Årsberetning 2021
Styrets sammensetning
Styret har i 2021 bestått av følgende personer:
Leder:
Frode Larsen
Nestleder/sekretær:
Tone Hellum
Sportslig Leder/Styremedlem Erik Dreier
Kasserer:
Vibeke Tonning
I tillegg har Heidi Gunnerud vært revisor for 2021.

Styrets arbeid
Det har vært avholdt 4 styremøter har blitt avholdt i 2021. Styret har i 2021 fullført en avtale med
Slemmestad IF om samarbeid. I tillegg har styret organisert en dugnad for klubben og ellers lagt til rette
for drift av de ulike lagene i samarbeid med trenere/lagledere.
Det har gjennom året vært oppfølgende samtaler med Slemmestad IF og Bødalen IF på enkeltsaker.
Det har ikke vært dialog med andre nærliggende klubber, men dette er noe som man i 2022 bør satse
på som f.eks NÅIF og andre tilstøtende klubber.

Økonomi
Inntekter 432.000,- noe som er ca. 40.000,- mer en budsjett.
Utgifter 368.000,- -noe som er litt lavere en budsjettet på 390.000,Det ble i mars/april gjennomført en dugnaden gav et overskudd på godt å vel 50.000,- noe som også
totalen i regnskapet viser
Baneleie er den største enkeltutgiften. Regnskapet balanserer i forhold til aktiviteten, men om man skal
øke aktiviteten må også inntektene økes.

Medlemmer
Pr. 31.12.21 har klubben ca 100 aktive spillere en økning gjennom året. I tillegg kommer det flere nye
spillere til på nyåret 2022 som gjør at ved sesongstart 2022 vil det være ca 115 aktive spillere i
Amasone FK.
Fra november 2021 kom 2009 laget fra BIF/SIF/NÅIF over til Amasone med totalt ca 15 spillere. Dette
sikrer rekruteringen i yngre ungdomsfotball i 2022. I tillegg til informasjon har 2010 laget i løpet av
vinteren 2022 også kommet over til Amasone FK – noe som gjør at gruppen 2010-2009 nå er ca 25
spillere.
Fra 1. januar 2022 kommer J17 laget til Hyggen over til Amasone FK noe som gir Amasone enda flere
spillere, et bedre og mer stabilt tilbud på de eldste jr lagene.
Ca antall spillere pr lag sesongen 2022
 J12-J13
25 spillere






J14-J15
J17
JR
JR/Senior/7er

21 spillere
23 spillere
16 Spillere
30 Spillere

Utstyrsavtale
Avtale med Torshov Sport, med Hummel som hovedleverandør fingerer bra, Pga av korona og
leveringsproblemer i hele verden har det i vinter vært utfordringer med levering, men det ser ut til å ha
løst seg nå.
Torshov Sports butikk i Drammen er vår butikk, klubbens medlemmer får 20% rabatt på alle
Hummelprodukter, samt 10% rabatt på øvrige produkter.

Materialforvalter
Denne funksjonen har vært ivaretatt av Styret, men om noen av medlemmene kunne tenke seg å påta
seg en slik oppgave hadde det vært fint for styret.

AKIMI-avtalen
Klubben har avtale med AKIMI Slemmestad
 Prioritert akuttbehandling (skader)
 Fysioterapi
 Rabatt på medlemskap/trening

Websider
www.amasone.no
Hjemmeside ajourholdes av Styret og sidene er noe utdaterte pr i dag – men dette ønsker vi å få rettet
opp i så fort som mulig med tanke på laginformasjon spesielt.

Hovedaktivitet i styret i 2020
Styret har hovedsakelig jobbet med organisering av klubben og tilrettelagt for aktiviteter i 2021. På
starten av året 2021 ble det brukt en del tid på å lande en endelig avtale med Slemmestad om
samarbeid. Denne avtalen ble signert for ca 1 år siden og ble også tatt opp /informert om på årsmøtet
sist.

Sportslig – sesongen 2021
Fotballsesongen 2021var også som 2020 sesongen preget av restriksjoner pga korona. Det ble ikke
åpnet for seriespill før på høsten i Oslo. Seniorlagene fikk derfor kun oppsatt enkel serie, mens de fleste
ungdomslagene fikk dobbelt serie og svært mange kamper i løpet av noen hektisk høst måneder. Med
det var godt å endelig få lov til å spille kamper igjen.
Dame 4 divisjon
Laget har bestått av 18-22 spillere i 2021 og har spilt 4. divisjon i kretsen. Kun fem kamper ble spilt i en
enkel serie på høsten, dessverre trakk to av lagene seg noe som gjorde en amputert sesong enda
kortere for laget.

Dame 7er
Laget har bestått av 10-12 spillere og har spilt 2. divisjon i Kretsen. Serien ble bare spilt på høsten pga.
koronarestreksjoner. Det var en enkel serie med 7 lag der Amasone endte på 4.plass til slutt.

Jr Amasone/Hyggen
Gruppen har bestått av et samarbeid mellom Amasone og Hyggen IF i 2021. Laget har spilt i 2.
divisjonen i kretsen.
Jr serien ble en enkel serie høsten 2021 med 11 påmeldte lag, men hvor 7 av lagene fullførte sesongen.
Det ble derfor også for de færre kamper en det man hadde håpet da først sesongen kom i gang. Laget
endte til slutt på en 5.plass i serien

J15
Gruppen bestod av 30-35 spillere i 2021 og stilte to lag i 2. og 3. divisjonen i kretsen. Laget som spilte 2.
divisjon havnet på en 2. plass i serien, mens laget som spilte 3. div havnet på 6. plass i serien. Begge
lagene spilte dobbelt serie i løpet av høstmåneden (10+12 kamper). I tillegg stilte J 15 opp i Obos cupen
hvor de kom til Semifinalen. Her ble det tap for et meget godt lag fra Skeid.

J13
Gruppen har bestått av 12-15 spillere i 2021 og har spilt i 3. divisjonen i kretsen.
Laget spilte enkel serie på høsten, de endte til slutt på en 3. plass i serien kun to poeng bak lag1 og 2.
Laget spilte sin første sesong i Oslo fotballkrets og var spente på nivået da de stort sett skulle møte lag
de ikke hadde noe kjennskap til fra før. Flere av jentene på J13 har også fått hospitert opp på J15 laget i
enkelte kamper utover høsten, hvor de har klart seg meget bra.

Avtaler/samarbeid
Følgende klubber er pr. mars 2022 avtalefestede samarbeidsklubber:
o Bødalen IF
o Slemmestad IF

Styret, 04.04.2022

Frode A Larsen
Leder

Tone Hellum
Nestleder

Vibeke Tonning
Kasserer

Erik Dreier
Styremedlem

