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Dream team U17 2018

Styrets arbeid, styremøter og oppgaver.
Styret i DAFK 2018.
Styreleder: Roger Dennis Westbye
Nestleder: Per-Magnus Solberg
Styremedlem: Erik Allum
Styremedlem: Mathias Sandli
Styremedlem: Trond Reigstad
Klubbsekretrær: TBA
Styremøter
Vi har hatt en bedre frekvens på styremøter igjennom 2018 enn hva vi hadde i 2017.
Første styremøtene ble bruk til å delegere ansvarsoppgaver til hvert enkelt styremedlem.
Det har vært noe brannslukking i år, men ikke så mye som vi hadde i fjor. Vi har ønsket å ligge i
forkant av ting, slik at vi kan klare å fikse utfordringer som måtte dukke opp.
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. Jo flere som bidrar jo mer sammensveiset enhet blir vi.
Styrets oppgaver i 2018.
Dialog og møter med kommune, Idrettsrådet, Idrettskrets, Forbundet, Samarbeidspartnere,
dugnadsoppdrag og planlegging, samt styrets møter igjennom året.
Idrettsrådet og Kommune.
Det skjer ting om dagen. Vi hadde møte med kommunen og cricketen i Drammen høsten 2018.
Der ble vi rådet til å finne en felles måte å finne ut av hvordan Berskog kan bli best mulig for oss
som allerede bruker det. Vi hadde et nytt møte igjen nå i Januar. Vi har blitt utfordret av
kommunene om å invitere DIR og lokale politikere til å komme på et møte/aktivitet og for å høre
hva vi tenker om Berskog (Bærskau) Dette vil være en prioritert sak for styret i 2019.
Vi trenger å overbevise DIR, lokale politikere og kommunen om våre behov for å kunne gi
ungdommen et godt tilbud med gode fasiliteter til å kunne utøve amerikansk fotball.
Vi har i flere år jobbet med å få tilgang til oppmerket amerikansk fotballbane permanent på
kunstgress, det må vi klare, det har med vår eksistens å gjøre.
Vi har alltid hatt et ønske om å få bli sentralt i Drammen, og Åssiden er et fint sted. Og vi trodde
endelig at vi skulle få slå rot i Drammen da det igjen ble informert om at de ønsker å legge
kunstgress på Berskog. Men da Marienlyst prosjektet ble kansellert, så har det åpnet seg nye
muligheter på Berskog. Ut ifra det møtet vi har hatt med Cricket klubbene nå i Januar, så la vi
frem et forslag på at hvis de backer oss i å få kunstgress der hvor grusbanene er i dag, så vil de
kunne få større tilgang til treningsfeltet til å gjennomføre flere treninger. Og det ville ikke bli
store utfordringer med kamper, da det da vil bli mulighet å spille flere kamper samtidig på
Berskog.

CMS fakturering og inkasso
De tar seg av alt som har med fakturering, innkreving og inkasso på vegne av klubben. Men dette
har ikke fungert optimalt slik som vi ønsket det. Så styret er i tenkeboksen og vurderer andre
muligheter.
Klubben er klar og tydelig i vedtektene som klubben har vedtatt angående inn og utmeldinger.
De skal alltid gjøres skriftlig og iht vedtekter og lov som er satt på årsmøtet og iht lovnorm fra
NIF.
WEB, FB og Instagram
Vi ser klart nå behovet for å ha dedikerte personer til å styre mye av dette.
Instagram/FB: Nicole har virkelig tatt ansvar og vi i styret setter stor pris på den jobben hun gjør.
Web siden: Mathias har fått en bedre og enklere web side tilgjengelig. Flink til å oppdatere og
legge ut info.
Ønsket er at vi innen kort tid kan ha en mediegruppe som har ansvaret for driften av FB,
Instagram, Snapchat, web siden, og som tar seg av filming av kampene slik vi er pålagt.
Vil bli fremmet forslag om en mediegruppe på årsmøtet.
Aktivitet 2018 (Serie, trening, dugnad og sosiale aktiviteter)
U17 Serien 2018

U17 laget = DREAM TEAM 2018 sesongen
Etter å ha tatt nest siste plass i 2017 sesongen, så var gutta så gira på at dette ikke skulle skje
igjen. De la ned mye trening på egenhånd, de møtte trofaste opp på treninger uansett hvordan

været var. Det var den tøffe, harde treningen i vinterhalvåret som la grunnmuren til resultatet
som skulle vise seg etter endt sesong.
U17 Dream team 2018 gikk ubeseiret igjennom serie spillet, vi ble seriemestere 2018.
Når vi stiftet klubben for snart 9 år siden, så satte vi oss noen hårete mål, en av disse var å
komme oss til NM sluttspill og kunne spille finale. Målet var 2015, men det ble altså i 2018 med
U17 laget, og ikke senior laget. Vi gikk hele veien til finale i NM mot Eidsvoll. Endte med et
hårfint tap. Men fra å ikke kvalifisere seg til U17 NM sluttspill i 2017, til å gå hele veien til en
finale er en seier i seg selv.
Det var masse giv, glede, pågangsmot og samhold i denne gruppa i 2018. De sto på for
hverandre. Motiverte og pushet hverandre til å yte sitt beste. En herlig gjeng. Måtte dette vokse
mer i årene fremover. Selv med ugunstige treningstider så har snittet på oppmøtet ligget godt
over 80 %, og det står det respekt av. Noe som mange U17 spillere fikk et bevis på etter endt
sesong.
Vi er stolte av gutta og innsatsen de legger ned. Og at engasjementet fra foreldre, familie og
venner er så bra.
NM Sølv U17

Ikke alle var like happy for NM sølv, MEN det er vi alle i dag. Seriemestere 2018 ble vi 😉

Senior gruppa 2018

Warriors og Trolls hadde en samarbeidsavtale i 2018. Deres spillere skulle spille med oss, og våre fikk
muligheten til å spille Elite for dem. Vi hadde noen fine felles treninger sammen med dem. Samt at DW SR
fikk god hjelp av U17 spillere med disp til å spille D2 i 2018. Vi satser på flere nye, og noen comebacks i
2019

7 ON 7 Sarpsborg September 2018

God blanding av seniorer og U17 spillere i «Pass tournament» i Sarpsborg.
Klubben tok sin 3 pokal i år, 2 plass. Som vi også tok i 2017 😉

Dugnader 2018
Januar
Winter Open I Drammen arr. ECT Eagles Cheerleading
Parkerings vakter og stand i Drammenshallen.

Mars
NM Cheerleading Stokke.
I år så må vi dele på oppdraget med en annen klubb. Tønsberg, da vi ikke klarte å stille med nok
antall fra egen klubb. Stor takk til foreldre og U17 spillere, så fikk vi inn noen kroner på denne
dugnaden. Ingen som møtte opp på dugnaden fra senior gruppa. Klarer vi dette alene er det
50.000 kr i klubbkassa.
Sesongen 2018 April-Juli
Stor takk til alle sammen som bidro med å gjennomføre alle våre hjemmekamper.

Her er Helen og Liz i gang med «svele» produksjon
August
Vakthold Svelvik dagene.
Her ble det mannefall i år, ikke mye å rope hurra for.
Klubben har gitt de beskjed om at vi ikke tar dette oppdraget neste år.
September
Varetelling hos Rema1000 Orkidehøgda, stort engasjement av foreldre, styremedlemmer og U17
gutter.

Oktober-Des
Enjoy kort kampanje.

Klubben trenger medlemmer med gode holdninger og vilje til å stå på, og vi har noen som alltid
stepper opp for klubben og laget.
STOR takk til alle dere som bidrar, står på og er med på å bygge klubben.
Det hadde ikke vært mulig for oss å ha kommet så langt som det vi har gjort uten ildsjeler som
alltid står på og hjelper til. Jo flere som er med jo desto bedre blir det 😉
DUGNAD BYGGER SAMHOLD, VENNSKAP OG KLUBB.
Sosiale aktiviteter 2018
Vi hadde noen kvelder med pizza/Snacks og Madden turnering med U17 gutta.
Etter endt kamp så hendte det at det ble grillings og hårklipp.
(Her skulle det vært et bilde av hårklippen, men dessverre ikke fått noen)

Julebord 2018
Vi avsluttet året med julebord for spillere, dommere og trenere.
Her er det noen bilder fra det. Vi satser på at vi har startet en tradisjon her nå.

Roger K, Mathias S og Gert

Christian, Filip B, Filip A, Sverre og Natan

Nils, Farris, Frederik L, Oscar og Thomas R

Thomas og Kristian

Stor takk til Maarit og Helen som trakk i trådene, pyntet og gjorde dette til en
knall bra kveld for gutta 😉

Vurdering av klubbens mål 2018.
Øke medlemsantall i 2018.
I 2018 var medlemsantallet på 90 medlemmer i første kvartal. Vi har økt junior stallen, og det er
fint, men fortsatt rom for 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 og
klubben ved å involvere foreldre til å bidra. Klubbens juniorer er avhengig av at flere foreldre
bidrar. Utgangen av 2018 så var medlems antall nede i 83.
Så målsetningen med å nå flere medlemmer i 2018 ble ikke innfridd.

Stille junior lag U17 i 2018 sesongen.
Målsetning var å stille eget U17 lag, men vi trengte hjelp for å ha mange nok spillere da en del
U17 gutter ga seg, og noen ble for gamle. Vi klarte å stille eget lag, med et samarbeid med
Tønsberg.

Rekruttering
Vi trenger å rekruttere spillere, dommere, og trenere.
Her håper vi på drahjelp fra foreldre, spillere og andre.
Ved at har man fast sted og tider, med gode fasiliteter vil det
også skape gode rekrutterings muligheter. Vi håper at vi innen
kort tid kan få til det.
Vi har godt samhold i spillergruppe og trenerteam. Dette bidrar
til at nye føler seg velkommen og ønsker å bli med. Og her er vi
flinke.
Men det er fortsatt en utfordring for oss å rekruttere nye.
Vi har prøvd å knekke rekrutterings koden flere år på rad.
Her tror vi at alle kan hjelpe til å være litt kreative i å finne noen
gode løsninger fremover 😉

Klubbens målsetting for 2019
Øke medlemsantallet
Dette vil alltid være et sentralt mål for enhver klubb/idrettslag. Medlemsantallet synliggjør
klubben i NAIF, Idrettskretsen, Idrettsrådet og Kommunen. Stort medlemsantall er også
attraktivt for evt. samarbeidspartner/sponsor. Vi klart ikke å øke i fjor, så målet er å øke til 110
innen årsslutt 2019.
Flere til å bidra i klubbdrift og trenerteam
Styret er enstemmig i at det er for klubbens eksistens og videre vekst viktig at flere involverer seg og
bidrar. At alle er positive til de forskjellige oppgaver og verv 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, fungerer 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 et 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 et par stykker som har vært og sett på junior treningene, så det
blir spennende å se hvordan dette utvikler seg utover 2019. 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
2018 var et knall år med innsats
fra foreldre som tok på seg
oppgaver og gjennomførte med
stil. Tusen takk for innsatsen.
Vi har startet en god trend i
klubben med en aktiv
foreldregruppe som hjelper til.
Det at foreldre er med og bidrar
med forskjellige oppgaver i
klubben, gjør at klubben vil klare
evt utfordringer som kommer.
Det er fortsatt behov med
foreldre i styret, trenerteam,
undergrupper/komiteer,
dugnader og transport osv.
Jo flere som bidrar, jo bedre er
det.
Alle som er med på å skape et
godt miljø, er med på å skape en
sunn klubb.

Maarit og Liz parkeringsvakt og pengeinnkrevere under Winter Open arrangement i
Drammenshallen.

Dommergruppe
Klubben har i dag kun 2 godkjente dommere av 6 som er kravet til oss. Vi trenger å utvikle dommere, og
forbundet ønsker at enhver klubb har nok dommere til å ha en 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.
Dommer og regelutvalget (DRU) ytret et ønske om at klubbene får et eget dommermiljø i klubbene.
Dette er noe vi også ønsker å jobbe mot. Klubben får poengtrekk pr dommer som ikke stiller iht til krav
som klubben har fått av DRU. Samt bøter på 3000 kr pr dommer som klubben ikke stiller iht krav.

Øke juniorstallen, stille U17 i 2019
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, blir vi flere stiller vi sterkere i muligheten til å få et fast sted.

Klubbens visjon
En klubb for morgendagens ungdommer
For å kunne være en klubb for morgendagens ungdommer, så har klubben en visjon om å en gang i
fremtiden å 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 alfa og omega for en klubb. Dette er en
av støttepilarene til klubbens overlevelse. Det er til klubbens beste at flere engasjerer seg og er med å
bygge klubben.

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

Grobunn for gode holdninger og et sunt fotballhjerte
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
respektere andres ønsker og interesser for å få en gjensidig respekt for hva vi står får.
Et sunt fotballhjerte er å brenne for idretten, invitere andre til å bli med å prøve, stå opp for sporten vi
driver med, og er ikke flau over å holde på med det. Selv om venner, familie eller kollegaer evt mener og
tror noe annet 😉

En klubb med stødig og god økonomi
Det å ha langsiktige mål og visjoner er viktig, derfor må 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» treningssted med kunstgress og klubbhus, så bør vi begynne å spare.
1/3 av kostnaden for bygg/kunstgressbane må klubben klare selv. 1/3 kommer fra Grasrotandelen, Norsk
Tipping (søkes om) og 1/3 fra kommunen (Søkes om)
Klubben ønsker engasjere/ansette en hovedtrener, og daglig leder det koster også penger. Og til det
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 å hjelpe til med å finne muligheter til å øke inntektene på.

Økonomi (Fjorårets resultat 2018, Budsjett 2019, økonomiske utfordringer)

Utgifter siste 5 årene:
2014
2015
287.290
292.392

2016
471.248

Årsslutt, balanse på konto
2014
2015
2016
39.578
89.720
62.797
Inntekt 2018 Utgift 2018
442.940
194.221

2017
192.566

2018
194.221

2017
103.548

2018
352.311

Årsresultat 2018
248.719

Budsjett for 2019
Estimerte utgifter
Kr. 60.000 Bane/Hall leie
Kr. 35.000 Kurs og opplæring
Kr. 50.000 Reise
Kr. 90.000 Utstyr, pads, hjelmer, 3 B sledge, bukser/drakter
Kr. 40.000 Rekvisita, forbruksmateriell, Beachflagg
Kr. 15.000 Seriespill avgift
Kr. 46.000 Honorarer til trenere, styret, dommere
Kr. 6.000 Leie av klubbhuset
Kr. 15.000 Forføyninger/bøter
Kr. 367.000 Totalt estimerte utgifter for 2019
Estimerte inntekter 2019
Kr. 130.000 Kontingenter (Medlemskap og treningsavgifter)
Kr. 110.000 Dugnader
Kr. 150.000 Sponsorer/Tilskudd
Kr. 20.000 Kiosk/Arrangement
Kr. 410.000 Totale inntekter.

Da runder jeg, Roger Dennis Westbye, av årsberetningen for 2018 med avisinnlegget som Kathrine, mor til
Sverre, skrev i avisa. Beklager evt forglemmelser, skrivefeil osv. Skrevet og rapportert etter beste evne.

Drammen Amerikanske fotballklubb. Krigere du blir glad i.
Hjertet mitt banker for Drammen Amerikanske fotballklubb, også kalt Drammen Warriors. La meg
fortelle deg hvorfor.
Ved første øyekast kan Amerikansk fotball se ut som en gorilla og testosteron sport. Men det er ikke det.
Ok - det er en del harde taklinger og ja, det er en del blåmerker. Men aldri har jeg sett så mange klemmer,
så nært samhold, gutter som holder rundt hverandre og er genuint glade for å se hverandre som i denne
klubben. Ved line – up (oppstilling) før kamp er det ett rørende syn – der 22 gutter står hånd i hånd og
venter på å få starte. 4 kapteiner går hånd i hånd for å hilse på dommerne og motstandere. Etter kampen
er krigen over. Det er fair play. Vinnerne er store og taperne er store. Alle takker for kampen og gir ros for
velspilt kamp.
Og når vi snakker om å vinne. Det er litt moro, for drammen Warriors U 17 har ikke tapt en eneste kamp i
år og er dermed seriemesteres i U 17 serien i Norge. Det beste Amerikanske fotballaget for gutter U 17 i
Norge holder til i Drammen. Nå begynner sluttspillet og lørdag er det semifinale i norgesmesterskapet på
Berskaug gress, deretter er det finale eller bronse finale på Eidsvoll lørdag 23. juni forhåpentligvis med
krigerne fra Drammen på toppen av pallen.
Men hva handler dette egentlig om? På ett lag er det både et offensivt lag og et forsvarende lag. Offensivt
lag skal lage touchdown. Det som ser ut som et helt rått løpsraid er så mye mer enn en soloprestasjon.
Fordi: Når Oscar løper, er det en hel gjeng med krigere som blokkerer motstandernes forsvar, og vips banen er fri. I allefall nesten. Noen ganger må han løpe med en motstander på ryggen. Man blir ikke
norgesmester uten den egenskapen. Når querterback Thomas kan kaste en perfekt pasning til Frederik, så
er det fordi han få kaste i fred. Angreps linja gjør jobben og holder motstanderne unna. Taktikken er lagt
på forhånd, men justeres av trenerteamet underveis.
Forsvars-laget på sin side skal hindre motstanderne i touchdown. Her trengs det muskler som skal brøyte
seg gjennom motstandernes angrepslinje for å hindre deres quarterback i å kaste. Her trengs det taktikk
for å unngå å bli blokkert, og skulle en og annen løper komme seg igjen, så trenger du raske spillere som
kan ta han igjen og legge han i bakken.
Det sier seg selv at du ikke kjefter på en medspiller i Amerikansk fotball. Alle trenger alle, hele maskineriet
må fungere. Og det er det som er så innmari artig med denne sporten. Det spiller ingen rolle om du er
liten eller stor, tung eller lett. Alle typer trengs. Smart, sterk, stor, rask, liten, lett, mottaker, kaster osv.
Coach Roger, og Erik finner en plass til deg.
Litt nysgjerrig? Kom til Berskaug gress på lørdag og hei gutta fram til en finaleplass. Skjønner du ingen ting
av spillet, så spør sidemann. Det er en glimrende måte å bli kjent med nye mennesker.
Skrevet av Kathrine Fagerli Nilssen, stolt supporter og mamma

