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Årsberetning Badebyen Drøbak FK 

      2018 

1. Visjon for Badebyen FK 
• Være Norges største “Cult-klubb” 

1.1 Verdier 

• BFK = Bredde - Fun - Kultur 

1.2 Etablering av BFK i 2016 

 

• Bakgrunnen for etableringen er ønsket om å kunne i større grad tilrettelegge og 

skapet et lag og profil i eget bilde, i tråd med lagets/klubbens verdier på det laveste 

nivået i norsk fotball.  

2. Mål og ambisjoner for 2018 var: 

• Det skal bygges videre på opplegget om fun-fotball for voksene på laveste nivå siden 

2011 og ivareta nettopp dette. 

• Fortsette og bygge medieprofil for å skape “stor” interesse for BFK, både på web, 

med økt medlemsmasse, sponsoraktivitet og publikumsinteresse. 

• BFKs kamper skal bli en naturlig happening blant Drøbaksfolk. 

2.1 Resultat  

Med utg i de nevnte 3 punktene kan vi vurdere det som at vi i 2018: 

• Klarte å ivareta fun-opplegget vi som hadde sitt opphav i 2011 med DFI 4. 

Spillergruppen har igjen vært stabil, med kun naturlig frafall og tilvekst.  

• Medieprofiler vil vi vurdere til å ha vokst. Denne vurderingen gjøres utifra: 

o 1) vekst i FB-medlemmer 

o 2) Vekst i Instagram-følgere. 

o 3) Voksende aktivitet på, badebyenfk.no 

o 4) Annet tegn på vekst i profil er at vi har blitt invitert til og takket ja til 

ligacupen 2019. 

o Vi er også nevnt i fotballpodcasten til p3 «Heia fotball». 

o Vi har pr i dag 4 sponsorer, Zisson AS, Avella AS, Drøbak Trafikkskole og 

Thoresen Gartneri. 

• Vi kan også vise til stabile tilskuertall rundt om 50stk på hjemmekamper. Åpenbart 

væravhengig etc. 
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3. Mål og ambisjoner 2019 

• Det skal bygges videre på opplegget om fun-fotball for voksene siden 2011 og ivareta 

nettopp dette. 

• Fortsette og bygge medieprofil for å skape stadig økende interesse for BFK, både på 

web, med økt medlemsmasse, sponsoraktivitet, grasrottippere og 

publikumsinteresse rundt våre 2 lag. 

• BFKs kamper skal bli en naturlig happening blant Drøbaksfolk. 

• Sportslig, gjennomføre sesongen uten opprykk og med en god tone. 

4. Organisasjon 

4.1 Styrets sammensetning 

Martin G. Moen   Styreleder 

Cato Lian   Nestleder 

Tore Lind   Styremedlem 

Stein-Viggo Grenersen Styremedlem 

Andrè Jensen  Styremedlem 

Stefan Mecu  Styremedlem 

4.2 Gruppens medlemstall 

Badebyen Drøbak FK hadde i 2018 ca 80 medlemmer (spillere og støttemedlemmer) 

 

5. Økonomi 

5.1 Økonomi 

Det har vært god kontroll med og styring over økonomien i BFK i 2018. BFK gikk som 

budsjettert med et sunt overskudd i 2018, med et årsresultat på ca 60’. BFK går i dag 

med overskudd, met et potensiale for et høyere inntektsnivå.  

5.2 Innbringende aktiviteter 

Utover inntekter fra sponsorer, medlemskap og treningsavgifter har BFK også gjennomført flere 

aktiviteter: 

1) Badebyen Open (fotballtennis) 

2) Kakelotteri 

3) Kiosk på hjemmekamper (Seiersten). 

4) Grasrotandel (rekruttering)  

Disse aktivitetene har blitt gjennomført med stor suksess og har mellom seg bidratt med ca. 

20.000,- 

I tillegg til dette kommer også Grasrotandelen fra Norsk Tipping hvor vi pr 19.02.19 har 79 

registrerte tippere. 
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5.3 Sponsorer/Samarbeidspartnere 

Våre samarbeidspartnere i 2018 har vært: 

Zisson AS   Avella 

Thorsen Gartneri  Drøbak Trafikkskole 

Sport 1 – Drøbak City Joma Sport 

 

6. Aktiviteten 

6.1 Badebyen Drøbak FK A’lag Sr 

Laget har i 2018 gjennomført 7div i ØFK uten store problemer. Laget har infridd sportselig 

målsettning ved å unngå opprykk. 

Laget har hatt en sunn spillertropp gjennom 2018 der alle har fått mulighet til å delta på 

seriekamper sesongen igjennom. Troppen har økt i antall inn mot 2018. At nye spillere uten 

åpenbar tilknytning til gruppen henvender seg er et positivt tegn for BFKs omdømme. 

6.2 Etablering av BFK – Damer 

Høsten 2018 ble det etablert damelag i BFK. Laget er påmeldt for 7’er fotball i 2019 i ØFK og skal 

drives etter BFKs verdier prinsipper.  

Spillertroppen er i vekst og laget har etablert ledergruppe.   

 
 

7. Baner og anlegg. 
BFK har god dialog med FIR, frogn idrettsråd og Bølgen som administrerer anleggene som 

benyttes i dag. Seiersten Stadion vil være arena for alle BFKs kamper (så langt den er åpen).  

 


