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Styrets sammensetning
Styret
Styreleder: Mathias Sandli
Nestleder: Roger Dennis Westbye
Styremedlem: Per-Magnus Solberg
Styremedlem: Finn Arne Eriksen
Styremedlem: Nils Erling Larsen

Valgkomité
Valgkomité leder: Jan-Hugo Nilssen
Valgkomite medlem: Oscar Allum
Valgkomite medlem: Agnieszka Suchocha

Kontrollkomité
Kontrollkomité medlem: Kathrine Fagerli Nilssen
Kontrollkomité medlem: Dominika Andreassen

Revisor
Ingen krav om revisor

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte. Styret har gjennomført møter hver andre tirsdag i
måneden. Dette har blitt gjort for å øke kontinuitet i styrearbeidet. Vi har også dokumentert, og kommer
til videre dokumentere, vårt arbeid slik at vi kan bli mer effektive og gå mot en mindre ad-hoc
arbeidsform. Møteinnkalling og møtereferater har for første gang blitt en standard for loggføring av
møtene.

Styrets oppgaver
I et år som ingen andre så har styret fokusert på å kartlegge arbeidsoppgaver og utvikle strukturer og
rutiner for klubben. Styret jobbet med å forbedre treningsmuligheter og har skaffet treningstider inne i
Åssiden fotballhall. Styret har også opprettholdt kommunikasjon med idrettsråd, idrettskrets og
kommune via mail og tlf, samt drevet med rekrutteringsarbeid og den daglige driften av klubben.

Medlemskap og treningsavgift
Klubben har bestemt seg for å avslutte å bruke CMS for fakturering og inkasso av medlemskap og
treningsavgift. Det har vært noen hendelser som har ledet oss til å gå over til å bruke Klubbadmin som
vårt system fremover. Dette er valgt for å få bedre kontroll og gir medlemmene letter tilgjenglighet til å
styre sitt eget medlemskap. Klubbadmin brukes allerede for vår registrering av medlemmer og klubben
vil styre faktureringsprosessen internt. Året 2021 blir første gang vi går fullt inn med å bruke klubbadmin.



Sosiale medier
Styret har jobbet med å bruke sosiale medier som plattform for rekruttering og deling av informasjon.
Internettsiden vår har blitt oppdatering kontinuerlig og muligheten for endring har aldri vært mer
tilgjengelig.

Aktiviteter
Seriespill
Drammen Amerikansk Fotballklubb har ikke deltatt i seriespill i 2020.

U19 7-manns turnering
NAIF arrangerte en U19 7-manns turnering 10. Oktober hvor vi stilte et eget lag med noen låne spillere
fra Tønsberg Raiders. Drammen Warriors vant en og tapte en kamp, og endte på andre plass.

Trening
På grunn av landets covid-19 situasjon i 2020 så har dette vært et år med mye restriksjoner for
breddeidretten både for barn & unge og voksne. Før nedstengningen hadde vi treninger på Årbogen
fotballbane slik vi har pleid å gjøre til vinterstider tidligere år. Høsten 2020 så ble treningene holdt på
Berskog idrettspark.

Dugnad
Lier VGs
Vi hadde en dugnad som gikk på å flytte alt av bord og stoler ut i fra
klasserom på Lier Videregående Skole mandag 22. Juni for og så flytte
alt av bord og stoler tilbake i klasserommene 13. august. Arbeidet ble
utført for Caverion AS som skulle drive ombyggingsarbeid på skolen.
Dette er andre året på rad vi gjør denne dugnaden.

DUGNAD BYGGER SAMHOLD, VENNSKAP OG KLUBB.



Sosialt
Sommeravslutning 2020
Selv om vårsesongen ikke var helt optimal så avsluttet vi sesongen på vanlig måte, og det var med en
sommeravslutning med grilling på klubbhuset. Torsdag den 15. Juni fyrte vi opp grillen og holdt god
avstand fra hverandre mens vi snakket amerikansk fotball og funderte på hva høsten hadde å bringe.

Drammen Amerikansk Fotballklubb 10 Årsjubileum
For 10 år siden ble vår klubb etablert og dette måtte feires
med en fest. Festen var i roklubbens lokaler i sentrum og
det var viktig for oss å følge alle retningslinjer som på den
tiden var satt av kommunen, FHI og mattilsynet. Det var en
stor glede å se nåværende og tidligere medlemmer av
klubben. Medlemmene feiret og delte historier igjen deres
tid i klubben. Kvelden brakte mye god mat og god
stemning. Under feiringen ble det gitt taler fra Mathias
Sandli (DW), Roger Dennis Westbye (DW), Marie Yung
Solhaug (NAIF), Lise Christoffersen (VIK). Daniel Brurberg
Fredriksen (DW) stilte som konferansier og mot slutten av
jubileumsfesten spilte BB Boys (Blues Brother coverband).

Takk til alle som deltok og gjorde kvelden uforglemmelig.

Medlemstall
2020 0-19 år 20-29 år 30-39 år 40 år og eldre Totalt

Kvinner 2 0 0 3 5

Menn 10 11 4 8 33

Totalt 12 11 4 11 38



Vurdering av klubbens mål 2020
Rekruttering
Klubben har første gang arrangert Warriors amerikansk fotballskole som hadde et godt oppmøte. Det ble
avholdt i Berskaughallen over Super Bowl-helgen. Arrangementet var en suksess i utførelsen, men ledet
dessverre ikke til noen nye spillere på korona startet 1 uke etterpå. Klubben har videre forsøkt å
rekruttere gjennom året men har hatt utfordringer på grunn av pandemien.

Øke medlemstall
Medlemstallet har ikke økt som et resultat av vår rekruttering.

Flere til å bidra i klubbdrift og trenerteam
På grunn av begrenset drift av klubben har ikke styret sett et behov for å inkludere flere i vårt arbeid,
også med tanke på den lokale situasjonen i Drammen i 2020. Klubben har derimot fått to nye tilskudd til
trenerteamet. Dette er Nils Larsen og Herman Bunæs som begge er tidligere spillere for klubben.

Aktiv foreldre gruppe
Foreldregruppen har i 2020 blitt spurt om å delta på 10 års jubileet og vi i styret er evig takknemlig for
dere innsats.

Dommergruppe
Status quo



Øke junior og senior stallen i 2020
Spillerstallen for både junior og senior har ikke økt i 2020. Mye av årsaken har vært pga pandemien.

Klubbens målsetting for 2021
Lag U14 i 2022
Styret har satt som mål om at klubben skal stille et U15 i 2022. For at dette skal skje trenger vi å aktivt
rekruttere spillere. Styret kommer til å fokusere på denne aldersgruppen i sitt rekrutteringsarbeid videre.

Arrangere fellestrening med kortreise lag
For å øke det lokale amerikanske fotball samfunnet i byene rundt Drammen ønsker vi å arrangere
fellestreninger. Disse fellestreninger kommer til å stryke amerikansk fotball på tvers av klubbene.

Øke medlemstall med 30%
Styret har satt som en del av sin visjon å øke medlemstall årlig med 30%.

Klubbens visjon
Siden 2010 har Drammen Amerikansk Fotballklubb hatt sine opp- og nedturer. Vi har sett et seniorlag i
førstedivisjon et år til et seniorlag som ikke stilte til seriespill to år etter. Vi har sett et juniorlag i NM
sluttspill til et juniorlag som ikke stilte til seriespill de to neste årene. Det vi ønsker er å være en
bærekraftig klubb, og spre gleden og lærdommen man får ved å spille amerikansk fotball. Dette krever at
vi strategisk utvikler klubben i riktig retning. Nå ser vi mot fremtiden og setter vår visjon for 2025. Våre
visjoner for klubben er at den er:
 

● En klubb for morgendagens ungdom
● En klubb for personlig utvikling
● En klubb for gode holdninger
● En klubb for alle

 
Vår strategi for å oppnå dette er som følger: 
 

● Årlig økning av antall medlemmer med 30%
● Utvikle trenere og dommere
● Etablere en stødig og god økonomi
● Forbedre treningsmuligheter
● Gjennomføre sosial aktivitetsplan



Økonomi
Økonomi oversikt

År Inntekter Utgifter Årsresultat Kontobalanse

2012 67062 35.399

2013 148.089 122.812 25.277 60.626

2014 266.232 287.290 - 21.058 39.578

2015 342.523 292.392 50.131 89.720

2016 444.308 471.248 - 26.924 62.797

2017 233.303 192.566 40.737 103.548

2018 442.940 194.221 248.719 352.311

2019 250.930 236.512 14.418 366.870

2020 78.701 169.615 - 90.851 275.956

Budsjett 2021

Budsjetterte utgifter

Leie av kunstgress / hall 95.000

Utstyr til trening 20.000

Trener/Dommer lisens 2.000

Serie/Turneringsavgift 7.000

Styret, trener og dommer honorar 35.000

Kontorrekvisita 2.000

Møter/Kurs 10.000

Wifi 2.500

DW Accessories 20.000

Totalt budsjetterte utgifter 193.500 NOK



Budsjetterte inntekter

Medlemskontigent 14.000

Treningsavgift 16.000

Sponsor/LAM/Tilskudd 44.000

Norsk Tipping 21.800

Dugnad 25.000

Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen 10.000

DW Accessories 20.000

Totalt budsjetterte  inntekter 150.800 NOK

Årsregnskap 2020
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