
Årsberetning FYR E-sport 2022 
 
 
Protokoll eller sammendrag av protokoll fra forrige årsmøte. 

- Ikke avholdt årlig møte i 2022.  
- Gruppen ble tatt opp som offisiell gruppe under NIL på årsmøtet mars 2022. 

 
Oversikt over hvem som sitter i styret: 

- Styreleder: Hilde Drange  
- 1. Styremedlem: Anne Sofie Løvbrøtte Anne (nestleder) 
- 2. Styremedlem: Martin Solberg (økonomi / teknisk leder) 

 
Arbeidsgruppen består av: 

- Hilde Drange – leder 
- Hege Fleisje – foreldrekontakt 
- Anne Sofie Løvbrøtte - sosial ansvarlig/arrangement 
- Martin Solberg - kasserer 
- Malin Henriksen – lagleder 
- Lasse Arntsen - lagleder/teknisk bistand  

 
Referatene eller sammendrag av referatene fra styremøtene. 

- Ikke avholdt styremøter i 2022 
 
Oppsummering 2022 

• Rot, misnøye og utydelig ledelse internt i gruppen gjorde til at styret i NIL 
tilbød sin hjelp til gruppen. Da var allerede flere av arbeidsgruppe-ledelsen 
enten sluttet eller på vei ut.  

• Før jul 2022 gikk Hilde Drange fra nestledervervet i NIL til å igjen ta over 
gruppelederrollen for FYR. Hun ledet gruppen i oppstarten høsten 2021. 

• Trenerne har vært svært demotiverte, og gruppen slet stort med at trenere 
uteble fra treningene og ikke sa i fra til verken spillere eller internt. Dette 
skapte stor misnøye hos foreldre.  

• Det ble ikke fakturert ut treningsavgift før slutten av 2022. Det ble gjort av 
daglig leder i NIL   

• Gruppen hadde mistet over 3/4 deler av sine spillere i løpet av 2022. I 
desember var det 8 spillere tilbake av tilsammen 45 spillere som startet i okt 
2021.  

 
Økonomi 2022 
Økonomiansvarlig i NIL har oversikt over gruppens finansielle situasjon. November 
2022 fikk vi ny økonomisk ansvarlig i FYR, men vedkommende trakk seg i slutten av 
februar 2023 etter å ha utarbeidet et budsjett for 2023. Budsjettet er enda ikke gått 
igjennom av gruppestyret, da FYR ikke har nok personer for å tilfredstille 
minstekravet på 3 styremedlemmer.  
 
Økonomiansvarlig i NIL har informert gruppen at gruppeøkonomien er god, men pga 
av feilfakturering hos Elkjøp Nittedal, hersker det noe tvil om hva tilstanden egentlig 
er. Gruppen venter på en oppklaring fra NIL Admin.  
 
Gruppeledelse 



Det ble ikke opprettet et formelt styre i 2022. Det er svært vanskelig å få foreldre til å 
delta. Per nå vinter/vår 2023 har FYR en arbeidsressursgruppe, akkurat nok til å 
holde hjulene i gang. Denne gruppen er svært sårbar, og det er lite svar å få når man 
sender ut informasjon som også det trengs tilbakemeldinger på.  
 
 
Fremtid 2023 

• Gruppen er svært sårbar da det er vanskelig å få foreldre til å involvere seg. 

• Vi har også en ung trenerstab som aldri har trent før. Vi jobber med å forbedre 
kvaliteten på treningene.  

• Spillergruppene: Det er brukt lang tid på å komme frem til en god løsning mht 
hvordan man skal dele inn gruppene. E-sport skiller seg også klart ut ifra 
klassiske lagidretter. Gruppen innså at de måtte komme med konkrete 
anbefalinger for hver enkelt spiller og nivået de anså spilleren å ligge på. 
Dette ble forklart til foreldrene for at vi bedre kan ivareta spillerens motivasjon 
og utvikling.  
 

• Fortnite er delt opp i 2 grupper: Fortnite Advanced (Viderekommende) 
og Fornite Basic (Nybegynnere) 

• Valorant: Ble oppløst da de fleste spillerne trakk seg etter nyttår. 
 
Økonomi 
Gruppen ønsker å kunne gi trenerne halvt-års kompensasjoner for å motivere 
litt mer og skape en slags stabilitet i trenergruppen. Dette skal godkjennes av 
ressursgruppen og/eller et fremtidig e-sport styre.  
 
Tilbud treninger 2023 
Fyr ønsker å kunne tilby treninger for ungdom fra 10-18 år. For å gjøre dette 
bør dette gjenspeiles i spillene vi tilbyr trening i. Vi samarbeider med E-sport 
Alliansen som er interesseorganisasjonen for e-sport som breddeidrett og 
deler erfaringer.  
Fornite Advanced starter treningskamper vinter 2023 mot andre lag for å 
forberede seg til turneringsspill senvåren 2023.  
I løpet av 2023 håper vi å få på plass trening innen Overwatch og CS:Go i 
tillegg til Fornite.  
 
Sosialt samhold/Felleseventer 
Sosiale happenings er noe foreldre har savnet for barna sine som er tilknyttet 
FYR E-sport. I den anledning har FYR opprettet en arrangement/sosial 
ansvarlig som skal ta tak i dette. Endel av disse arrangementene som feks 
sommeravslutning og juleavslutning vil være faste innslag i årshjulet, men det 
vil også arrangeres flere sosiale tilstelninnger for å styrke samholdet blant 
barna som fellesturer, LAN eller lignende.  
 
Gruppestyre 
Hovedmål å få dette på plass i før NIL sitt årsmøte. 
 

 


