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Agenda

•Nytt fra klubben
•Organisering av dugnadsarbeidet i Skeid
•Interne dugnader
•Eksterne dugnader
•Kort info fra Yngres Utvalg
•Presentasjon av BliMed Skeid
•Rekruttering til «laget rundt laget»
•Annet



Nytt fra klubben

•Banesituasjonen
•Nordre Åsen 1 & Nordre Åsen 2

•Medlemskontingent
•Støttemedlem foresatt 50,-

•Årsmøte 1.mars
•A-lagene



Vi er alle Skeid

Sport 

Dugnad

Lagledere

Dugnadsansvarlige i 
årgangene    

Dugnadsforum

Dugnadskomiteen 



Interne dugnader 2022

•Ingen cuper i 2022
•Baneforhold og foreløpig uvisshet knyttet til når 
arbeid på banen(e) skjer.

•Muligheter for å arrangere miniturneringer i egen 
årgang hvis man ønsker det. 

•Dugnader knyttet til A-lag herrer sine hjemmekamper i 
OBOS-Ligaen, NM og i 3.div.

•Kioskdrift



Dugnad OBOS-Ligaen

•Frivillige til kiosk (hjemme), 
billett og vertskap.

•Mål om å ha faste ansvarlige 
for de ulike områdene –
kjenner du noen?

•Behov for 24 stk pr kamp
•2 årganger får dugnadsansvar 
per kamp, og dugnadsansvar på 
2 kamper. 
•Noen årganger mindre enn 
andre, lettere å skaffe 12 stk
to ganger enn 24 stk én gang.

•Innsending av lister med 
frivillige
•Avhengig av forutsigbarhet 
for både arrangementstab + 
frivillige (De frivillige får 
informasjon tidlig nok, samt 
at de frivillige møter)

•Åpne for løsninger som gjør 
det lettest mulig for alle 
involverte.



Hjemmekamper OBOS-Ligaen 2022

•Utfordrende mtp frivillige i juli
•Ikke alt av datoer er 100% 
fastsatt. Avhenger av TV-
kamper og evt anleggsarbeid på 
NÅ.

•Oppsett med dugnadsansvar 
kommer i løpet av 14 dager.
•Bytte dersom noen datoer 
ikke skulle passe.



Andre dugnader knyttet til OBOS-Ligaen

•Ballhentere
•Alderen 9-12 år gutt & jente (andre årganger som vil får 
også lov)

•6-8 stk per hjemmkamp
•Midtsirkelseil og reklame-T

•Riste i midtsirkelseil ved innmarsj, samt fjerne reklame fra 
banen før kampstart.

•13-19 år gutt & jente
•Ser på ulike måter å løse dette. Oppsett kommer i løpet av 
februar.

•Mål om å finne en fast ansvarlig for disse områdene.



3.Div Herrer

•I Norsk Tipping-ligaen er det noen 
minimumskrav om arrangement. 
Blant annet speaker, billett og kiosk

•Junior Elite tar ansvar for frivillige til 
gjennomføring av kampene.

•Kampen mot Lyn blir behandlet som 
en OBOS-Ligakamp, så der vil det 
kanskje være et behov for at flere 
årganger bidrar.



Breddekiosk

•Ønske om å skape et mer åpent klubbhus og møteplass for 
Skeidfolk og besøkende på anlegget. Bidra til å skape en 
positiv opplevelse på Nordre Åsen.

•Konsept
•Enkel kioskdrift mandag – torsdag i sesong for barne + 
ungdomsfotball

•Hver årgang får ansvaret for frivillige til produksjon + salg 
en uke hver (obligatorisk).

•Egen kioskansvarlig i Skeid som tar ansvar for innkjøp, 
opplæring og ellers koordinering av dette.

•Pengene går til drift av barne og ungdomsfotballen.
•Dugnadskomiteen er positivt innstilt til dette, og ønsker å 
gjennomføre. Men vi er avhengige av at alle er med på dette.



Eksterne dugnader

•Barne- og ungdomsfotballen trenger inntektene
•Grasrotandel & Spond Cashback

•Hvert lag disponerer selv det de tjener

•Ungdom kan delta fra det året de fyller 15 år
SAMMEN med en voksen

Skeid har et bra rykte
Faste avtaler en fordel
God stemning



Eksterne dugnader 2022

•Lørdag 14. mai Holmenkollstafetten
•Løypevakter

•Fredag 16.-og Lørdag 17. sept  Oslo maraton
•Bagasjehåndtering / rigging 



Spondlotteri

•Salget foregår i 3 perioder
•Frivillig
•Inntektene går til lagkassen

•170 000+ til lagkassene i 2021
•Gode erfaringer



Yngres Utvalg



Yngres Utvalg

•Dommer i Skeid
•Laglederforum
•Cupmatrise for ungdom
•Behov for flere folk



BliMed Skeid



Januar

• Trenersamling (mangfolds 
kompetanse)

• Innsamlingsdag av utstyr

Februar/mars

• Jentefotball (Cageball Nydalen)

• Fotballtreninger (fredager i AKS-tid)

April

• Rekruttering Velkommen til Fotball

og S-AKS

• Påskeaktivitet (1 – 2 dager)

Mai

• Jentefotball (3v3-turnering)

• Administrasjon (søke stønad til 
fotballskole)

Desember

• Rapporteringer/regnskap

November

• Administrasjon (påmeldinger og 
støtteordninger – neste sesong)

September/oktober

• Fotballtreninger (fredager i AKS-tid)

• Høstferieaktivitet (1 – 2 dager)

August

• Oppfølging av skoler

• Søknader

• Innsamlingsdag av utstyr

• Juni/juli

• Løkketurnering for ungdommer



Januar: – Trenersamling (mangfolds kompetanse)

– Innsamlingsdag

Feb./mar.: – Jentefotball (Cageball Nydalen), < 10 år (2012)

– Innsamlingsdag

April: – Rekruttering til Velkommen til Fotball og S-AKS

– Heldagsaktiviteter (påskeferie, 1 – 2 dager)

Mai: – Jenteturnering (3v3)

– Søkeprosess for fotballskole

Jun./jul.: – Løkketurnering for ungdommer



August: – Oppfølging av skoler

- Søknader

– Innsamlingsdag

Sep./okt.: – Fotballtreninger, fredager (AKS-tid)

– Heldagsaktiviteter (høstferie, 1 – 2 dager)

November: – Administrasjon i forbindelse med påmeldinger og

støtteordninger (oppstart av neste sesong)

Desember: – Rapportering

– Regnskap



Laget rundt laget
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