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MØTER OG SAKER
Det har vært gjennomført 9 utvalgsmøter i løpet året.
Av saker som har vært behandlet kan nevnes:
- Strategi B&U
- Anlegg: Hall/Ballbinge/Banefordeling
- Sport
- Smittevern Covid-19
- Økonomi
- Kvalitetsklubb og roller
- Rekruttering
- Dugnader
- Fond og søknader
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ORGANISASJON
Barn & Ungdomsutvalget i Fram Fotball har i 2021 som i 2020 vært ledet av Anders W.
Jørgensen med god støtte fra nestleder Eirik Blömacher og utvalgsmedlem Jan André
Christiansen. I tillegg er det flere ressurspersoner som har bidratt rundt Fram Fotball Barn &
Ungdom
Simon Licina: Fiks-ansvarlig/Sport
Tor-Aage Jensen: Dommeransvarlig
Magnus Revetal: Jenteansvarlig
Vi ser stadig utfordringer med å inkludere frivillige fra foreldregruppen rundt organisasjonen
Barn & Ungdom utover trenere og lagledere. Allikevel har vi klart å opprettholde et godt
engasjement i organiseringen rundt lagene i barnefotballen.
Eirik Blömacher har valgt å avslutte sitt engasjement i Fram Fotball B&U utover det å være
trener for G14 laget vårt. Magnus Revetal har også valgt å gi seg etter denne sesongen. Vi
takker begge to for deres innsats så langt i Fram.
2021
Fram Fotball Barn & Ungdom jobber aktivt med å styrke sin posisjon som en attraktiv klubb i
Larvik. Kompetanse, sportslig tilbud, riktig idrettsutstyr og gode treningsflater vil være viktige
pilarer for omdømmebyggingen. Dette igjen for å øke rekrutteringen til Fram Fotball.
Baner og Anlegg
Fram Fotball har per i dag for lite spilleflate til å møte behovet for en stor og vital barne- og
ungdomsavdeling i tillegg til et Elitelag med mål om spill på nivå 2 samt rekruttlag for G19 og
G16 . Kun én 11’er kunstgress på vinter er for lite og vi ser stadige utfordringer med å få
banetider til å gå opp. Dette begynner å nærme seg et kritisk nivå for videre tilbud for barne og
ungdomsfotballen i Fram. I 2022 er det lagt planer for en avlastingsbane for de yngre lagene
der hvor tidligere klubbhus lå. Det er søkt om midler for å iverksette dette prosjektet. Dette vil
gjøre at vi kan tilby trening innenfor kjernetid (kl. 17-19) for de aller yngste 5-10år. Det vil
allikevel ikke løse problemet med nok banekapasitet og det er behov for en stor bane
(9’er/11’er) til. Vi ble i utgangspunktet ikke tildelt treningstid i Framhallen, men har fått en
time på tirsdager for 2016/2015 og 2013, lagene har en halv hall til rådighet hver. Vi har nå
også blitt nødt til å leie treningstid for 2014 i Jotron Arena, at klubben stadig må finne nye
treningsarenaer på vinterhalvåret må ses på som et tegn på god aktivitet i Fram Fotball.

Fram Fotball fikk i 2020 aksept fra Hovedstyret i Fram til å jobbe videre med utredning og
etablering av en flerbrukshall med kunstgressdekke. En slik etablering vil gjøre at Fram kan
tilby et tidsriktig og konkurransedyktig treningsanlegg som i større grad møter behovene til
den moderne fotballen. Tiltenkt lokasjon vil være på tidligere koksbane og man vil være
avhengig av et samarbeid med nåværende eier Telemark og Vestfold Fylkeskommune for de
rette tillatelser. Planlagt spillflate for 9er fotball, (50mx70m).
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ØKONOMI
2021 ble nok et år med tidvis nedstengte aktiviteter og avlyste arrangementer pga. Covid-19
pandemien. Avlyste arrangementer ble ikke kompensert mer enn 50%, og 70% for delvis
gjennomførte arrangementer, 2021 ble dermed et krevende økonomisk år for Fram Fotball
Barn & Ungdom. Allikevel endte året med overskudd på kr. 8.529 mot budsjett på + kr. 75
(2021: +kr. 65.122). Inntektene kom inn kr. 57.223,- lavere enn budsjettert, det er i hovedsak
avlyst Sandarcup og lavere innbetaling av treningsavgifter som gjør at inntektene kommer inn
under budsjett. Treningsavgifter kom inn på kun kr. 75.275 mot budsjettert kr. 120.000,-. Dette
er det laveste på mange år og er en uheldig utvikling, da det ikke er færre spillere i klubben.
Årets nye tiltak med strandkiosk på Smiestranda bidro til en omsetning på kr. 109.614 og løftet
kioskinntekter overbudsjett. Nye draktsett og utstyr til trenere og lagledere kom inn på til
sammen kr. 155.681 mot budsjettert kr. 140.500. Kostnad til hovedforening har i 2021 vært på
kr. 115.000.
Alt i alt ble det et år med mange utfordringer og nødvendige prioriteringer som til slutt gjorde
at året kom inn med overskudd.

Dugnader
Vårt største årlige arrangement er vanligvis hjelpearrangør av Sandar Cup, i 2021 ble dessverre
Sandarcup avlyst.
I 2020 ble det innkjøpt en salgsvogn, denne var å anse som et restaureringsprosjekt og det har
vært utført mange dugnadstimer på denne. Restaureringen ble ferdig våren 2021. Med tillatelse
fra Larvik Kommune og hjelp fra gode naboer ble det oppstart i påsken og fast plassering på
Smiestranda fra St.Hans. Denne ble i utgangspunktet driftet av foreldre, men vi har også fått
hjelp fra noen av våre ungdommer som har fått litt dugnadslønn for å ta vakter. Vi ser at det er
utfordrende å få foreldre fra enkelte lag til å fylle opp sine vakter. Andre lag har igjen vært
flinke til å fylle opp sine vakter. Fra de foreldre som har hatt vakter har tilbakemeldingene stort
sett vært positive, strandgjester har også gitt tilbakemeldinger om at det har vært et savnet
tilbud. Alt i alt er prosjektet å anse som en suksess.
Aktivitetsturneringen for de yngste årsklassene ble dessverre avlyst grunnet Covid-19
restriksjoner høsten 2021.
Det ble avholdt en vennskapsturnering for aldersgruppene 2016 til 2014 på Fram lørdag 18/9,
dette var særlig etterlyst da mange av barna endelig fikk spilt sine første fotballkamper denne
dagen.
Kiosk på kampdager har blitt ivaretatt av kioskansvarlig med støtte fra foreldre. Dette er noe
som kommer til å fortsette også i 2022.
Vi har et ønske om at flere foreldre melder seg på da veldig mange vakter havner på enkelt
personer og det er på personer som allerede er engasjert med verv i klubben. En kjempestor
takk til de som stiller opp og tar både doble og triple vakter.
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SPORT
2021 fortsatte lik 2020 med nedstenginger og stadige avbrudd eller spillere i Covid-karantene.
Det gjorde at det ble nok et vanskelig år mht. til både rekruttering og avikling av aktivitet. Våre
yngre spillere har vært flinke til å holde motivasjonen opp gjennom nok et år med restriksjoner
og avlyste aktiviteter. Vi ser at flere av trenere nå velger å ta de nødvendige kurs fra NFF,
særlig for de yngre årsklassene. Dette er en veldig positiv og viktig utvikling da
trenerkompetansen er noe vi ønsker å styrke ytterligere i klubben.
I samarbeid med assistenttrener for A-laget Armin Ghasemi har B&U under ledelse av Eirik
Blömacher utarbeidet en fagplan som et tillegg til den foreliggende sportsplan. Hvor målet er å
forenkle hverdagen for trenerne våre, samtidig som vi som klubb tydeliggjør hvordan vi ønsker
treninger skal se ut og gjennomføres, og ikke minst hvilket innhold de skal ha. -På tvers av/for
alle aldersklasser. Dette som en tydelig og enkel fotballfaglig støtte/hjelp til foreldre-trenere
som stiller opp for lagene våre. Implementeringsarbeidet vil fortsette inn i 2022.
Det har til tider vært høy aktivitet på anlegget vårt, og det er gledelig å se at alle spille flater er
i bruk samtidig, fra de aller yngste til A-laget.
Våre lag presterer jevnt over godt, men vi må trekke fram årets finale for G13 i Obos-cup som
det sportslige høydepunktet. Dessverre ble det tap mot Storm 3-6, men våre gutter gjorde en
flott innsats og representerte klubben på en god måte gjennom hele turneringen.
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NY GRUPPE
Den nye breddegruppa vil bestå av:
Leder:
Nestleder:
Gruppemedlem:
Økonomi:
Marked/Arrangement:

Roller som må bekles utover styrevervene:
Rekruterings ansvarlig:
Jenteansvarlig:
Materiellansvarlig:
Sportsligleder:
Inkludering:
Kvalitetsklubb:
Prosjekt og Dugnad:
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LAGSRAPPORTERING

Rekruttering:
Vi har hatt i sum en liten økning av antall spillere i 2021, men hvor noen lag har hatt økning og
andre igjen har sett en reduksjon. Totalt opp fra 120 til 137 fra begynnelsen av 2021 til utgangen
av året. Dessverre mistet vi jentelaget vårt (2010+2009), vi gjorde et forsøke med å starte et J14
lag, men det ble aldri nok spillere til å være bærekraftig og vi valgte å avslutte tilbudet. Vi
kommer til å fortsette med tiltak for å få flere jenter inn i fotballen, dessverre klarer vi ikke å
skape kontinuitet i jentefotballen.
En tydelige plan og god markedsføring før oppstart for de yngste lagene har bidratt til god
respons på oppstarten etter skolestart i august. Stadig kommer det unge spillere til klubben.
Innenfor vårt rekrutteringsområde, hvis man sammenligner i forhold til demografi ligger vi over
snittet i Larvik og Vestfold.
Lagene har også behov for mer støtte fra blant annet foreldregrupper, men ofte ser vi at det er
vanskelig å mobilisere ressurser til å bistå mer rundt lagene. Dette fører til slitasje på de som
allerede engasjerer seg og at vi ikke alltid klarer å levere det sportslige og sosiale tilbudet som
vi ønsker. Å skaffe nok kompetente trenere til ungdomsfotballen er en av våre største
utfordringer i tiden framover.
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J2009
Trener: Magnus Revetal / Marius Riksfjord Withbro-Svendsen
Lagleder:
2020 Antall spillere: 12
G2016/2015
Trener: Jan Andre Christiansen / Pawel Solowiej
Lagleder:
2020 Antall spillere: 0
2021 Antall spillere: 14
G2014
Trener: Wiktor Lesniak / Ibrahim Arabi
Lagleder:
2020 Antall spillere: 8
2021 Antall spillere: 14

G2013
Trener: Halvor Eia Bringedal / Abubakar Mohamed / Anders Bohlin
Lagleder:
2020 Antall spillere: 10
2021 Antall spillere: 12

G2012
Trener: Bjørnar Arnesen
Lagleder: Jeanette Ringdal Holm
2020 Antall spillere: 21
2021 Antall spillere: 23

G2011
Trener: David Breivik
Lagleder:
2020 Antall spillere: 12
2021 Antall spillere: 14
G2010
Trener: Kjetil Thorsås
Lagleder: Lise Ødegaard
2020 Antall spillere: 10
2021 Antall spillere: 14
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G2009
Trener: Simon Licina
Lagleder: Zydre Petraviciene
2020 Antall spillere: 11
2021 Antall spillere: 13

G2008
Trener: Eirik Blömacher
Lagleder: Cecilie Eftedal
2020 Antall spillere: 17
2021 Antall spillere: 18
G2007 (Samarbeid med Stag)
Trener: Jan Andre Christiansen / Stian Bakketun / Simon Licina
Lagleder:
2020 Antall spillere: 18
2021 Antall spillere: 13
G19
Trener: Sturla Enersen/Batu Sowe
Lagleder: Asgeir Skaanes
2020 Antall spillere: 8
2021 Antall spillere: 18
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FRAM FOTBALL BARN&UNGDOM
Regnskap
2021

Kontonr Kontonavn

Budsjett
Budsjett
2021
2022
-90 000 15 000

3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats
3100 Sponsorinntekt (gave), avgiftsfri

-

74 000

-57 500

-

67 500

3210 Kiosksalg, unntatt mva

-

135 360

-76 500 -

156 500

3400 Offentlige tilskudd

-

61 688

0

3402 Div. tilskudd, gaver og bidrag

-

26 950

0

-

10 000

3446 Mva kompensasjon

-

24 161

-25 000

-

25 000

3930 Treningsavgifter

-

75 275

-130 000 -

120 000

3940 Egenandeler

-

7 446

0

3950 Turneringsinntekter

-

3960 Lotterier, bingo etc

-

52 860

3973 Dugnad

-

3 510

3985 Tilskudd og bidrag

-35 000

65 000
-

50 000

-

35 000

-469 000 -

544 000
70 425

-25 000

3990 Andre inntekter

-

Sum inntekter

25 528
-486 778

-30 000

4300 Innkjøp av varer for videresalg

29 056

4504 Leie av andres anlegg

46 321

34 425

6278

0

115 000

120 000

120 000

196 654

154 425

190 425

4500 Fremmedytelse og underentreprise
4504 Leie av andres anlegg
4540 Leie anlegg / eksternt
4541 Leie anlegg / adm kostnadsfordeling
Sum vare/materialkostnad
Dekningsbidrag

-290 123

5000 Lønn til ansatte

3100

-314 575 -

353 575

0

77 000

0

9 317

0

86 317

5400 Arbeidsgiveravgift

0

10 857

5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn

0

1 314

5005 Lønn u. aga
5020 Feriepenger
Sum lønnskostnader
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Sum annen personalkostnad

0

12 171

Sum personalkostnader

0

98 488

6540 Inventar

0

6550 Kostnader egne arr.
6560 Rekvisita

2 500

2 500

155 681

140 500

55 000

19 422

23 000

24 500

-4500

0

54 328

50 500

73 500

1 930

3 000

2 000

7410 Påmelding serier, turnering etc,

31 150

77 500

77 500

7415 Overganger spillere og lisenser

6 200

5 000

5 000

6580 Idrettsutstyr
6780 Dommerhonorar
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
7105 Passasjertillegg

2 450

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

539

7300 Salgskostnad
7320 Reklamekostnad
7400 Kontingent, fradragsberettiget

7420 Gaver, premier, medaljer

0

7500 Forsikringspremie

5 130

12 500

7770 Bank og kortgebyr

6163

0

7790 Annen kostnad, fradragsberettiget\r\n
Sum driftskostnader
Driftsresultat

15 000

0
278 494

314 500

255 000

-8 529

-75

-87
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