
 

 

 

Velkommen til årsmøte for sesongen 2021. 

 

 

 

 

Styret i Fenstad Fotballklubb har bestått av følgende personer: 

Leder:   Ronny Johnsen 

Nestleder:  Tom Daniel Karlstad 

Styremedlem:  Erlend Emilsen 

Styremedlem:  Cato Nordlie 

Styremedlem:  Patrick Hofseth 

Styremedlem:  Atle Nordlie 

Styremedlem:  Camilla Smedsrud 

Styremedlem:  Stine Skovereng 

Juniorleder:  Patrick Hofseth og Cato Nordlie 

Kasserer:  Pål Anders Johnsen 

Sekretær:  Camilla Smedsrud 

Varamedlem:  Ingrid Østvold 

 

Andre verv i klubben: 

Anleggsleder:   Atle Nordlie 

Kioskleder:  Stine Skovereng og Stine Karlstad 

Dommerkontakt: Ronny Johnsen 

 

 

2021 har også vært preget av Covid-19, og det har ikke vært full sesong dette året heller. 

Det har vært på og av med seriespill, og treninger. Selv om det har vært åpent for seriespill 

har mange lag hatt utfordringer med å stille lag på grunn av karantener og smitte.  

Klubben, lagledere og trenere har gjort sitt ytterste for å legge til rette for at barna har fått 

spille fotball så langt det har latt seg gjøre. Det ble en sen start på sesongen for mange lag, 

men da vi først kom i gang har treninger gått som normalt. 

 

De eldste barna i barnehagen i Fenstad ble invitert til å prøvespille fotball, og et lag ble 

etablert med 3 trenere. Dette ser ut til å ha blitt en suksess, og det er registrert 12 spillere i 

denne gruppen. De trener sammen med 2015 kullet og de er totalt 35 barn. 

Vi håper de fleste av disse barna ønsker å fortsette med fotball. Dette var et godt initiativ for å 

sikre oss rekrutering tidlig, og dette ønsker vi å fortsette med i årene som kommer. 

 

Klubben har hatt en pantedugnad i januar. Panten har dessverre ikke blitt levert i år, så dette 

vil bli levert sammen med pantedugnaden i 2022. 

Pantedugnader er innbringende dugnader som ikke tar alt for mye tid, og vi ønsker å fortsette 

med denne type dugnad i årene fremover. 

 

I sesongen har vi stilt lag i følgende klasser: 

Mix 7 år 

Jenter 8/9 år 

Gutter 9 år 

Jenter 10 år 

Gutter 10 år 

Jenter 12 (samarbeid med FuVo) 

 

 

 

 



 

 

 

Det ble ikke avholdt noen vårcup på Hvam i år, og det ble heller ikke noe av den årlige 

overnattingscupen klubben har brukt å delta på.  

Overnattingscup sees på som et veldig fint sosialt tiltak, og styret har som mål å få til dette 

igjen så snart restriksjonene letter og cuper tillates. 

Ingen av lagene har i år deltatt på noen form for cuper, annet enn Nesmesterskap. 

 

Nesmesterskap ble i år avholdt av R&Å. R&Å fikk dette flyttet til 2021 da det i 2020 ble 

avlyst grunnet Covid-19. Fenstad FK stilte med 6 lag til Nesmesterskapet. I J12 klassen ble 

kamper avlyst da de kun hadde Hvam å møte, og de ble rammet av covid-smitte. 

 

Tine Fotballskole ble i år gjennomført som planlagt. I 2021 var det over 90 deltagere på 

fotballskolen, noe som må kunne betegnes som en suksess. Fotballskolen varte i en uke, fra 

mandag til fredag. 

I år fikk vi også besøk av Frode Grodås, som holdt keeperskole for en fin gjeng med lovende 

fotballspillere som hadde meldt seg på dette. 

Vi hadde nydelig vær under hele uken, og god hjelp fra mange dyktige ungdommer og eldre 

som bidro til at dette ble en fantastisk uke for barna. 

 

I 2021 ble også ny kjøkkeninnredning til kiosken kjøpt inn og montert på dugnad. 

Vi så det som sterkt nødvendig, og kiosken er nå et triveligere sted å oppholde seg. 

Zettel har også blitt kjøpt inn for å bedre kontroll på inntekter i kiosk, samt kunne tilby 

kortbetaling i kiosken. 

 

Regnskapet i 2021 viser et solid overskudd i klubben på kr 143.912,26, dette skyldes delvis at 

vi ikke har hatt store utgifter med cuper etc i år.  

Budsjettet for 2022 viser et underskudd i klubben, dette hovedsakelig pga innkjøp av ny 

gressklipper og ny varmtvannsbereder. 

Styret vil fortsette jobben med økt fokus på dugnader andre inntektskilder i årene fremover.  

 

 

Det har vært jobbet med Fenstad-hallen dette året, og det har vært flere møter i kommunen 

ang hvordan deres innstilling er til å få ny hall i Fenstad.  

Forslaget har blitt delvis avslått fra kommunens hold, men en klar oppfordring til å jobbe 

videre med hallen, og søke om realisering av denne på et senere tidspunkt. 

Der er levert et arealinnspill for omregulering av områdene som trengs til hallen. Det er 

foreløpig ikke avgjort om arealinnspillet blir godkjent. 

 

Forslaget går ut på å bygge en flerbrukshall med tilhørende fotballbaneanlegg i tilknytning til 

Fenstad Skole. Forslaget inkluderer også en avvikling av dagens anlegg, og salg av arealer 

som skal være med å finansiere utbyggingen. 

Den videre utviklingen i denne saken kan medføre store endringer i klubben i fremtiden. 

 

Vi vil avslutte beretningen med og også takke medlemmer i styret, trenere, lagledere, 

anleggsleder og rengjøringspersonalet for en kjempegod jobb i året 2021. 

 

 

 

Mvh 

 

Styret i Fenstad Fotballklubb 


