gaver, fradragsberettiget
7770 Bank og gebyrer
7790 Annen kostnad m/fradrag
Sum Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

5 082
0
22 812
27 894

14 102
3 875
2 737
20 714

3 875
44 000
55 030
8 077
161 284
13 440
41 485
11 450
87
2 200
3 113
2 633
1 319
26 500
4 580
61 817
333
911
961
261
443 353
471 248
(26 940)

1 000
2 500
34 563
4 442
22 855
63 660
0
6 250
651
1 438
0
2 958
17 095
22 267
0
76 536
5 700
0
1 064
8 700
271 678
292 392
50 131

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
NETTO FINANSPOSTER

16
16

11
11

(26 924)
(26 924)

50 142
50 142

ÅRSRESULTAT
Overføringer annen egenkapital

Årsregnskap for Drammen Amerikansk Fotballklubb

Organisasjonsnr. 996159833

Drammen Amerikansk Fotballklubb

Resultatregnskap
Note

2016

2015

62 797
62 797
62 797

89 721
89 721
89 721

62 797
62 797
62 797
62 797

89 721
89 721
89 721
89 721

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Roger Dennis Westbye

Per-Magnus Solberg

Linda Wang

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Ozan Uysal

Andreas Fjellhede

Styremedlem

Styremedlem

Sted: Drammen

Årsregnskap for Drammen Amerikansk Fotballklubb

Andreas B Lundgård
Styremedlem

Dato: 27.02.17

Organisasjonsnr. 996159833

