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Innledning  

 
Byåsen breddefotball har gjennom sitt arbeid med å bli Kvalitetsklubb vært gjennom en prosess 

fra å være en lagstyrt klubb til å bli en klubbstyrt klubb. Klubben som sjef er i samsvar med NFF 

og kretsen sine krav. Klubbens rutiner, organisering og utdannelse av både trenere og 

styremedlemmer er godkjent av fotballkretsen. Klubbens sertifisering som kvalitetsklubb sikrer at 

klubben har gode rutiner for virksomheten og dette gjør at spillerne skal få et best mulig tilbud slik 

at de kan utvikle seg og spille fotball lengst mulig. 
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Organisasjon 

 

Styret 2017 Rasmus Hugdahl styreleder 

Øystein Haugen nestleder 

Geir Hammer økonomiansvarlig 

Marit Larssen Næss (1.1-30.7.17, Tove Larsen (1.8-31.12.17) 

arrangement 

Ine Mørk Olsen, Kommunikasjon tom.1.09.17) 

Marianne Løseth marked 

Dag Bordal styrets representant i sportslig utvalg 

Anders Nikolaisen anleggsansvarlig 

Tove Larsen varamedlem 

Daglig leder Rune Sørli (70 % stilling), 30 % stilling Hovedlaget med 

arrangement. 

Sportslig leder Tor Asle Kleveland 1.1-31.7.17 (50 % stilling), Svein Erik 

Torvik 1.8-31.12.17 (30 % stilling) 

Trenerutvikler Svein Erik Torvik 

Dommerkontakt Håvard Kvamvold 

Sportslig utvalg Leder sportslig utvalg: Tor Asle Kleveland (1.1-31.7.17),  

Svein Erik Torvik (1.8-31.12.17)  

Representant for barnefotball: Arne Winsnes (6-12 år) 

Representant for ungdomsfotball (13-16 år): Frode Vigtil 

Styrets representant: Dag Bordal 

Dommerkontakt Håvard Kvamvold 

Trenerutvikler: Tor Asle Kleveland (1.1-31.7.17),  

Svein Erik Torvik (1.8-31.12.17) 
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Styrets arbeid 

Styret konstituerer seg selv og fordeler sine medlemmer på de ulike ansvarsoppgavene. Styret har avholdt 

10 styremøter og alle møtene er referatført. Mellom styremøtene jobber de ulike styremedlemmene med 

sine egne ansvarsområder og har blant annet dialoger med daglig leder, sportslig leder, styreleder, 

fotballkrets og andre klubber.  

For å sikre kontinuitet i styrets arbeid er det innføring av elektronisk arkiv som er tillagt roller i styret. Dette 

sikrer gjenbruk av data ved utskifting av styremedlemmer   
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Sportslig 

Ansvarlig: Sportslig leder Tor Asle Kleveland (1.1-31.7) og Svein Erik Torvik (1.8-31.12). 

Målstyring og identitet 

Byåsen breddefotball har vært gjennom en fireårig prosess fra å være en lagstyrt klubb til å bli en klubbstyrt 

klubb. Klubben som sjef er helt i samsvar med NFF og kretsen sine krav gjennom at klubben ble sertifisert 

som kvalitetsklubb på nivå 1. Dette har medført en videreutvikling og fornyelse av klubbens sportsplan og 

klubbhåndbok som styringsdokumenter for breddefotballens virksomhet. Prosessen har vært drevet i 

gjennom av sportslig utvalg etter mandat fra styret og blir jevnlig repetert for trenere og støtteapparat.  Den 

nåværende sportsplanen deles opp i en håndbok og en sportsplan for Byåsen breddefotball under tittelen 

slik gjør vi det Byåsen! 

Den nåværende sportsplan og klubbhåndbok skal revideres inneværende år. Klubben vil i løpet av 

inneværende år vurdere å søke om å bli sertifisert som på kvalitetsklubb på nivå 2.   

Sportslig  
Ansvarlig: Sportslig leder Tor Asle Kleveland (01.01-31.07) Svein Erik Torvik (01.08-31.12) 

Tor Asle Kleveland sluttet i sin stilling som sportslig leder 31.07. Han gikk da over som utviklingskonsulent i 

Rosenborg Ballklub og vil også bruke halvparten av sin tid i NFF Trøndelag med oppfølging av krets og 

landslag samt trenerveilederrollen i kvalitetsklubber. Som ny sportslig leder fra 1.8 ble Svein Erik Torvik 

tilsatt i en 30 % stilling, hvorav 10 % har vært kontortid i tett dialog med daglig leder.   

 

Klubbhåndbok og sportsplan  

Visjonen er å utvikle og drive en fotballklubb for Dalgård, Stavset og Byåsen skolekrets der vi bidrar til godt 

miljø og fotballaktivitet for barn, ungdom og voksne. Tilhørighet og utvikling er vår identitet. Flest mulig

lengst mulig –best mulig kvalitet på alt arbeid er vårt langsiktige mål. For å sikre oss et bedre fundament for 

å kvalitetssikre vårt mål om flest mulig lengst mulig har vi våren 2017 gjennomføre en 

spørreundersøkelse i samarbeid med olympiatoppen for lag i ungdomsfotballen. Alle trenere i 

ungdomsfotballen har blitt informert og gjort kjent med dette tiltaket på årets kick off for ungdomsfotballen i 

januar 2017 der sportslig leder og Olympiatoppens leder deltok i gjennomgangen. Svarene ga oss ikke 

noen direkte svar i form av at antall besvarelser fra spillere som har sluttet var meget lav. Vi har derfor laget 

et skjema som de som slutter fyller ut ved utmelding. Gjennom dette skal vi etter hvert få nok data til å 

iverksette enda flere tiltak mot å hindre frafall. Sportsplanen og kubbhåndboken ble sist revidert i 2016. Vi 

ser nå at den trenger en ny revidering da verden stadig er i utvikling. Nye spillformer har kommet og antall 

eksterne aktører har steget betraktelig. Her må vi som klubb være med i utviklingen, og vi vil bruke store 

deler av 2018 med revidering av ny sportsplan og klubbhåndbok. Implementeringen vil skje gjennom 

samspill med lagene kommende år. 

Trenerutvikling  

Vi har i 2017 fortsatt med videre utvikling knyttet til trenerutvikling i egen klubb. Vinteren 2016 og høsten 

2016 ble det avviklet Barnefotballkurset for nye barnefotballtrenere med teori og praksis på feltet. I 2017 ble 

det ikke avviklet eget trenerkurs i regi av Byåsen. Men vi ønsker å arrangere hele grasrottrenerkurset i 

2018. Selv om vi ikke hadde kurset selv, så sendte vi 19 kursdeltakere på kurs til naboklubbene. Vår 

målsetning er at hovedtrenere skal være sertifisert gjennom NFFs kursrekke med barnefotballkurs for de 
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yngste lagene og NFF Grasrottreneren for de øvrige. I tillegg jobber vi med 

videreutvikling og kompetanseøkning med NFF B kurs for hovedtrenere i de eldste 

årsklassene. I 2017 tok Rudi Lassesen fra Byåsen Toppfotball kurset. 

Dette har ført til et betydelig kompetanseløft i den store trener staben og vil kunne kvalitetssikre 

treningsarbeidet på feltet i langt sterkere grad enn før.  

Som kvalitetsklubb vil vi bli pålagt å ha en trenerveileder på plass. Vi har valgt to stykker, ettersom vi er en 

så stor klubb med mange lag. I skrivende stund er begge påmeldt til opptaket til trenerveilederkurs i 2018.   

Årshjul og utviklingsplan  

Alle trenerne i ungdomsfotballen har blitt pålagt å rapportere inn et dokument med lagets årshjul før de 

presenterer dette på foreldremøte.  I dette årshjulet er det klubbens valg av kriterier opp mot vår identitet 

som utgjør grunnlaget for utformingen av års hjulet. Kriteriene er:   

1. Slik ivaretar vi tilhørighet og utvikling  

2. Når og hvordan vi trener?  

3. I sportsplanen er våre satsningsområder på feltet scoringsferdighet, 1 angriper, 1.forsvarer, 

pasningsferdighet, samspill og keeperferdighet, hvordan ivaretar vi dette?  

4. Hvilke serier er vi påmeldt i og hvordan vi ivaretar at alle får et kamptilbud?  

5. Når vi avvikler foreldremøter?  

6. Hvilke utviklingstiltak er vi med på ved siden av laget, f.eks Akademi, BDO etc?  

7. Hvilke differensierings tiltak gjør vi internt i laget?  

8. Sosiale tiltak vi foretar for å styrke tilhørigheten.  

9. Hvordan vi sikrer at vi får med alle lengst mulig?  

10. Frafall registreres med årsak.  

  

I tillegg må trinnleder fylle ut hvem som skal bekle følgende roller: trinnleder, hovedtrener assistenttrenere 

lag/kampleder, økonomiansvarlig, dugnadsansvarlig. Krav om innlevering og utarbeidelse av innhold i 

årshjulet er i tråd med klubbens kriterier som skal godkjennes før iverksettelse. Dette er også med på å 

dokumentere klubbens rolle som sjef.  

 

Sportslig utvalg  

Sportslig utvalg består av representanter fra barnefotballen, ungdomsfotballen, styret, dommerkontakt og 
sportslig leder etter mandat fra styret. Vi har også fått inn to nye i rollen som jentefotballansvarige, som vil 
jobbe spesifikt med jentefotballen. I tillegg har to trenerveiledere kommet inn i sportslig utvalg. 
Trenerveilederne skal veileder trenerne i klubben og skal bidra til ytterligere kvalitet på treningsfeltet 
Utvalget har hatt møter omtrentlig hvert kvartal og blir også brukt i konfliktsaker som oppstår.   .                                                                                            
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Sportslig utvalg Byåsen IL 

Nytt av året er at det er opprettet et nytt sportslig utvalg i Byåsen IL. I Sportslig 

utvalg deltar sportslige lederne i de ulike avdelingene. Det har i sportslig utvalg for Byåsen IL vært avholdt 

2 møter i 2017.  

Her diskuterer vi aktuelle problemstillinger som en eller flere avdelinger har kjennskap til. Vi har i år sett på 

utøvere som er fra 8, 12 og 16 år og frem til de er seniorer i de ulike idrettsgrenene. Ved frafall i de ulike 

idrettene, kan de som slutter brukes som ressurspersoner som dommere, trenere eller verv og lignende. 

Tanken bak utvalget er også at man skal få et tettere samarbeid mellom avdelingene innad i Byåsen. 

 

Treneransettelser 2017  

Klubben har i vinter gjort et par spennende ansettelser med ny hovedtrener for J 17 i Ingri Kappel Kirkbakk 

som har deler av grasrottrenerkurset.  For G 15/16 har vi fått inn Olav Øverli som har hele 

grasrottrenerkurset. Han kommer fra trenerjobb i Kolstad og har spilt på Strømsgodset sitt juniorlag da han 

var yngre. De øvrige trinnene i ungdomsfotballen har foreldretrenere som hovedtrenere, så si alle med C

lisens autorisasjon. Vi ønsker å ha trenere med høyere kompetanse på de eldste årsklassene og alle 

hovedtrenere i barnefotballen skal ha gjennomført barnefotballkurset som er delkurs 1 i C lisens kravet.  

 

Minifotball skole  

26.august 2017 ønsket vi i overkant av 70 unge jenter og gutter av seksåringer velkommen til sin første 

organiserte trening i Byåsen. Ekstra gledelig var det i år at det var hele 22 jenter med. Det var tilrettelagte 

aktiviteter på stasjoner som ble ledet av dyktige spillere fra Byåsen Kvinnefotball sitt J17 lag. Samtidig ble 

det avholdt et informasjonsmøte for alle foreldrene, der de fikk høre mer om organiseringen rundt Byåsen 

og de sportslige planene. Trenerne for de nye seksåringene ble fulgt opp av sportslig leder og 

barnefotballansvarlig de kommende treningene og fikk en ferdig treningsøkt som de skulle gjennomføre. 

Alle trenerne gjennomførte grasrottreneren delkurs 1 i høst som grunnlag for å drive fotballaktiviteten videre 

for våre yngste barn. Dessverre kom kun 6 av jentene tilbake på de organiserte treningene. Her vil det bli 

sendt ut informasjon til alle foreldrene igjen før oppstart i 2018 i håp om at antallet øker. 

 

Miniserien 

De yngste fra 7 til 10 år har spilt i miniserien vest i hele 2017 og hadde 10 kampdager fordelt på de 5 

klubbene Byåsen, Astor, Sverresborg, National og Vestbyen. Miniserien er en stor suksess med et aktivt og 

godt samarbeid mellom klubbene på Byåsen-siden. 

 

Byåsen akademiet  

Som utviklingstiltak har Byåsen akademiet inne i sitt fjerde år. Tiltaket gjelder for spillere fra 12 17 år. 

Vinteren 2017 deltar nå i skrivende stund 20 spillere på akademiet som går over ti uker. Spillerne får en 

skolering i ferdighetstemaene 1.angriper, 1.forsvarer, headeferdighet, kontringsspill, scoringsferdighet og 

rolletrening. Spillerne får både tett individuell oppfølging på feltet og evaluering i etterkant fra sportslig 

leder, trener som spiller A lags fotball for Byåsen herrer og fra hoved trener J .17 som er de tre 

instruktørene. Her vurderes både innsats, holdninger og ferdigheter og før hver økt har vi et kort teoretiske 

møte som har som intensjon å forsterke spillernes indre driv for å ta ansvar for egen utvikling.   
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Byåsen Cup  

I 2017 gjenoppstod Byåsen og ble arrangert 20-21 mai.. Arrangementet Byåsen-cup 

skaper engasjement, dugnadsånd og inntekter i klubbkasse. Cupen bidrar også til felles identitet til fotballen 

på tvers av alderstrinn, lag og skoler.  

Dommere  

Klubben har økt i antall dommere i klubben fra i fjor fra elleve til hele 30 klubbdommere. Dette gjorde til at 

det ikke ble gjennomført klubbdommerkurs i 2017. Vi har også økt antall kretsdommere fra 6 til 9 

kretsdommere. 5 dommere deltok også på rekruttdommerkurs i høst. De vil få oppfølging av faddere som 

blir satt opp av kretsen. Økt dommerrekruttering vil gi oss kvalitet for å dekke opp det økende antallet 

kamper i barnefotballen som må besørges internt og til avvikling av Mini serien vår og høst på Byåsen 

Arena. Det at dommerne har en fast kontaktperson som de kan rådføre seg med og bli fulgt opp av gir våre 

dommere gode muligheter for videre utvikling. Vi trenger å beholde flere i klubben selv om de ikke ønsker å 

spille lenger. Å være dommer er utviklende og gir ungdommene muligheten for å fortsatt være en del av 

fotballfamilien og tjene noen kroner med å være veileder for yngre spillere. Det mener vi er en vinn –vinn 

situasjon for alle. I 2018 planlegges det en egen samling for alle våre dommere. Her vil en av årets 

eliteseriedommere og en tidligere tippeligadommer komme for å ha vært sitt innlegg. Dommerkontakt 

Håvard Kvamvold gir seg dessverre etter mange år vi Byåsen. Vi er nå i gang med å finne en erstatter får å 

kunne ivareta våre dommere best mulig også i kommende sesong. 

Jentefotballskole  

Også i 2017 har det blitt avviklet en jentefotballskole for spillere fra 7 10 år. Svein Erik Torvik har vært 

ansvarlig for opplegget som tar utgangspunkt i Tine Fotballskole sitt kursopplegg. 44 jenter deltok med god 

instruksjon av spillere på J17 og trenere fra flere av de ulike årskullene.  

 

Trener og foreldremøter  

Deltakelse på trenere og foreldremøter hos lagene i ungdomsfotballen ved inngangen til ny sesong har 

vært brukt til å informere om klubbens sportsplan.Malen på møtene har vært at sportslig leder først har 

presentert klubbens retningslinjer og deretter har trenerne presentert sitt årshjul for sesongen. Ved å være 

tilstede er det også en sikring for at spørsmål fra foreldregruppen blir besvart i henhold til våre 

retningslinjer. Vi har som klubb også skapt krav og forventninger til foreldrene om hvordan vi ønsker at de 

skal delta i klubben og hvordan de skal framsnakke klubb ved middagsbordet og hva som gode 

foreldrevettregler i forbindelse med trening, kamp og laguttak. Derfor har sportslig leder prioritert møter med 

trinn og trenerteam knyttet til hvordan vi som klubb skal fremstå både når det gjelder organisering, 

spillertilgang, mål og konsekvenser for alle. Ved foreldremøter etter sesongslutt og videre i 2018 vil vi 

styrke vår deltakelse på foreldremøtene. Styret, daglig leder, og sportslig leder vil være tilstede på møtene.  

Interne hospiteringstiltak  

Hospiteringstiltak skal være unntak fra regelen omkring spillerutvikling i egen årsklasse, men det har vært 

fruktbart å ha samtaler med hovedtrenere for G 19 rekrutt, G 16 og G 14 knyttet til hvordan vi løser dette 

til det beste for spillernes utvikling ved aktuelle tiltak. Dette har blitt gjennomført både 2016 og blitt 

videreført i 2017. Spesielt er det nyttig for spillere som er aktuelle for BDO og kretslag. Ingen trenere har 

fullmakter til å ta kontakt med en spiller fra en annen årsklasse ved å tilby trening eller ekstra kamper uten 

at dette er avtalt med sportslig ledelse, aktuelle trenere og foreldre verken på gutte eller jentesiden. 

Spillere på kretslag og overganger til RBK  
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Flere av våre spillere har i 2017 og nå ved inngangen til 2018 vært ettertraktet for 

større klubber gjennom at de har hatt god utvikling i klubben. Hannes Franklin 

Bergmann Bordal gikk etter en hospiteringsperiode over til RBKs Salmar akademi etter forespørsel fra RBK 

mens Patrick Singstad Johansen var på hospitering. Byåsen vil bli tilkjent utdannings kompensasjon om 

disse spillerne en dag skulle får proffkontrakt med RBK. Hannes representerte også Byåsen på kretslaget 

til G15 i 2017, det samme gjorde også Jonas Hultgren Larsen, Stian Ludvigsen, Steffen Strand og Patrick 

Singstad Johansen fra 2001 årgangen. Alle er også tatt ut i starten av 2018 på G17. Det er også Christer 

Sæterøy på G16 og Christian Steinheim ble innkalt på G15. 

Sander Tangvik, var også deltaker på kretslaget i 2017 men han ble RBK spiller i januar. Sander debuterte i 

2017 på aldersbestemte landslag 

På jentesiden hadde vi Karoline Hernes på J14. Hun markerer seg godt på landsdelsamlinger og er i 2018 

med videre på J15. Hun har også kommende sesong lovlig alder til seniorspill og vil være en del av 1.div 

troppen til Byåsen Kvinnefotball. På J14 kom Hannah Raaum med på kretslaget i 2018. Laget ledes for 

øvrig av sportslig leder Svein Erik Torvik. 

Resultater i 2017  

Sesongen 2017 bød på mange gode resultater selv om ikke det alene er avgjørende for om man har lyktes 

med alle mål for sesongen. G15/G16 sto får de sterkeste resultatene etter endt sesong:  

• G 16 Vinnere av 0.div.  

• G-16 Vinnere av 1.div.  

• G-16 Tapende finalist Scandia A-finale. 

• G-15 Tapende finalist Obos Cup.  

• G-15 Vinner av Scandia cup A finale. 
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Lagene 

Registrerte antall spillere og trenere pr lag er skrivende stund slik sammenlignet med i fjor: 

Det er tatt utgangspunkt i de som betalte aktivitetsavgift i fjor da denne oversikten ble satt opp: 

 

Alder   2015  2016  2017 2018 

G-2011 
 

 

 

 

39 

G-2010  

 

 

 

 39 43 

G-2009  0  44  39 41 

G-2008 64   63   46 50 

G-2007  55   51   36 30 

G-2006 44   43   45 57 

G-2005  35   36   30 30 

G-2004  63   58   54 52 

G-2003  39   36   34  Overført 2002 

G-2002  52  52    

Født 2001og 
2002:   

64 
Sammenslåing 
2003/2002 

G-2001  38   Slått sammen med 
2000 i 2016  

24 

G17, født 2000:   

Overført BTF 

G-2000/1999  57  53 (2001/2000)      

Junior BBF  

21  17  

(1997 1999) Disse 
vil bli færre når  

overgang til BTF er 
gjennomført  

    

6 divisjon  22  22   24 25 

Veteran  22 22  19 21 
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J-2007        13  

J-2008      22  

J-2009      20  

J-2010      22  

J-2011     

J-2006 0 8  14 16 

J-2005  23 21  20 17 

J-2004  24 19  15 10 

J-2003  17 17  13 Slått sammen 
med 2002 

J-2002  12 11  14 14 
Sammenslåing 
2003/2003 

J-2001  12 13  Flyttet opp til 
Byåsen 
kvinnefotball  

 

J -2000/1999  46 34  22  

Født 1999, 2000, 
2001  

 

 

Totalt antall  646 620   632 615 

 

 

Jenteløftet  

Som det fremgår av tabellen er det stor forskjell på antall spillere i gutte- og jentefotballen.  Det har derfor 

vært jobbet for å ta grep omkring organisering av trinn og skape tiltak som kan øke interessen rundt 

jentefotballen.  

Vi har som nevnt avviklet jentefotballskole også i 2017 der J 17 Svein Erik Torvik overtok ansvaret etter 

Karl Morten Dahl som i flere år har gjort en god jobb med dette. Som et ledd for å øke interessen for 

jentefotballen ytterligere og styrke VI følelsen for damefotballen i klubben tok sportslig leder og styreleder i 

2015 et initiativ ovenfor Byåsen kvinnefotball for å prøve å sette i gang tiltaket JENTELØFTET. Spillerne på 

damelagets 1.div lag er ønsket som faddere for hvert sitt lag i jentefotballen. Vi fikk det ikke til i hverken 

2016 eller 2017, men ønsker sterkt å få til dette tiltaket i kommende sesong. Men andre tiltak som ble gjort 

var at det på J17 ble et samarbeidslag med Byåsen Kvinnefotball for at det skulle være muligheter for 

hospitering opp på seniornivå. Samtidig var det flere J15 spillere som hospiterte opp på J17 laget. Dette 

tilbudet blir videreført også i 2018. Når vi ser på frafall så har vi gjort grep blant de eldste som faller av i 

overgangen fra jente til damefotballen. Her opprettes en egen gruppe for de som ikke vil satse fullt på 
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fotballen, og vil spille på det laveste nivået. Med dette har vi hindret at 10 stykker, 

som ville ha sluttet, om ikke dette tilbudet har kommet. Vi har også som nevnt 

tidligere engasjert to kvinner som jentefotballansvarlige.  
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Info og kommunikasjon  

Det har vært lagt ut saker på hjemmesida og i Byåsen avisa der informasjon, 

aktuelle saker, nyhetsoppdateringer og fagartikler har vært publisert. På den måten når vi ut til flere og 

tettere. Sportslig leder har informert trenerne om at bruken av mail skal benyttes som en informasjonskanal 

og har advart trenerne ved å bruke mailutvekslinger mellom ulike interessenter der det fremkommer 

personkritikk, spillersynspunkter eller klubbpolitiske valg og løsninger. Slike saker skal tas i felles møter der 

alle involverte er tilstede.  

Utfordringer og videre fremdrift  

Uroen som eksisterte for to år siden er borte. Vi har satt i gang mange nye tiltak og det virker som det har 

virket beroligende knyttet til klubbens rolle som sjef. Vi opplever at dialogen med mange trenere i klubben 

er god gjennom en del felles aktiviteter som kick off, trenerkurs og deltakelse på foreldremøter. 

Tilstedeværelsen og nærheten på foreldremøtene hos lagene gir også økt kontaktflate og dermed bedre 

grunnlag for å løse de utfordringer vi har fått underveis.  

Utfordringer nå handler om å styrke tilhørigheten og varigheten til videre deltakelse, revidering av 

sportsplan, utviklingen av jentefotballen og hindre frafall i større grad.   

Naturlige avganger vil alltid inntreffe, men vi ønsker ikke at frafall skal skje av grunner som skyldes ting 

klubben kunne gjort noe med.  

  



Årsmelding 2017 

Byåsen breddefotball 

Side 15 

Flest mulig, lengst mulig, best mulig kvalitet 

Styreleders beretning 

Ved styreleder Rasmus Hugdahl: 

2017 har vært et utfordrende år preget av stor aktivitet og et hektisk år for styret.   

Byåsen breddefotball er kvalitetsklubb noe som forplikter i forhold til lengst mulig, flest mulig og til best 

mulig kvalitet Dette stiller også krav til helhetlig organisering og tilstrekkelig med ressurser på styringsnivå, 

på sportslig ledelse og på lagene.  

Nytt kunstgress på Dalgård Arena er blitt skiftet noe som gjør at treningsfasilitetene på flunkende ny 

hovedbanen er blitt vesentlig forbedret. Byåsen Arena er pilotbane i forhold til å gjenbruke granulatkuler fra 

kunstgressbaner. Dette er et samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune, NTNU ved Senter for 

idrettsanlegg og teknologi og Norges fotballforbund. Ordføreren foretok den offisielle åpningen av Byåsen 

Arena 1. oktober.   

Klubben fikk tilsatt ny daglig leder Rune Sørli fra 15. mars. Tilsvarende er det ansatt ny sportslig leder 

Svein Erik Torvik fra 1. august. Vi takker samtidig av tidligere daglig leder Heidi Lysholm og sportslig leder 

Tor Asle Kleveland som etter mange år i Byåsen fotball har tiltrådt i stillinger utenfor idrettslaget.   

Samarbeidet i fotballalliansen mellom Byåsen Breddefotball, Kvinnefotball og Toppfotball har gitt frukter, 

først og fremst mot felles sponsorer. Kommunikasjon mellom de ulike styrene i alliansen er viktig og har 

blitt forbedret.   

Dugnadsånden lever godt i de ulike trinn, men styret etterlyser sterkere dugnadsånd for frivillig arbeid som 

må gjøres av klubben i fellesskap. Det vil fra styret sin side bli tatt tydelige tak for å sikre nok frivillighet i 

tiden som kommer.  

Vi ser grunnlaget for en sterk dialog mellom styret, sporten og lagene da det er direkte sammenheng 

mellom et styrevedtak, sportslig ledelse og drift av lagene.    

Klubben har hatt mange flotte sportslige opplevelser i perioden. I tillegg så har klubben hatt god rekruttering 

i de yngste årskullene. Vi jobber nå systematisk med å kartlegge frafallsgrunner som et grunnlag for tiltak 

for å redusere frafallet.  

Styret i Byåsen Breddefotball takker for innsatsen som alle frivillige i ulike funksjoner har lagt ned i 

perioden, og ønsker alle spillere, trenere, frivillige, tillitsvalgte og ansatte lykke til videre. 
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Marked 

Ved Daglig leder Rune Sørli 

Grunnet skifte av markedsansvarlig har det vært jobbet en del med å følge opp det gode arbeidet som 

tidligere markedsansvarlig har nedlagt. 

Viktig å fortsette det gode samarbeidet som har vært skapt i fotballalliansen. Bestående av breddefotballen, 

topp fotball kvinner, samt Toppfotball menn.  

Vi ønsker at inntektene til klubben i større grad skal være basert på sponsor og markedsavtaler, dette for å 

holde kostnaden nede for alle.  

Det er ikke til å legge skjul på at markedssituasjonen skaper utfordringer. I media kan man lese om flere og 

flere større aktører, som trekker seg ut av avtaler mot lag og foreninger. Vi har stor tro på det å fronte 

markedet samlet som en enhetlig klubb har gitt, og vil gi gode resultater fremover.  

Desto større grunn er det til å fokusere på de sponsoratene vi har hatt et løpende samarbeid med gjennom 

året, samt de som er tilkommet underveis.  

Byåsen fotball sin hovedsamarbeidspartner Trondheim Kraft har i tillegg til en betydelig støtte til klubben, 

laget en avtale som inneholder en svært gunstig strømavtale for våre hjem og fritidsboliger.  

Vil også trekke frem Renotec As, HTH AS, NorContact, Adidas, og Kvernland Bil som viktige 

samarbeidspartnere i året som har gått. Disse bidrar med gode midler inn i klubben samtidig som vi som 

klubb legger til rette for gjensidig nytte av samarbeidet. 

Kvernland bil ble i 2017 oppkjøpt av Melhus BIl og Nardo bil og de har dessverre da valgt å trekke seg ut 

etter endt avtale som strekker seg til Mai 2018. Vi takker for samarbeidet. 

Som målsetninger for neste år jobbes det med å forbedre vår markedsprofil, beholde og utvikle 

samarbeidet med våre eksisterende samarbeidspartnere, samt skaffe nye viktige tilskudd.  
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Anlegg 

Ved anleggsansvarlig Anders Nikolaisen  

Planlagt skifte av kunstgressmatte på Byåsen Arena ble gjennomført sommeren 2017. Etter lang tids 

planlegging ble prosjektet sluttført av tidligere styreleder Olav B. Lysklett. Arbeidet ble utført i henhold til 

planlagt tidsskjema i sommerpausen. Deler av den gamle kunstgressmatten ble gitt bort til Sprova IL i 

Beitstad og lever videre på deres anlegg. 

I forbindelse med legging av nytt kunstgress har det blitt gjennomført flere tiltak for å redusere mengden 

gummigranulat som forsvinner fra banen og ut i naturen. Byåsen breddefotball, NTNU ved senter for 

idrettanlegg og teknologi, Trondheim kommune og NFF har gått sammen om et pilotprosjekt for å forsøke å 

gjenbruke gummigranulatet som forsvinner fra banen. Gummigranulatet er en kilde til forurensing av 

naturen med plastartikler. I tillegg koster innkjøp av gummigranulat klubben vesentlige summer årlig. 

Hoveddelen av lekkasjen av gummigranulatet skyldes vinterbrøytingen av banen, så tiltakene som er 

gjennomført er rettet inn mot denne aktiviteten. 

Vi har endret måten vi brøyter banen på slik at vi fjerner mindre gummi ved hver brøyting. I tillegg er det 

opprettet nye deponeringssoner for snøen samt at fangnett testet i kummer på banen. Bakken mot ishallen 

har blitt dekket med det gamle kunstgresset slik at det skal bli lettere å tilbakeføre gummigranulatet til 

banen på våren. I tillegg er asfaltkanten rundt banen blitt fjernet og kunstgresset har blitt lagt helt ut i 

kantene. Skråningen ned mot løpebanen ble dekket av fiberduk for å gjøre det mulig å samle opp denne til 

våren og tilbakeføre den til kunstgressmatten. 

Det ble også utført nødvendig reparasjon av dreneringen på banen mot ishallen og det ble lagt ned rør for å 

kunne trekke kabler mellom speakertårn og kiosk. Lydanlegget har blitt skiftet ut og tilfredsstiller nå kravene 

til spill i høyere divisjoner.  

Undervarmesystemet har fungert bra i løpet av året og det er ikke registrert noen skader på rørsystemet i 

forbindelse med anleggsaktiviteten i sommer. Daglig leder har gjort en god jobb med og organiserer 

brøytevakter og vintervedlikeholdet. Brøyting på kveldstid tas på dugnad av klubbens ildsjeler. Uten dem 

hadde banen vært stengt 

på vinteren.  

Løpende vedlikehold av 

anlegget er fortsatt vår 

største utfordring. 
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Arrangement 

Ved arrangementsansvarlig Tove Larsen 

Klubbens store arrangement har vært relanseringen av Byåsen-cupen som gikk av stabelen 20-21 mai. 

Arrangementet inviterte lag i aldersgruppen 8-12 år og har gitt mersmak for at dette skal bli et årlig 

arrangement. Vi har på arrangementet i 2017 skaffet oss verdifull erfaring i forhold til å arrangere 

cuparrangementer, deriblant Byåsen-cupen 2018.  

Oppstartsdag for 1. klassinger ble arrangert 26. August på Dalgård. Stort oppmøte av håpefulle gutter og 

jenter. Fint vær og mange flotte fotballopplevelser både for våre nye rekrutter og ivrige foreldre. I Overkant 

av 70 førsteklassinger deltok noe som lover godt for fremtidig rekruttering til Byåsen breddefotball.  

Miniserien i sone Trondheim vest 

arrangeres på skift av klubbene på 

Byåsen. I 2017 stod Byåsen 

breddefotball for organiseringen av 

miniserien i sonen, henholdsvis 11. 

juni og 24. september. I tillegg så 

hadde vi også en egen Miniseriedag 

søndag 1. oktober for barn født i 2011. 

Dette ble en stor opplevelse for alle 

barn som akkurat hadde startet med 

fotball. 

 

 

Økonomi 
Ved økonomiansvarlig Geir Hammer 

Vi byttet regnskapsbyrå i 2017, hvilket har medført reduserte kostnader iht regnskapstall og styrket 

økonomistyring.  

Det har i 2017 blitt påbegynt en rekke tiltak for å redusere klubbens kostnader og etablere en sunn 

økonomi, med lavest mulig gjeldsgrad.   

Tiltakene gjelder både administrasjon, anlegg og drift. Noen effekter har gjort seg gjeldende, og 

flere vil bli synlige i 2018.  

Vi har fått ny bane, hvilket medfører nye kostnader for å finansiere og drifte denne.  Det er ikke 

budsjettert noen større anskaffelser eller tjenestekjøp i 2018 og vi har foreslått et budsjett som gir 

oss ett driftsresultat på kr 133.160,-. 
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Budsjett 2018 

Kontokode Kontonavn/Tekst   Budsjett 2018 

3 000 SALGSINNTEKTER AVGIFTSPLIKTIGE   

3 040 INNTEKTER KIOSKSALG   

3 100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE   

3 120 SPONSORINNTEKTER AVG.FRIE  200 000 

    

3 221 INNTEKT AKTIVITETSAVG.  1 100 000 

3 223 INNT.BANELEIE INTERNT FB KUNST  285 000 

3 224 INNTEKT BANELEIE KUNSTGRESS  450 000 

3 230 INNTEKTER DANA CUP  360 000 

3 440 KOMMUNALE TILSKUDD  600 000 

3 490 ANDRE TILSKUDD/OVERFØRINGER  400 000 

3 600 LEIEINNTEKTER   

3 940 OVERGANGSGEBYRER   

3 950 EGENANDELER  60 000 

    

3 970 INNTEKTER DUGNADER  25 000 

3 972 INNTEKTER JULESALG  150 000 

3 999 DIVERSE INNTEKTER  6 000 

 NETTO DRIFTSINNTEKTER   3 636 000 

    

4 200 INNKJØP AV VARER   

4 201 INNKJØP VARER JULESALG   80 000 

4 203 Innkjøp varer dugnader  0 

4 300 DELTAKERAVGIFT  EGNE STEVNER  0 
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4 311 DOMMERUTGIFTER  24 000 

4 330 INNKJØP AV KIOSKVARER  6 000 

4 400 DELTAKERAVGIFT  EKSTERNE STEVNER  0 

4 401 DANA CUP  300 000 

4 403 LAGSAVGIFT/KRETSKONTIGENT  0 

4 406 REISE /OPPHOLD EKSTERNE STEVNE  35 000 

4 600 Overgang spillere  10 000 

 NETTO VAREFORBRUK   455 000 

    

5 000 LØNN  700 000 

5 005 Lønn, Ikke innberettet   

5 007 Trening /Instruksjon   

5 010 Feriepenger  84 000 

5 210 FRI TELEFON   

5 290 Motkonto 5210   

5 330 STYREHONORARER   

5 390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse   

5 400 ARBEIDSGIVERAVGIFT  104 090 

5 405 ARB.GIVERAVG. PÅLØPTE FERIEPEN   

5 420 INNBERETNINGSPL.PENSJONSKOSTN.  10 150 

5 990 ANDRE PERSONALKOSTNADER   

 NETTO PERSNALKOSTNADER   898 240 

    

6 015 AVSKRIVING MASKINER  6 600 

6 300 LEIE LOKALER  20 000 

6 310 LEIE IDRETTSANLEGG  600 000 

6 311 LEIE DALGÅRD KUNSTGRESSBANE   

6 340 LYS VARME  400 000 
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6 360 RENHOLD  3 000 

6 400 LEIE MASKINER  150 000 

6 500 KJØP AV IDRETTSMATERIELL  35 000 

6 510 KJØP MEDISINSK MATERIELL  3 000 

6 550 KJØP DATAUTSTYR  0 

6 553 PROGRAMVARE ÅRLIG VEDLIKEHOLD  20 000 

6 600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER/ANL  200 000 

6 620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR  50 000 

6 700 REVISJONS.HONORAR  40 000 

6 705 REGNSKAPSHONORAR  140 000 

6 720 KONSULENTHONORAR   

6 770 TRENING / INSTRUKSJON  30 000 

6 800 KONTORREKVISITA  4 000 

6 810 KOPIERING/TRYKKING  0 

6 860 Møtekostnader  5 000 

6 870 KURS LEDERE  75 000 

6 900 TELEFON  7 500 

6 901 Bredbånd  0 

6 940 PORTO  500 

7 090 ANNEN KOSTNAD TRANSPORTMIDLER  2 000 

7 100 BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG  30 000 

7 102 PASSASJERTILLEGG  0 

7 120 KJØREGODTGJØRING, IKKE INNBERETTET  0 

7 130 REISEKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIG  0 

7 150 DIETTKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIGE  0 

7 320 REKLAMEKOSTNADER  7 000 

7 410 MEDLEMSKONTIGENTER.  140 000 

7 411 MEDLEMSKONTIGENTER.  35 000 
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7 412 MEDLEMSKONTIGENTER.  10 000 

7 500 FORSIKRINGSPREMIER  33 000 

7 710 STYREMØTER  2 000 

7 720 ÅRSMØTER  1 000 

7 760 KOSTANDER DUGNADER O.L  20 000 

7 770 INKASSOKOSTNADER  1 000 

7 780 SOSIALE UTGIFTER/MILJØTILTAK  4 000 

7 790 ANDRE KOSTNADER  20 000 

7 830 TAP PÅ FORDRINGER  15 000 

 NETTO DRIFTSKOSTNADER   2 109 600 

    

8 040 RENTEINNTEKT   

8 050 ANDRE RENTEINNTEKTER   

8 140 RENTEKOSTNADER   

8 150 RENTEKOSTANDER BANKLÅN   

8 170 BANKKOSTNADER  40 000 

    

   RESULTAT   133 160 
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Årsmelding 2017 

Byåsen breddefotball 

Side 24 

Flest mulig, lengst mulig, best mulig kvalitet 

Styrets sluttord 

Styret i Byåsen breddefotball er fornøyd med at klubben gjennom et godt 

klubbarbeid har hatt høy sportslig aktivitet der mottoet flest mulig, fleste mulig, til best mulig kvalitet i aller 

høyeste grad har vært til stede. Gleden av å se barn- og ungdom i fri utfoldelse på trening og i kamp skal 

være den store drivkraften i Byåsen breddefotball. Dette gir sosial tilhørighet, vekst og utvikling både for 

spillere, foreldre, det frivillige støtteapparatet og for lagets styre. 

Styret ønsker i 2018 å fokusere på hvordan klubben kommuniserer både med spillere, lagene, foreldre og 

nærmiljøet. Vi må som klubb forbedre interne kommunikasjon med bruk blant annet av nye 

kommunikasjonskanaler. Vi må styrke ressurser innenfor frivilligheten slik at klubben blir ytterligere styrket 

på organisering av klubben. 

Sportsplanen og klubbhåndboken skal revideres noe som vil gi muligheter til å involvere seg i et viktig 

arbeid som vil gi rammer og retningslinjer innenfor sport og organisering.   
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