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Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i 
idrettslaget. 



Styrets sammensetning fra årsmøte 18/3-2019 til 03/6-2020. 

Leder: Stig A. Jørgensen 

Nestleder: John Ivar Johansen 

Styremedlemer (6):  

Cecilie Føreland,  

Linn Lere Ugstad,  

Bjørn Tore Gregertsen,  

Liv Grønvold (Rådet),  

Robert Pettersen (Håndball),  

Dag Viggo Bendiksen (Fotball) 

Varamedlem (1): Karina Fougerand 

Valgkomité: Leder, Kurt Hansen, medlem, Thomas Jacobsen.                         
Et medlem og en vara har ikke vært besatt i perioden. 

Revisorer: Janike Røed og Janniche Fævelen 

Espen Johansen har representert Graabein i Hurum Idrettsråd i perioden før 
overgang til Asker Idrettsråd. Stig A Jørgensen ble valgt inn nye Asker Idrettsråd 
fra Januar 2020. 

Regnskapet er ført av daglig leder i SIGE, Per-Christian Lund. 

Styret ønsker også å takke alle dere frivillige der ute som er med og bidrar til å 
skape «Idrettsglede for alle» Takk også til de som sitter med styreverv.  
Org.plan 2019 SIFG 

            



Styrets arbeid 
Styremøter 
HS består av gruppelederne og valgte representanter og er bindeleddet mellom 
grupper, funksjoner, administrasjon og som har ansvaret for at årsmøtets 
intensjoner og vedtak gjennomføres etter vedtatte lover og retningslinjer. Ny 
lovnorm fra NIF gjelder fra 01.01.2020. SIFG har oppdatert våre vedtekter slik at 
de er i tråd med nye regler. Informasjon lagt ut på lagets hjemmeside. P.g.a KV19 
situasjonen og hva den har påført laget, tar vi med 1 kvartal og 2 kvartal i 2020 i 
denne årsrapporten. HS har i 2019/2020 gjennomført 14 styremøter 5 av 
styremøtene er gjennomført på Teams p.g.a Korona situasjonen. Det er 
gjennomført 2 vedtak pr. e-mail. Det nye styret har jobbet godt sammen.  

 

Økonomi:  

Klubben har en relativ god økonomi på tross av at gruppene går med 
underskudd. Gruppene har god likviditet.  

SIFG har for 2019 mottatt LAM (Lokale Aktivitets Midler) på kr. 193.500 og 
grasrotandel fra Norsk Tipping utgjør en støtte på kr. 197.036 (disse er inkludert 
i Hovedstyret sine tall under). 

Hovedstyret viser et overskudd på 258.232,- etter overføringer til gruppene. 
Håndball sitt underskudd er på 18.916 og Fotball har et underskudd på kr. 
14.810,-. Hovedstyret ender på et resultat på 224.506,- etter underskuddene til 
gruppene er dekket.  
Daglig leder i SIGE har vært til stede på HS-møtene under fremleggelse av 
regnskapene og resultat rapportene for hver måned. Vi ser også en klar fordel at 
lederne i gruppene er til stede i styret og at et tettere samarbeid rundt økonomi 
og budsjett gagner klubben.  
 

Informasjon/kommunikasjons arbeide:                                             
Som medlemer av styret møter vi utrolig mange engasjerte, hyggelige og flinke 
folk som bruker mye av sin fritid for å gjøre Graabein til en god klubb både for 
barn og voksne. Det vi allikevel savner er mer direkte kontakt med spørsmål og 
avklaringer fra oss i hovedstyret til dere. Nesten ukentlig hører vi fra en eller 
annen at "den har snakket med den, og nå er det sånn, og nå er det sånn". Ofte 
viser den informasjonen som noen har hørt og noen andre har videreformidlet 
seg å være om ikke direkte feil, så i hvert fall unøyaktig. Vi vil derfor oppfordre 
alle som lurer på noe rundt en sak i Graabein, om å kontakte styret eller 
nestformann direkte, enten på telefon 97758886 eller e-post 
johnivar20@hotmail.com så slipper man snakk, og bygdedyret kan få sove 
istedenfor å bråke   

 



Videre så trenger vi alltid engasjerte folk så hvis noen vil bidra mer eller kjenner 
noen som de tenker seg kan bidra til alt fra kioskvakter, parkeringsvakter etc. så 
gi oss en beskjed så kan vi kontakte de. 

 
Kunstgress-prosjekt «Nye Sletta»  
Det som har tatt mye av styrets tid og kapasitet i 2019 er arbeidet med 
prosjektet «nye Sletta». Vi startet med en relativt stor gruppe, den såkalte 
«Sletta gruppa» som var representert ved: Dag Viggo Bendiksen, Cecilie 
Føreland, Vegard Bystrøm, Trond Bystrøm, Rasmus Mork, John Ivar Johansen, 
Guri Berg, Per-Christian Lund, Stig Atle Jørgensen og Liv Grønvold. Denne 
gruppen ble for stor når arbeidet gikk over til fasen med møter på dagtid med 
kommunen. I juli/august ble det derfor etabler en prosjekt gruppe og en 
styringsgruppe. 

Prosjektgruppen: i SIFG har bestått av, Stig A. Jørgensen, John Ivar Johansen, 
Karina Fougerand, Guri Berg, Per-Christian Lund, Liv Grønvold og Cecile 
Føreland som varamedlem.  

Styringsgruppen: Hurum/Asker Kommune og SIFG bestående av 2 personer fra 
hver enhet. Representantene fra SIFG Stig Atle Jørgensen og Guri Berg fra SIGE. 
HK Inger Lise Gjesdal og AK Bjørn Erik Olsen og Bente Flygind, Bente kom inn 
når Inger Lise gikk ut i barselpermisjon Sept. 2019. 

Vi hadde et møte med kommunen allerede i slutten av mars 2019, (minner om 
at klubben hadde sitt årsmøte 18.03.2019), så her skjedde ting raskt. Vi fikk da 
mulighet til å spille inn et anleggsbehov som vi måtte levere til kommunen innen 
19. april. Allerede 11.06.2019 ble det fattet vedtak i kommunestyret om at 
kommunen bevilget 10 mill inkl. mva til nytt fotballanlegg på Sletta i Sætre og 
at kommunen skulle være deleier. Graabein skulle stå for drift og vedlikehold. 
Graabein går inn med 5 mill i anlegget. 04.07.2019 fikk vi godkjenning av 
søknad om kommunal lånegaranti. Kommunalbanken krevde et årsmøtevedtak 
før lånetilsagnet kunne gis ut. Klubben gjennomførte da et ekstraordinært 
årsmøte 30.01.2020, hvor medlemmene ga sin tilslutning til at klubben tok opp 
et lån på 5 mill.  
Vi startet den første tankeprosessen allerede i januar 2019 og i mai 2020 er IG 
(igangsetting) godkjennelsen på plass. Det å få på plass ny avtale med Orica og 
avtaler med Hurum/Asker kommune ang. drift og vedlikeholdsavtale samt avtale 
for gjennomføringen av prosjektet og det å kjøre forespørsel/innkjøp etter 
offentlige innkjøpsprosesser har vært meget krevende. Den nye avtalen med Orica 
ang. «leiavtale for Sletta» kom på plass 15.05.2019. Ny tilleggsavtale med Orica 
kom på plass 6/9-2019 hvor Orica Norge godkjenner at Hurum Kommune inngår 
som sameier av idrettsanlegget som skal bygges på eiendommen. Vi har hatt 
ca.30-40 møter, med Kommune, Viva, Plan&Bygg, Konsulenter, Innkjøpskontor 
etc.etc.  Dette er et prosjekt som krever 5 millioner fra Graabein sin side, og 10 
millioner fra Kommunen.  

 

 



Hva vi får for pengene er fortsatt litt uklart. (Eksempel under).  

 

Om klubben skal klare denne belastningen økonomisk, må alle bidra. Det er en 
bekymring for styret at det ser ut til å være svært vanskelig å få noen som er 
villige til å ta styreverv i klubben. Styret og gruppene må jobbe bedre med 
rekruttering. Vi håper jo at et nytt fotballanlegg kan bidra til at vi vil se en bedring 
på rekrutteringen til styreverv, komiteer.  

 

Arrangementer: På tross av stor arbeids mengde på flere av styrets medlemmer 
i forbindelse med fotballanlegget, har styret stått i bresjen for en rekke ting, som 
bla. stand på Sætre-dagen, Stand-up arr. i hallen, Barnas dag og Juletresalg. 
Dette er såpass krevende oppgaver at styret ønsker at vi kunne opprette en 
arrangements-komite i klubben, som kunne ta seg av slik oppgaver. Vi trenger 
engasjerte folk til dette arbeidet også. Vi er alle frivillige, men husk at inntektene 
går til barna våre. Er du en som brenner for dette, så meld fra om du kunne tenke 
deg å være med, eller om du kjenner noen som kunne tenke seg det. 

 
Multisport:  
Multisport startet opp i 2019, dette også basert på arbeid fra styrets 
medlemmer. 30.04.2019 fikk Graabein 140.000 fra Sparebankstiftelsen til utstyr 
for Multisport. Tiltaket med Multisport har vært svært vellykket, man ser at det 
er behov for dette tilbudet til de barna som har spesielle behov. Korona 
situasjonen har dessverre gjort at vi ikke har hatt aktivitet siden mars 2020. 
Avslutning for barn, foreldre og trenere er nå planlagt som en sosial samling 
med spill og leker for barna. 
Det blir enkel servering både for barn og foreldre. 
Vi kommer også til å invitere noen gjester.  
 
 
Markedsgruppe:  
Gruppa har bestått av Kurt Hansen, John Ivar Johansen og Bjørn Tore 
Gregertsen. Intensjonen med markedsgruppen er å ha en gruppe som 



overordnet jobber for å fremskaffe sponsoravtaler som kommer hele Graabein til 
gode. Bakgrunnen for å danne en markeds/sponsorgruppe var å samle og få 
kontroll på alle sponsorer med få kontaktpunkt, slik at bedriftene i nærmiljøet 
skulle slippe å få besøk av alle de forskjellige lagene som sto med lua i hånda og 
ba om penger. Tanken med alle sponsorer vi får inn til Graabein er at de skal 
sponse hele klubben, så blir det hovedstyrets oppgave og fordele pengene 
mellom gruppene.  

Hurum kraft er Graabeins hovedsponsor og det ble tidlig besluttet at man med 
denne avtalen skulle holde seniorlag utenfor avtalen. Fra Hurum Kraft fikk vi to 
tilbud. Det ene var 100 000 kroner inkludert alle lag eller 80 000 hvis man 
ekskluderte seniorlagene. Tanken var at det er lettere å skaffe sponsorer til 
seniorlag og derfor tok man alternativ 2 fra Hurum kraft. 

Det nyoppstartede A-laget til fotball fikk raskt 3 sponsorer med avtale på til 
sammen 40 000 med bedriftene 3475, Marits mote og Hurum forsikring som skal 
vare i årene 2019 - 2021. Med at A-laget i fotball har skaffet sponsorer sørger 
dette for at seniorlaget ikke spiser fra barneidrettens penger, men heller gjør slik 
at A-laget ikke koster penger for klubben. Det er heller ikke tenkt slik at alle 
disse sponsorpengene skal gå direkte til A-laget. Det som er igjen av et 
eventuelt overskudd vil gå tilbake til fotballen. Det samme gjelder seniorlag på 
herresiden og damesiden i håndball som vi nå jobber med å få sponsorer til. 
Skulle man være like heldig å få 40 000 for disse lagene også er man oppe i en 
totalsum på 200 000 med Hurum Kraft og seniorlag-sponsing noe som viser at 
det var et smart valg å ta alternativ 2 fra Hurum kraft. 

Sponsorgruppen har også andre sponsorer som man har signert avtale med og 
som sponser hele Graabein. 

Disse er: 

Rørleggermester Rune Haug (Sponser hele Graabein) 

HC Thaugland Trælastforretning 

Hurum Plastindustri 

Frem Eiendomsmegling 

Havna Frisør (hvor alle medlemmer i Graabein får rabatt på hårklipp) 

Sætre Havn Marina 

YX Sætre 

Kiwi 

FFF Hage og miljø 

Orica 



 

Regler for sponsing 

 

 Det hovedstyret og sponsorgruppen har blitt enige om som en hovedregel 
er at all sponsing skal gå til klubben. Shortsene til de respektive lag er 
sponsorplass som lagene selv kan selge, men det settes pris på hvis noen 
i sponsorgruppen blir kontaktet før en slik avtale inngås slik at en 
sponsorplass på shorts ikke kolliderer med andre avtaler man har signert 
eller har under arbeid. 

 Klubben er i utgangspunktet ikke for privatsponsing (pappa/mamma-
sponsing) av lag da det er det beste for klubben hvis alle pengene går inn 
til felleskassa og fordeles ut av hovedstyret. Dette er en vanskelig 
vurdering, men igjen - ha en åpen dialog med oss i sponsorgruppen så 
løser vi sikkert dette på en fin måte. 

Det er også mange arrangementer i Graabein-regi som kan selges slik at man 
kan få mer penger inn til klubben. Arrangementer som Barnas Dag, stand-up i 
Sætrehallen og forskjellige cuper er gode salgsobjekter. Er det noen som har 
gode innspill eller lyst til å bidra inn i dette arbeidet så meld fra til hovedstyret. 
 
 
Klubbutvikling:  
P.g.a stor belasting på nesten alle i styret i forbindelse med nytt kunstgress-
prosjekt har styret heller ikke denne perioden klart å prioritere dette området. Vi 
beklager den situasjonen vi har kommet i, men setter dette på dagsorden for 
neste periode. Styret har en målsetning om å skape en helhetlig plan og visjon 
for Graabein, slik at vi kan fremstå samlet som èn klubb.  
 
Mer synlig styre: 
Styret har deltatt på utallige arrangement utenfor klubben som vi har blitt 
invitert på, som f.eks nærdemokratiske prosesser i regi av Asker Idr.råd. etc.etc.  
  

Aktivitet 
Idrettslige resultater. 

Når det gjelder aktiviteten i idrettslaget henviser vi til gruppenes egne 
årsmeldinger for idrettslige resultater. Hovedstyret ønsker allikevel å fremheve 
noen områder her. Det er positivt å se at medlemstallet for barn har økt fra 
2018 til 2019. Det er også meget hyggelig å se at med herrelag og damelag i 
håndball, og A-lag i fotball, at det har blitt skapt liv og røre i hallen og på sletta 
igjen ved hjemmekamper. Det som bekymrer er at vi ser at vi mister barn i 
aldersbestemte klasser over til andre klubber, dette må vi gjøre noe med. 
Graabein er en av landets eldste klubber, og med snart 150-år tradisjoner må vi 
kanskje spørre om det er grunnlag for 150 nye år. Vi håper det.  



 
Sportslig: Styremedlem Bjørn Tore Gregersen har også i 2019 hatt ansvar for 
den sportslige delen og har ansvaret med å koordinere sportslige saker, mellom 
gruppene og hovedstyret. Hovedstyret ønsker bla. at gruppene setter større 
fokus på, og etablert egne langsiktige (5-10år) sportsplaner, dette vil gjøre det 
mye lettere for SIGE (Sætre IF Graabein Eiendom AS) å planlegge hvilket behov 
det vil bli for fremtidig bane/anlegg og til å sette opp en mere reel langsiktig 
økonomisk plan. Styret ser en bekymring i oppløsing av flere lag, og at vi mister 
spillere over til andre klubber, vi må jobbe bedre innad med klubbutvikling og 
rekrutering, slik at vi kan beholde barna i vår klubb. Dette arbeidet ønsker styret 
skal få mye større fokus til neste år. 

Medlemsskap 
SIFG er underlagt Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komite 
(NIF) og har 625 medlemmer. Barn og ungdom 6 - 25 utgjør 379 medlemmer. 
NIF har fylkesvise organisasjonsledd og SIFG er underlagt Buskerud Idrettskrets 
(BIK) nå Viken. SIFG er også medlem av Hurum Idrettsråd/Asker Idr. som er 
koordineringsorgan for idretten overfor kommunen i idrettsspørsmål og 
idrettsaktivitet. Samarbeidet med kommunen har vært tilfredsstillende. 

 SIFG har tradisjoner fra så langt tilbake som 1872, da under navnet Sætre 
Idrettsforening. Denne foreningen ble så nedlagt i 1916, for så å bli nystiftet 
under navnet IF Graabein 1917.  Hvorfor navnet Graabein?  Jo, ungdommene i 
Åros kalte Sætre-ungdommene Graabeinere, så derav navnet. 

Dagens forening driver organisert idrett innenfor grenene fotball, håndball og 
allidrett. Foreningen eier idrettshall og disponerer fotball – friidrettsbane og 
kunstgressbane på ”Sletta” samt lysløype på Grytnes. For å være med på 
aktiviteten kreves det at du er medlem av SIFG. Dette er også en av 
forutsetningene for å omfattes av de forsikringsordninger som finnes. 

Aktivitetstall gruppene: 2019 
Medlemsoversikten viser aktivitetstall i de ulike gruppene i laget. Lagets totale 
medlemstall pr. 31.12.2019 er totalt 625 personer. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Fotball  1 83 47 9 41 181 

Håndball ( 2 154 56 10 62 284 

Allidrett 17     17 

Øvrige      160 

Totalt      625 

 



Medlemsutvikling 2008-2019:  

En slik historisk medlemsoversikt ble etterlyst på årsmøtet i 2017, derfor legges 
dette ved hver årsmelding. 

Medlemsutvikling:2018-2022 

Årstall 2018 2019 2020 2021 2022 

Fotball 161 181    

Håndball 251 284    

Allidrett 17 17    

Basket      

Ski      

Friidrett      

Øvrige 182 160    

Totalt 611 625    

 

Medlemsutvikling 2013 til 2017 

Årstall 2013 2014 2015 2016 2017 

Fotball  295 211 182 246 

Håndball  160 125 122 286 

Idrettsskole      

Basket  63 20   

Ski  48 19   

Friidrett  5    

Øvrige  133 271 319 130 

Totalt  704 646 623 662 

Medlemsutvikling 2008 til 2012 

Årstall 2008 2009 2010 2011 2012 



Fotball 200   60 200 
(Idr.s+Fot.) 

Håndball 200   100  120 

Idrettsskole    130  

Basket    50 70 

Ski      

Friidrett      

Øvrige 300   ? ? 

Totalt 700   340 390 

 

Korona KV19 situasjonen: 

Korona situasjonen medførte at alt i hallen og på Sletta ble stengt ned 16/3-2020. 
Det har vært en tung tid for alle de aktive, og for klubben økonomisk sett. 

Klubben har søkt om en del støtte, men pr. i dag vet vi ikke hva resultatet blir. 
30/4-2020 søkte vi om 392.330,- For dekking av klubbens kostnader knyttet til 
halleie. Både i Sætrehallen, og noen timer i Holtebrekkhallen.  
I tillegg søkte vi om dekking av HS kostnader knyttet til kontoen 7675 «Støtte 
akt. avg. For barn etter søknad» Dette utgjorde 12.500,- i 2019. Hurum har ikke 
hatt en slik ordning. (Har prøvd å søke på det tidligere) Men Asker hadde visst 
det. Så det kommer vi til å søke på senere også.  
 
20/5-2020 søkte vi om støtte på 104.200, som er en prognose frem til August. 
 
Vi er glade for den sakte gjenåpningen av aktivitetene som vi ser nå.  
 

Anlegg: SIGE har overordnet ansvar. (egen orientering) 

 

Mvh Styret,  

Sætre 22.05.2020 


