
Årsmelding fra fotballgruppa for 2020 

 

1. Fotballgruppas sammensetning: 

Fotballgruppa besto i 2020 av få personer, det oppleves svært vanskelig å få folk til å ta på 
seg ett frivillig verv i klubben, dette medfører til at svært få må ta mange arbeidsoppgaver. 
Det er ønskelig fra klubben at flere er med å drar lasset i årene fremover. 

Rolle Navn 

Leder Fotballgruppa Anders Nyborg 

Dommer Kontakt Rune Lillemark 

Materialforvalter  Tommy Grande 

Fix Ansvarlig Per Anders Skjei 

 

2. Målsetninger 

Administrative Mål Kommentar 

Å legge til rette for høyt aktivitetsnivå i gruppa. 

Å tilby relevante kurs/utdanning for trenere 

Oppnådd 

Sportslige Mål Kommentar 

• Flest mulig lengst mulig. 

• Kvalitet på gjennomføring av cup/fotballskole 

 

Oppnådd 

 

 

 

3. Gjennomførte arrangementer 

 

Pga. Covid-19 ble det naturlig nok lite med arrangement i 2020, vi 
gjennomførte Byafossen Indoor i Februar med bra påmelding som førte til en 



kjempedag i Steinkjerhallen. Fotballgruppa og komiteen fikk skryt flere hold om 
en meget godt gjennomført turnering 

 

 

4. Deltagelse på cuper arrangementer  

 

• Byafossen Indoor 

• BFK, Barnefotballkvelder 
 

5. Medlemmer i Gruppen 

• 120 spillere  

• 20 trenere 

• 6 kretsdommere 

• 10 klubbdommere 

 

6. Økonomi 

Driftsinntekter: 394 801 kr 

Driftskostnad: 281 725 kr 

Driftsresultat: 113 076 kr  

 

7. Dugnader 2020 

• Byafossen Indoor 

• Julekalender salg 

• BFK 

 



8. Gjennomførte møter 

Møte Antall 

Trener/Lagledermøte 2 

Foreldremøter 2-5 

Byafossen Indoor 5 

Stoke City FC fotballskole 2 

BFK møter 6 

Covid-19 statusmøter 30 

 

 

 

 

 

 

 

Erfaringssammendrag 2020 

Året 2020 står igjen som et år med fokus på smittevern og tilrettelegging for 
aktivitet. Det har vært ett krevende år for alle som har vært engasjert i fotball, 
Trøndelag fotballkrets har hatt jevnlige statusmøter med klubbene. 

Vi har også fått gjennomført flere barnefotballkvelder, en flott arena for de 
minste lagene til å spille mange kamper. 

Som ved tidligere år er det små kull på Byafossen og vi sliter i flere kull med å 
stille lag, det søkes samarbeid med naboklubber med varierende utfall.  

Vi hadde til sammen 10 lag hvor 3 av dem var jentelag og 7 var guttelag. 
Seniorlag på Byafossen som er påmeldt i 6 div. har også fullført sin første 
sesong. 

Totalt snakker vi om ca. 120 spillere og 20 lagledere/trenere i Byafossen 



Innherred FK fortsetter samarbeidet med Byafossen og bruker Byafossen 
stadion som sin hjemmebane. 

 

 

Byafossen Indoor 

Vi arrangerte Byafossen i steinkjerhallen i februar første helg i vinterferien. 31 
lag påmeldt fra hele Innherred. En vellykket gjennomføring 

 

 

 

Stoke City FC fotballskole 

Ble forsøkt flyttet og utsatt flere ganger, avlyst pga covid-19 

 

 

Byafossen Cup 

Avlyst pga. Covid-19 

 

Macron 

 

Det ble i løpet av 2020 forhandlet frem ny avtale på levering av klubbklær og 
utstyr med Macron. 

 

 

 

 

 



Fotballgruppa vil takke alle som har bidratt til at vi kan opprettholde aktiviteten 
vi har i gruppa. Uten alle de timene som legges ned av foreldre, foresatte og 
frivillige så hadde vi ikke klart dette.  

 

Tusen Takk 

Leder Fotballgruppa 

Anders Nyborg 


