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1) Innledning
2014 har vært et nytt godt år for Astor FK, både sportslig og organisatorisk.


Kåret til "Årets Fair Play-klubb 2014" av Norges Fotballforbund/Trøndelag Fotballkrets



Iverksetting av arbeid med sertifisering som Kvalitetsklubb i NFF, som en av seks klubber
i Trondheim som ble utpekt som prosjektklubb



Ny medlemsrekord: 831 betalende medlemmer (mot 808 i 2013)



Vellykket gjennomføring av vår nye turnering, Astor TrønderEnergi cageballcup, i mars
med 91 lag fra 15 klubber



Ny rekord (verdensrekord) på 3v3-cupen i mai.



Rekordstor deltakelse på fotballskolen i månedsskiftet august/september.



Gjennomføring av foreldreakademi, barnefotballkveld, trenerforum og Sesongstart-treff.



Tre dugnader på anlegget der totalt mer enn 100 foreldre bidro aktivt



Utsendelse av 9 nyhetsbrev med informasjon til alle medlemmer



Gode sportslige prestasjoner i ungdomsfotballen, bl.a. kretsmesterskap (Jenter-16,
7`erfotball)



Etablering av robuste 6-årslag (G/J-08) med mange spillere og aktive foreldre.



Etablering av nytt tilbud i klubben: damer senior gjennomførte sin første trening i august



Aktiv deltakelse på møter/kurs i Idrettsrådet i Trondheim, Trøndelag Fotballkrets m.v.



Fornyelse av kunstgressdekket på 11`erbanen i august



Satt i gang revisjon av Sportsplan og Klubbhåndbok som vil tre i kraft første kvartal 2015



Klubben har fremdeles solid økonomi med god egenkapital, og leverer et positivt
økonomisk driftsresultat også for 2014.

På årsmøtet 2014 fortsatte fornyelsen i styret, og med unntak av et medlem er samtlige i styret
valgt inn i 2013 eller 2014. Det er derfor grunn til å beskrive klubbledelsen som i et
generasjonsskifte. For styret og daglig leder har det i 2014 vært viktig å bidra til GOD DRIFT,
som er en forutsetning for at klubbens spillere, trenere og lag kan gjøre det klubben eksisterer
for: gi våre medlemmer gode opplevelser på fotballbanen.
Som styrets leder vil jeg rette en stor takk til det øvrige styret og daglig leder, men først og fremst
det omfattende støtteapparatet og alle fotballspillerne i Astor FK.
Byåsen, 16. februar 2015
Jo Stein Moen
Styreleder, Astor FK

4
2) Styrets sammensetning og andre tillitsvalgte
Styret i Astor FK har i perioden 24.februar 2014 – 23.februar 2015 vært som følger:
Funksjon

Fornavn

Etternavn

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Styremedlem/
Sportslig leder ungdom
Styremedlem /
Sportslig leder barn
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Daglig leder (ansatt)

Jo Stein
Roger
Andreas
Trond

Moen
Hemmingsen
Hemmingsen
Heggem

Terje

Storvik

Bente
Inger
Olav
Mariann
Magnus

Haugen
Kvisvik
Burkeland
Olsvik
Ottesen

Øvrige tillitsvalgte
Funksjon
Valgkomitè leder
Valgkomitè medlem

Fornavn
Hilde
Eivind

Valgkomitè medlem
Valgkomite Vara
Revisor
Revisor
Dommerkontakt
Leder huskomite
Utleiekoordinator
Medl. huskomite
Medl. huskomite
Sportslig utvalg
Sportslig utvalg
Sportslig utvalg
Sportslig utvalg

Annelise
Hans K.
Johan Martin
Jan Paul
Arild
Olav
Ingrid
Terje
Roger
Tomas
Lereim
Jørn
Andre

Etternavn
Johnsen
Almaas (trakk seg grunnet
flytting våren 2014)
Hansen
Knudsen
Tiller
Bolstad
Sundet
Burkeland
Tiller Moe
Moksnes
Hemmingsen
Jonsson
Ingebrigt
Pettersen
Michaelsen

Styret har i tillegg satt ned følgende utvalg
Baneutviklingsutvalg, leder
Baneutviklingsutvalg
Baneutviklingsutvalg
Baneutviklingsutvalg

Trond
Johan Martin
Per Arne
Jo Stein

Heggem
Tiller
Wangen
Moen
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3) Styrets arbeid
Siden styret ble valgt på klubbens årsmøte i februar 2014, er det avholdt 12 styremøter i
perioden. Samtlige møter er referatført. Oppmøtet har vært meget godt gjennom hele perioden.
Styrets medlemmer har deltatt aktivt i møtene, og arbeidet godt sammen og hver for seg.
Områder som ble pekt på som forbedringsmuligheter etter 2013 er tatt tak i. Det gjelder
elektronisk dokumentarkiv (sky) – nye sponsorater – organisasjonsutvikling. Sistnevnte har vært
det sentrale arbeidsområdet for styret, gjennom NFF Kvalitetsklubb-konseptet som har tatt mye
tid og energi. Arbeidet med Kvalitetsklubb har preget styrets arbeid, og har lagt grunnlag for en
enda bedre klubb i framtiden.

4) Representasjon
Astor FK har vært representert på arrangementer i regi av Idrettsrådet og Trøndelag Fotballkrets,
blant annet i forbindelse med møter, Økonomikurs og styrekurs, seminar om Kvalitetsklubbkonseptet, årsmøte/kretsting og annet.
16 av klubbens trenere deltok på Fotballkretsens C-lisenskurs i 2013, flere gjennomførte hele Clisenskurset, mens resten gjennomførte Delkurs 1 (Barnefotball). Dette er en økning på 6 trenere
fra 2013, men fremdeles er det viktig å få flere trenere til å ta C-lisenskurset.
Jan Christian Sørli har representert klubben som kursholder på C-lisenskurs og som trener for
Team Trøndelag.

5) Organisering
Astor FK har valgt følgende organisering i klubbens styre og daglige ledelse:
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Lagene er i all hovedsak organisert som følger:

Dette er en videreføring av organisasjonsmodellen fra 2012, der hensikten med å fordele
ansvaret på mange, gir klubben en rekke fordeler: Mindre arbeid på den enkelte og mer
eierskap.

6) Mål og planer
Astor FK har en målsetning om at det skal være forutsigbart for medlemmene å være en del av
klubben, og at man som spillere og foresatte skal forstå og vite hva som skjer. Derfor ble det i
2010 innført krav om at samtlige lag skal gi en tre års plan i sin beretning. En annen grunn til at
vi gjør det på denne måten, er at klubbens mange lag skal ha et forhold til hvilke felles aktiviteter
klubben arrangerer. Som klubb har vi en betydelig ekstra kraft når flere lag bidrar i en aktivitet.
Men dette må planlegges/nedfelles på lags nivå, slik at eierskapet er der det hører hjemme.
Eksempel på viktige planlagte aktiviteter i klubber er:
- Når de er 11 og 12 år skal de delta på Briskeby-cupen
- Når de er 13 og 14 år skal de delta på Dana-Cup
- Når de er 15 år eller eldre, bidrar klubben med reisestøtte til valgfri reise/cup.
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Utkast Årshjul 2014

I tillegg er det slik at hvert enkelt lag eller årsklasse har ansvar for hvert sitt arrangement i løpet
av året.

Målsettinger for 2015
Det er selvsagt opp til årsmøtet og det nye styret å sette mål og arbeide for å nå dem. Basert på
erfaringene fra 2014 anbefaler det avtroppende styret at klubben har følgende satsingsområder
og målsettinger for 2015.
1. Sportslig:
 Forankring av den nye Sportsplanen som trer i kraft i 2015.
 Videreutvikle 3v3-cupen som et sentralt signalarrangement i regi av Astor
 Høste erfaringer fra Astor TrønderEnergi cageballcup i mars, og gitt at erfaringene er
gode, videreutvikle den til en årlig innendørs cageballcup vinterstid i regi av Astor
 Etablere/dokumentere rutiner for sportslig utvalg/sportslig arbeid og utvikle Sportslig
utvalg til å bli et forum med flere medlemmer der arbeid kan fordeles på flere
 Re-etablere posisjonen som Trenerutvikler i Astor FK, identifisere og skolere
vedkommende person
2. Klubbutvikling:
 Videreføre arbeidet med identitet og lojalitet til klubben
 Øke forståelse for/gleden i frivillighetsarbeid og dele arbeidet på flest mulig
 Gjennomføre 2 dugnader med størst mulig deltakelse
 Ferdigstille Lagleder ABC og vurdere Organisasjonsplan/Klubbhåndbok
 Forenkle dokumentmengden og etablere elektronisk dokumentlager
 Bidra aktivt i Fotballkrets og Idrettsrådets arbeid
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I nær dialog med Trondheim kommune sørge for at Astorbanen Havstad kunstgress
blir videreutviklet på en måte som tjener klubben på kort og lang sikt
Sikre bygging av ny 7`erbane for å gi lagene gode muligheter for trening

3. Økonomi:
 Drive klubben i balanse og med et forsvarlig overskudd (minimum 100.000,- for
avsetning til banefond).
 Profesjonalisere markeds/sponsor-arbeidet
 Forankre økonomiarbeidet gjennom motiverte og skolerte økonomikontakter i lagene
 Ha mest mulig optimale regnskapsrutiner/regnskapsrapportering
4. Administrasjon:
 Sørge for god informasjonsflyt
 Videreføre Nyhetsbrev
 Opprettholde medlemstallet på omtrent 850 medlemmer, og konsolidere klubben som
en av de 10 største og mest veldrevne breddeklubbene i byen
 Sørge for at Astor FK er blant de første klubbene i Trøndelag Fotballkrets som blir
sertifisert "Kvalitetsklubb i NFF", nivå 1.
Et bærende element i Astor FK er at hvert lag planlegger 3 år fram i tid, gjennom såkalte 3årsplaner, som blir ferdig til årsmøtet i februar. Målet er at 3-årsplanene skal gi forutsigbarhet for
støtteapparat, spillere og foreldre, og samtidig styrke samarbeid på tvers av lag og årsklasser.

7) Informasjonsarbeid
Styret er av den mening at for en klubb med over 800 medlemmer er det avgjørende å gi
informasjon på en effektiv måte. I tillegg til vår primære informasjonskanal, nettsida
www.astorfk.no, har styret i perioden derfor valgt å utvikle Astor FK sitt informasjonsarbeid
videre. Vår visuelle profil har fått et løft, der invitasjoner, innkallinger, plakater m.v. er lagt inn i
tidsriktige, fargerike maler som styret føler gir et moderne og fint inntrykk av klubben. Dette vil
videreføres i 2015.

Det ble i 2014 sendt ut ni nummer av Nyhetsbrevet (4 sider per nummer) på e-mail til samtlige
medlemmer, og derigjennom er informasjonen fra klubb til medlemmer vesentlig forbedret.

8) Sportslig
Sesongen 2014 har også vært et år preget av mye aktivitet i Astor generelt og ikke minst på
sportslig side. Også i år har blitt litt for lite tid til praktisk feltarbeid ut mot våre trenere, noe vår
langvarige mangel på trenerutvikler samt stor aktivitet rettet mot rehabilitering 11’erbane, søknad
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ny 7’er bane og ikke minst kvalitetsklubb og revidering av sportsplan får ta mesteparten av
skylden for.
De forskjellige årskullene har heldigvis så mange flinke trenere at den daglige jobben ute på
feltet går svært bra på tross av vårt manglende nærvær.
I ungdomsfotballen har det vært god innsats, og til dels svært gode resultater. Eksempelvis var
innsatsen i Skandia cup meget god:








Jenter junior: Finale mot Trondheims-Ørn (Sølvmedalje)
Jenter-16: Semifinale (B-sluttspill)
Jenter-14: Semifinale
Jenter-13: Kvartfinale
Gutter junior: Kvartfinale
Gutter-16: 1/8-delsfinale (B-sluttspill)
Gutter-14: Kvartfinale

Rekruttering av nye spillere og ledere gjennom fotballskolen var også i år en suksess. Vår
rekrutteringsformel ser ut for å ha satt seg og vi har relativt store grupper både for j08 og g08.
Sportslig utvalg
Sportslig utvalg har i 2014 gjennomført 4 møter der tema hovedsakelig baserer seg på å
delegere ansvar for de aksjoner som er beskrevet på sportslig sitt årshjul. Sportslig Utvalg har i
2014 bestått av Trond Heggem, Terje Storvik, Tomas Jonsson, Ingebrigt Lereim, Jørn Pettersen,
Andrè Michaelsen og Johan Petter Winsnes. I tillegg har en engere gruppe av utvalget
gjennomført en del møtevirksomhet i forbindelse med revidering av ny sportsplan. Her har vi i
tillegg engasjert Christian Haulan til å være med oss som «sekretær»
Treningstider
Oppsett av treningstider har gått greit hele året på tross av at banekapasiteten begynner å bli
liten antall aktive tatt i betraktning. Vi klarer imidlertid å gi et godt treningstilbud for alle våre lag,
og vi må berømme de enkelte lagene for at de viser stor forståelse for at det noen ganger må
trene både 3 og 4 lag samtidig. Vil også rette en stor takk til banemannskapet som sørger for at
banen er veldig bra hele året gjennom.
TINE Fotballskole
Årets fotballskole ble gjennomført etter samme lest som årene før, med trenere fra barne- og
ungdomsfotballen samt spillere fra 13-årsklassen (gutter) og 14-årsklasen (jenter) som
aktivitører og oppstartsmøte for nye lag etter lunch søndag.
Det var også i år et godt gjennomført arrangement som vi håper og tror gir et godt og viktig
førsteinntrykk av Astor som klubb. Fotballskolen fungerer veldig godt som den nå er organisert.
Første uka etter fotballskolen hadde vi som vanlig treningsoppstart for de nye 6-åringene. Her
stilte vi med erfarne instruktører sånn at relativt ferske trenere på de nye kullene skulle få en liten
innføring i hvordan ei god økt kan tilrettelegges slik at ungene skal oppleve mestring, utvikling
og trygghet fra første dag på treningsfeltet. En spesiell takk til Jan-Christian Sørli som tok seg av
guttekullet, og til Jørn Pettersen og Trude Basso som tok seg av jentene.
Miniserien
I 2014 året var det Vestbyen som var ansvarlig for miniserieoppsettet for Byåsen sone.
Astor stilte med til sammen 28 lag vår og 31 lag høst, fordelt på årsklassene 04 til 07. Alle
rundene som ble arrangert på Astorbanen gikk som planlagt.
Cageballcup og 3v3-cup
I 2014 gjennomførte Astor FK to turneringer som til sammen ga nesten 2.000 barn og unge gode
fotballopplevelser. Det var Astor TrønderEnergi Cageballcup i mars, som ble gjennomført hos 3T
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Rosten/Trondheim Cageball. 91 lag med spillere 6-12 år fra 15 klubber deltok på cupen som er
den første i sitt slag, og ble en suksess på alle vis.
Også 3v3-cupen var en suksess, med ny rekorddeltakelse. Cupen er blitt klubbens viktigste
signalarrangement, og er av stor verdi for oss på mange vis. I evalueringsrapporten fra 3v3
Norge, som har rettighetene til 3v3-konseptet i Norge, heter det følgende om vår cup som fant
sted i mai 2014:
"Ferden gikk videre til Trondheim og arrangøren Astor FK. De satte allerede i 2013
verdensrekord i fotballaktivitet på en 11`er-bane og i år slo de sin egen rekord, når hele
284 lag deltok på 3v3-cupen. 732 kamper, 1.200 spillere og over 3.000 scoringer! Det ble
en fotballfest! Trondheim har helt klart blitt den byen hvor turneringen har fått flest
venner. Godt arbeid av klubben over tid er nok den viktigste årsaken til den store
interessen, samt ryktet de opparbeider seg som en svært god arrangør. Vi fikk besøk av
Aftenposten Junior under turneringen. Det resulterte i en flott forside i barnas beste
avis!!"
Dette viser at Astor FK er en profesjonell arrangør av turneringer, og motivasjon til å fortsette
med slikt tilbud til barn og unge.
Deltakelse cuper
Astor FK sine lag deltar på et stort antall cuper, i hovedsak i Trøndelag Fotballkrets. Klubben
arrangerte også i år felles tur til Briskeby og Dana. Det gjøres en viktig jobb for klubben av de
lagene som hvert år står i bresjen for disse turene! Sportslig utvalg vil gratulere alle lag med flott
innsats og resultater i de cuper det er deltatt på.
Utvidet sportslig tilbud: Coerver Coaching
Vi fikk også i 2014 gjennomført fotballskole gjennom Coerver Coaching for de spillerne i Astor
som ønsker det. Fortsatt litt dalende påmelding og vi vurderer hvorvidt Coerver skal videreføres i
sin nåværende form eller om vi kanskje skal forsøke å endre litt på konseptet.
Diadora-stipendet 2013
Klubbens utstyrsleverandør Diadora deler hvert år ut Diadora-stipendet til to unge Astor-spillere
som har utmerket seg i løpet av året. Stipendene, som er på 2.500 kroner, gikk i jenteklassen til
Rikke Pedersen og ble delt mellom alle guttene på G00, Stipendiene ble delt ut på
Sesongavslutningen på Sverresborg skole 23.november
Trenerforum
Trenerforum med påfølgende pizzaservering ble arrangert den 28.februar 14. Kveldens tema var
Astors egne suksessfaktorer for å holde flest mulig lengst mulig i klubben og 17 engasjerte
deltakere deltok med stort engasjement. Slike trenersamlinger er svært viktig for å bygge felles
kulturplattform og tilhørighet..
Vi arrangerte Barnefotballkveld den 4.april 14 med Jan Christian Sørli som foredragsholder.
Hele 24 trenere og lagledere fra barnefotballkullene deltok.
Trenerforum med spesialtema «ny sportsplan» ble arrangert den 16.januar 2015. Her hadde vi
også leid inn Bjørn Hansen som innleder. 17 svært engasjerte trenere møtte opp på dette
arrangementet.
Utdanning av tillitsvalgte
Astor FK anser kompetanseutvikling som en viktig forutsetning for å lykkes i det å aktivisere og
trene våre barn og unge. Derfor ønsker sportslig utvalg at så mange som mulig deltar på
kurstilbud som Trøndelag Fotballkrets og andre arrangerer – både for trenere og for lagledere.
I tillegg utdanner Astor FK selv nye klubbdommere.
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Vertskap for C-lisens
Astor FK har også i 2014/2015 (oktober-februar) vært vertskap for gjennomføring av Clisenskurset i regi av Fotballkretsen på Astorhuset/Astorbanen. Dette har medført en del
koordineringsarbeid og at lag fra Astor har vært aktive som markører ifbm. trenerkursene. Det er
nå satt opp et system for hvilke lag som skal være markører i årene framover. Vi takker de
enkelte lag for fin innsats, og er stolt av gode tilbakemeldinger i evalueringen fra Trøndelag
Fotballkrets. Dette er en fin motivasjon for å gjennomføre tilsvarende kurs også framover.
Avslutningsvis vil vi som sportslig ledelse takke alle lag, lagledere, trenere og aktive foreldre for
en kjempeflott innsats i 2014. Astor FK kan tilby våre spillere et godt tilbud takket være den
jobben vi alle gjør. Vi mener vi har et åpent miljø preget av løsningsorientert dialog hvor fokuset
er utvikling både for klubben, laget og den enkelte spilleren. Det gjør at vi stadig lærer mer og
blir litt bedre alle sammen.

9) Medlemsutvikling
Medlemstallet i Astor FK 31. desember 2014 er 831, slik det framkommer av innrapportering til
NIF:
Styret er meget fornøyd med at medlemstallet har stabilisert seg i overkant av 800. En
konsolidering som en av byens 10 største idrettslag er i tråd med målsettingen. Videre vekst i
medlemstall forutsetter at Astor FK disponerer mer enn dagens bane. Som det framkommer av
oversikten over medlemstallet over tid, har klubben hatt en eventyrlig medlemsvekst.
Hovedgrunnen til dette antas å være at klubben satser på barne- og ungdomsfotballen, at vi
bestreber oss på å holde utgiftene for foreldre/spillere lavest mulig, at klubben er veldrevet og
robust, at mange foreldre bidrar og at vi har en stabil økonomi, og har tillit i bydelen som er
bygget over tid.
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10) Sosialt
Sosiale tiltak og dugnader i sesongen 2014
3v3 cup
I mai ble 3v3-cupen arrangert for 4. gang. Gutter og jenter i årsklassen 2000-2007 deltok og
igjen ble dette en suksess. Dette er klubbens største dugnad gjennom året, der alle foreldre fra
alle lag deltar på ulik måte. Flott innsatt fra både spillere og foreldre som bidro. Vi har i ettertid
mottatt mye ros både internt og eksternt som vi selvsagt setter stor pris på.
17. mai og borgertoget
Oppmøte i folketoget 17. mai med Astorflagg og mange unge spillere i fotballdrakter. Fremdeles
er det slik at det er flere hockeyspillere enn fotballspillere i Astor-seksjonen på 17.mai, og styret
oppfordres til å gjøre tiltak for å mobilisere flere barn og voksne fra Astor FK til borgertoget i
årene som kommer.
Briskebycup på Hamar
Astor er den eneste klubben nord for Dovre som hvert år reiser til Hamar for en trivelig helg fylt
med fotball og fine opplevelser. For våre unge spillere er dette et av årets høydepunkter For
familiemedlemmer som blir med på ferden er Briskebyturneringen en særdeles hyggelig og
avslappende affære. Astor har deltatt på Briskebycup i mange år. Det er 11 og 12-åringene fra
klubben som deltar.
Dana cup
Dana cup er klubbens årlige fellestur fra 13-årsklassen og oppover. Turen ble i år organisert av
G/J 00. Spillerne bor på Lundegård skole, noe som bidrar til et godt og sosialt miljø i laget og
mellom lagene. Astorkveld med servering og aktiviteter for spillere, foreldre og søsken ble også i
år gjennomført. Ei super uke, trivelig samvær og mange gode fotballopplevelser.
Tine fotballskole
Tine fotballskole, som vi arrangerer hver høst i forbindelse med skolestart, er en viktig arena for
å sikre rekruttering til klubben. Fotballskolen arrangeres for jenter og gutter i alderen 6 -10 år.
Nok en gang en stor innsats av trenere, foreldre og spillere som er med og bidrar til dette som er
vårt viktigste arrangement. Også i år fikk vi dannet to nye lag med store og gode støtteapparat
både for jenter 08 og gutter 08. Det er ingen tvil om at et nytt kull med Astorspillere er på vei og
at de vil bli tatt godt vare på av engasjerte foreldre.
Kiosk/garderober
Det er gjennomført en omfattende fornyelse av kiosken i 2014, med bl.a. nytt kjøleskap, ny fryser
og ny kaffemaskin, og avtale med ArenaSalg som har medført relativt praktisk ordning med
bestilling etc. Kiosken holdt åpent fra april til oktober. Mange har stått på og tatt sin tørn i kiosken
og vasket garderober. Kiosken organiseres gjennom lagenes økonomikontakter, og er et viktig
tiltak på kampdager. Det er viktig at lagene sikrer at alle tar sine vakter på de oppsatte dagene.
Det kan fremdeles jobbes mer med å sikre økt inntjening og effektivisering av praktiske sider ved
kioskdriften. Det ble i 2014 kjøpt inn en betalingsterminal som fungerer svært godt.
Enjoy-dugnad
Enjoy-dugnaden (salg av to kort per spiller) er en kjærkommen inntektskilde til klubben som også
i 2014 ble gjennomført. Det foreslås å videreføre denne formen for inntektsbringende tiltak også i
2015.
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Dugnader på anlegget
Det ble i 2014 gjennomført hele tre aktivitets-dugnader på Astorbanen. Vår før sesong,
sensommer og høst etter sesong. Vi er godt fornøyd med deltakelsen, da mer enn 100 voksne
deltok til sammen. Foreldre og barn deltok aktivt med opprustning av Astors anlegg i 2014.
Tusen takk til foreldre for engasjement og dugnadsånd i 2014!

Sesongavslutning
Mer enn 400 stykker deltok på sesongavslutning som fant sted i aulaen på Sverresborg
ungdomsskole søndag 23.november 2014. Lagene var godt representert med totalt mer enn 225
spillere, og sammen med familiemedlemmer ble det en svært vellykket kveld. Alle spillerne fikk
en liten påskjønnelse som takk for flott innsats i sesongen. I kåringen om hvilket lag som stilte
med flest spillere, vant G06 som stilte med totalt 34 spillere og 7 trenere. Laget vil få en liten
premie fra klubben før sesongstart.
Tusen takk til foreldre for engasjement og dugnadsånd i 2014! Med håp om minst like god
innsats i 2015 :)

11) Materiell og utstyr
Levering/kontakt/oppfølging med våre leverandører Nor-Contact Sport AS har i inneværende
sesong vært god. Det er tatt ut utstyr for kr. 110.000,- fra sponsorpakken med Diadora.
Klubben har både nok og godt utstyr til trening og kamper. Svært få klager fra trenere og
lagledere.
Det er bestilt 200 nye spillertrøyer for 2015. Dette er nødvendig og skyldes den store og flotte
rekrutering klubben har av nye spillere, ca. 150 på 3 år. Samarbeidet med Nor-Contact Sport AS
er fortsatt svært godt med stor imøtekommenhet og forståelse – alltid villig til å være behjelpelig.
Ballbua («rotebua») har til tider ikke sett ut, rotete med utstyr flytende over alt. Vi har i løpet av
sesongen mistet ca. 50 baller. Bestilling av materiell og utstyr til lagene har stor sett gått greit. Til
sesongen 2015 er på nytt bestilt 200 nye Astor-jakker og 200 nye Astor-Tskjorter.
I 2015 utløper sponsoravtalen med Diadora og ny avtale må inngås. «Avtalen» med Nor-Contact
utløper også i 2015. Denne avtalen er ikke underskrevet av klubben og vi har defor strengt tatt
ikke har noen avtale. Takk til alle for godt samarbeid i 2014.
Terje Moksnes, materialansvarlig

12) Beretning fra Husutvalget
Husutvalget har i perioden bestått av Olav Burkeland (leder), Terje Moksnes, Ingrid Tiller-Moe og
Roger Hemmingsen. Det har vært gjennomført flere møter i husutvalget, som blant annet har
hatt fokus på nåværende og kommende vedlikeholdsbehov, adgangssystem, plan for 2015,
samt dugnader og behov for innsats inne og ute. Huset anses å være i god stand, samtidig som
det er viktig at arbeidet med huset prioriteres av hele klubben. Det er viktig å finne gode
samarbeidsløsninger mellom styret og husutvalget.

13) Bane/anlegg
Noe av det viktigste for klubben er vårt eget anlegg, Astorbanen Havstad kunstgress. Det er
sentrum for våre aktiviteter, både treninger, kamper, 3v3 cup og uorganisert fotball i nærmiljøet.
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Det er gjennom mange år gjort et formidabelt arbeid fra banemannskapet, ikke minst mangeårig
baneansvarlig, Henrik Motrøen. Flere har over tid bidratt aktivt til å holde banen vedlike, her må
særlig nevnes Ivar Sundet og Bjørn Brandhaug. I 2014 vedtok styret å opprette funksjonen som
Banemester, og Roger Hemmingsen har tatt på seg dette ansvaret. Klubben har også inngått n
en avtale med Block-Lie anleggsgartner om vintervedlikehold.
Det er en utfordring at en traktor og mye verdifullt utstyr står utendørs året rundt, grunnet for lite
plass under tak. I tillegg ser det meget ulekkert ut med kontainer, lager for granulat/kuler, store
sekker med salt etc. lagret rett ved inngangen til banen. Det er behov for en skikkelig
redskapsbod der disse tingene kan settes inn. Det er naturlig å se det i sammenheng med
utviklingen av anlegget for øvrig. Av økonomiske årsaker vil dette trolig først skje i 2016. Det
samme gjelder trolig evt. utvikling av enkelt tribuneanlegg ved langsiden, mot Havstadveien.
Klubben har investert i moderne utstyr for å drifte banen også vinterstid, bla. to traktorer, skjær
m.m., men har nokså akutt behov for flere som kan bistå i selve arbeidet. Vi trenger
banemannskap, og det bør nedsettes ytterligere et utvalg, som får ansvar for ulike drifts-sider
ved anlegget. Det må også sies at lagene i for liten grad tar ansvar for anlegget, at det ofte er
baller og annet som ligger igjen, at mål om vinteren står midt på banen etter endt trening og at vi
alle generelt kan bli flinkere til å ta ansvar for klubbens viktigste eiendel.

Rapport fra banemester:
I året som har gått har det skjedd mye nede på banen og området rundt:
Januar- mars
Lite snø, men langvarig kulde klarte banemannskapet å holde banen overraskende bra. Ivar og
Bjørn stod for driften denne perioden.
April - juni
Banen ble ikke etterfylt med granulat da det skulle komme store forandringer litt senere på året.
3V3 cupen ble nok en gang arrangert, å denne gangen med ny verdensrekord...igjen. Banene til
3v3 cupen og alt annet kom på plass pga en bra dugnadsgjeng som stod på fra fredag
ettermiddag fram til 23 på kvelden. Stor suksess nok engang. Det ble også innkalt til dugnad for
å sette anlegget i stan til sesongen, positivt å se at så mange kommer. Nye søppelbøtter blir
skaffet, å satt utover rundt banen og huset
Juni - august
Den gamle banen blir gravd opp og fjernet. Anleggsarbeidet pågår fram til slutten av juli. Ny
grunn blir ordnet, med trykkfast isoporplater og nye lag med drenering sand/grus. Mange
lastebillass blir kjørt til banen. Brende og Unisport gjør en god jobb, og banen blir klar som avtalt
til 1. august. Man kunne se at det var til stor glede hos store og små. Banen blir brukt mye helt
fra første stund med nytt dekke. Nok en gang blir det ryddet rundt banen, og mye blir ordnet opp
på dugnad på sensommeren. Fantastisk å se iveren hos folk.
August - desember
Man ser at banen har falt bra i smak hos både store og små, for her er det folksomt både tidlig
og seint. I september blir undertegnede ansatt som baneansvarlig i klubben. Dette innebærer at
jeg har ansvar for at ting er i orden både med banen og anlegget i sin helhet. Det blir også
inngått en avtale med ekstern leverandør, Block Lie anleggsgartner, som skal ta ansvaret for
banevedlikeholdet på vinterhalvåret. BL driver på med vaktmestervirksomhet og brøyter bl.a.
områdene på Havstad og andre steder på Byåsen. Tidligere banemester Henrik Motrøen har tatt
på seg ansvaret for å lære opp disse folka fra BL, og har gjort denne jobben veldig bra. Da den
første snøen falt ble det gått over med skjær, og det funket bra. Da snøfallet ble større, og man
skulle ta i bruk fresen ble det rask konstatert at denne ikke var i god stand. Dette skulle vise seg
at dette ble et problem som skulle følge oss resten av vinteren. I romjula frøs banen, slik at
snødungene i kanten ble større og større, mens banen ble mindre og mindre. Dette gjorde at det
var noe krevende forhold på deler av banen utover i januar og februar, og det tas sikte på å
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unngå tilsvarende situasjoner senere.
Roger Hemmingsen, banemester

14) Økonomi
Stabil og trygg økonomi i så vel klubben som de enkelte lag har vært og er en forutsetning for
god drift i Astor FK. Daglig leder har i samarbeid med økonomiansvarlig i styret tatt ansvar for
mye av klubbens økonomiske arbeid i 2014, ikke minst koordinering av det krevende konseptet
med Lagskonti, der vi trolig er blant de få klubber i byen som gjennomfører dette fullt ut.
Økonomistyringen i klubben er god.
Styret vil takke våre viktigste eksterne samarbeidspartnere for godt samarbeid også i 2014:

Økonomiske hovedtall
Klubben har ved utgangen av 2014 en god økonomisk situasjon, mht. egenkapital og
likviditet. Gjennom regnskapsåret har klubben håndtert løpende utgifter uten problem.

Årsresultat 2014

Regnskap
2014

Budsjett
2014

Regnskap
2013

Sum driftsinntekter

6.247.454

2.745.950

2.275.751

Endring
regnskap
2013-2014
3.971.703

SUM
DRIFTSKOSTNADER

6.173.291

2.636.795

2.095.682

4.077.609

DRIFTSRESULTAT

74.163

89.155

180.069

-105.906

SUM NTO.
FINANSPOSTER

29.493

20.000

34.336

-4.843

ÅRSRESULTAT

103.674

109.155

214.405

-110.731

1,66%

3,98%

9,42%

Både inntekter og utgifter har avveket fra opprinnelig budsjett grunnet utvikling av anlegget vårt
(11-er bane og 7-er bane). Totalt har klubben et årsresultat omtrent på linje med årsmøtets
budsjett. Driftsresultatet for klubben i 2014 er et overskudd på kr 103.674,-.
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Balanse 2014
SUM ANLEGGSMIDLER

Regnskap 2014 Regnskap 2013
3
59.600

SUM OMLØPSMIDLER

3.044.084

2.956.819

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
SUM EGENKAPITAL

3.044.087

2.956.822

2.836.847

2.733.172

207.240

223.650

3.044.087

2.956.822

SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG
GJELD

Total egenkapital ved slutten av 2014 kr. 3 044 087,- (omfatter 1.000.000 kroner overført fra
Trondheim kommune i anleggstilskudd ny 7`erbane etter vedtak i bystyre og formannskapet).
Klubben er fortsatt uten langsiktig gjeld.
Utestående fordringer er redusert fra 2013 til 2014, men utestående fordringer på
aktivitets/treningskontingent er økt. Dette må det jobbes med i 2015 for å redusere. Daglig leder
har implementert gode rutiner som det er viktig å videreføre i 2015.

Kommentarer
Oppdatert medlemsregisteret danner grunnlag for fakturering av aktivitetsavgift og
medlemskontingent (fra 2015 kalt treningsavgift og medlemsavgift). Lagleder har en meget viktig
rolle med å bidra til ajourhold av medlemsregister. Lagledere må sørge for varsling til klubben
ved inn- og utmelding av spillere, og at lagslister som sendes inn er korrekte.
I tråd med NIFs regelverk har klubben i 2014 for andre gang ført regnskap for lagene. Prosessen
med lagskonti har vært utfordrende og har medført en del ekstraarbeid for lagenes økonomikontakter, samt daglig leder, men vi har nå funnet gode rutiner på dette. I 2014 er lagspermene
samlet inn i juli og januar. Styret takker for økonomikontaktenes velvillighet.
Klubben nytter ikke NIFs kontoplan til budsjettering og internregnskap. Vi har fått beskjed fra NIF
og kemneren at dette er uproblematisk, så lenge eksternregnskapet føres etter standard
kontoplan. I 2014 har vi hatt møter med regnskapsfører der vi har hatt funnet en konstruktiv
løsning knyttet til koding av poster i regnskapet. Vi har således oppnådd målsetningen med å
finne kodinger for både ekstern- og internregnskap. Vi er også blitt enige om at vi fra 2015 vil
komme til å levere regnskapet 2 ganger i året, i oktober og januar for å lette regnskapsførers
arbeid.
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15) Revisors beretning
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16) Styrets sluttord
2014 har vært et spennende år for Astor FK. Det avtroppende styret håper og tror vi overlater en
minst like robust klubb til et nytt styre, som den klubben vi tok over i februar 2014.
Vi vil takke alle tillitsvalgte, frivillige og trenere, samt gi vår daglige leder, Magnus Ottesen,
honnør for vel utført arbeid. Og ikke minst alle de aktive fotballspillerne som er den viktigste
ressursen i fotballklubben vår.
I en foreldredrevet klubb som Astor FK, med nesten 850 medlemmer og én ansatt i 30 % stilling,
sier det seg selv at vi er helt avhengig av dugnadsånd, overskuddskapasitet og positive foreldre,
som er villig til å ta i et tak. Det er vårt håp at klubben i 2014 fortsatt vil tiltrekke seg positive
voksne som ser verdien i å bidra til å legge til rette for organisert fotball for barn og unge.
Det avtroppende styret takker for et fint Astor-år i 2014, og ser fram til nye gode Astor-år!
Trondheim, 16. februar 2015

Jo Stein Moen /s/
Leder

Roger Hemmingsen /s/
Nestleder

Trond Heggem /s/
Styremedlem

Andreas Hemmingsen /s/
Styremedlem

Bente Haugen /s/
Styremedlem

Mariann Olsvik /s/
Styremedlem

Terje Storvik /s/
Styremedlem

Olav Burkeland /s/
Varamedlem

Inger Kvisvik /s/
Varamedlem

I separat dokument foreligger årsmelding 2014 for samtlige av klubbens årsklasser/lag
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17) Beretning fra daglig leder
Mitt fjerde år som daglig leder i Astor FK har som de tre første årene vært preget av mange
spennende og positive opplevelser. Vi har i fellesskap nok en gang utrettet nyvinninger jeg vil
påstå setter oss på fotballkartet. Kanskje ikke like spennende nyvinninger, men det at vi er en av
få klubber som nå har lagskonti på plass er gøy, ikke minst med tanke på hvor mye tid dette har
tatt. I tillegg har vi fått på plass styringssystem for hvordan lagskontiene skal regnskapsføres.
Andre tiltak som er verdt å nevne er ny verdensrekord i 3v3-cupen som ble avholdt, cageballcup
+ en lite trivelig rasismesak i Adressa. I tillegg har vi i år kjørt en ny vri på «Foreldreakademiet»
som har som mål å skape en felles arena for forståelse og innføring i klubbens holdninger,
verdier og visjoner.
Allerede i desember 2013 startet vi med Enjoy-dugnaden, der hvert medlem skulle selge to kort.
I år gikk dette stort sett veldig greit for alle lag nå som lagskontiene er på plass. Vi satte
betalingsfrist til begynnelsen av februar, noe de aller fleste lag greide å overholde. Veien med
lagskontiene har vært en prosess som har vært krevende, ikke minst ift regnskapsføringen som
medfører en del ekstraarbeid. Således er det utrolig godt at dette nå virker å fungere for alle
klubbens lag og at vi virker å ha fått på stell et system som fungerer.
I mai avholdte vi for fjerde gang en 3v3-cup, en tidkrevende men morsom prosess, ikke minst
med tanke på sluttresultatet. Stå-på-innsats fra frivillige, ikke mindre enn 285 påmeldte lag og
værguder på vår side bidro til at dette ble en begivenhet de involverte sent vil glemme. Vi ser
allerede fram til mai 2015, der vi går for ny verdensrekord i antall kamper spilt på èn elleverbane
i løpet av 1,5 døgn. Cupen ble belønnet med store oppslag på fotball.no, Aftenposten og
Byavisa som ga klubben god profilering.
Som i fjor hadde vi også en uheldig sak i Adressa. Denne gang med bakgrunn i en hendelse
under 3v3-cupen der en forelder fra en annen klubb kom med rasistiske bemerkninger mot et
mor og barn med tilhørighet i Astor. Vi tok umiddelbart kontakt med Adressa for å sette fokus på
mobbing og rasisme, noe vi som klubb tar sterk avstand fra. Saken fikk stor oppmerksomhet og
Astor fikk satt fokus på et viktig tema også innen barne- og ungdomsfotballen. Klubben har også
hengt opp anti-mobbe- og rasisme skilt på anlegget og i klubbhuset vårt.
I oktober inviterte vi til Foreldreakademiet, men med en vri denne gangen. Istedenfor å invitere til
en Bli-kjent-kveld med klubben, inviterte vi heller til en temakveld der mobbing var i fokus. Erlend
Moen, forfatter av håndbok mot mobbing, ansvarlig for anti-mobbearbeidet i Trondheimsskolen
og mangeårig Astor-keeper, holdt et særdeles bra foredrag/dialog knyttet opp mot et emne som
dessverre er aktuelt også i barne- og ungdomsidretten.
På sponsorsiden har vi fornyet avtalen med Bunnpris med nye ti år. Dette vil gi klubben
langsiktig forutsigbarhet og tiltrengte penger i kassen nå som vi går inn i et nytt år der vårt
anlegg forhåpentligvis blir forstørret med en ny 7-er bane. I tillegg har vi fått tildelt midler fra
Trondheim Parkering og Trondheim kommune i forbindelse med anskaffelse av sykkelstativ og
bygging av ny bane.
Gjennom media mottok vi også i 2014 en del spalteplass. Den mindre heldige saken i Adressa,
3v3-cupen og gode prestasjoner fra lagene, har gitt oss mye mediaoppmerksomhet.
Magnus Ottesen
Daglig leder, Astor FK

