
ÅRSBERETNING AKTIVITETSUTVALGET I 

FURNES FOTBALL 2020 
 

Au har i år bestått av Linda Lunde, Hanne Line Stramrud, Åse Dorthe Lundberg, 

Arne Marius Hallum-Telnesset, Tonje Stensby Øverby og Monica Halvorsen. 

 

Året har vært preget av Covid -19 situasjonen. Det har vært flere runder 

nedstengning og kiosken har hatt unormalt lav omsetning i 2020. 

 

I tillegg har AU brukt mye tid på renhold og på å utarbeide, samt utøve gode 

rutiner for å ivareta godt smittevern. 

 

Vi søkte etter støtte og fikk innvilget penger til innkjøp av ny komfyr med 

induksjonstopp. Takk til Ringsaker blad og DNB stiftelsen. 

 

Monica har bestilt varer og tatt ansvar for å rydde dem på plass. 

Åse Dorthe har fordelt dugnadsvakter. 

Linda har bestilt varer for lager og sammen med Hanne Line hatt dialogen med 

sponsorer. 

 

DRIFT: Dugnadsvakter settes i gang av en ansvarlig for AU. Man har grunnet 

koronasituasjonen i år fokusert på at varene håndteres smittevern vennlig og 

det har vært fokus på god håndhygiene og hyppig renhold av kontaktflater. 

 

KVELDSMAT: 

Vi har i år ikke servert kveldsmat fra buffet, da det ikke har vært forenelig med 

smitteverns-regler satt lokalt og nasjonalt. Vi har hatt salg av kioskvarer, samt 

pølser og vafler under noen kamper. Sponsorer sa seg villig til å bidra i år også, 



men behovet har ikke vært stort da kveldsmat ikke ble gjennomført på lik linje 

som foregående år. 

 

ARRAGEMENTER:  

Briskebyturnering: Ikke gjennomført på Gålås i år 

Tine fotballskole:  100 deltagere, AU bistod med lunsj 

Fotballakademiet: Ikke gjennomført i år 

Maxi turnering: Ikke gjennomført på Gålås i år 

Jentefestival: Ikke gjennomført på Gålås i år. 

Talentcup: Ikke gjennomført på Gålås i år 

Sonecup: Ikke gjennomført på Gålås i år 

Fotballavslutning/åpning av Hall: Mange oppmøtte, AU bistod med pølser, 

vafler, kaffe og saft. En fin avslutning for de yngre og en suveren begynnelse på 

en ny epoke med flott hall på anlegget vårt.  

 


