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”Fotballglede for alle” er det vi jobber etter. 
I Ask Fotball skal det være plass til alle. For oss er det 
viktig at vi kan tilby et optimalt sportslig og sosialt
tilbud til alle.

Ask fotball er blitt et naturlig samlingspunkt for store og 
små i bygden vår. Vi ønsker at est mulig blir med da 
fysisk aktivitet dessverre er noe det blir mindre og mindre fysisk aktivitet dessverre er noe det blir mindre og mindre 
av i dagens samfunn.

Ask fotball har som målsetting å kunne tilby fotball 
trening fra 1 klasse og helt opp på senior nivå både for 
gutter og jenter.

Videre ønsker Ask fotball å være en sterk bidragsyter for 
å skape gode relasjoner mellom barn som varer livet ut.



Ask fotball ønsker alle barn med foresatte hjertelig 
velkommen til å komme nedom Finamyren for å se på 
våre lokaliteter og være med på å bidra til å skape et 
godt og trygt miljø for barna våre.
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Ask Fotball ønsker å være med på å skape et trygt og 
godt miljø for barna våre. Som foreldre ønsker vi også at 
du blir med og påvirker utviklingen av Ask fotball sitt 
miljø og relasjoner mellom barn og voksne.

Vi er opptatt av at alle barn skal få delta på lik linje 
uavhengig av ferdigheter i barnefotballen, samtidig som 
vi også har et stort fokus på det sosiale.vi også har et stort fokus på det sosiale.



Vi i Ask Fotball arrangerte vår første Tine fotballskole i 
2009. Med nytt klubbhus, ott kunstgressbane og årets 
Fair Play pris i lommen følte vi oss klar til nye 
utfordringer. 

Vi ville lage noe som bygget samhold i bygden vår, og 
vi kunne være stolt av. Med masse god dugnadsinnsats 
og utrolig mange positive mennesker her på Ask gikk og utrolig mange positive mennesker her på Ask gikk 
den første fotballskolen mye bedre enn vi kunne trodd. 

Ask Fotballskole er nå blitt en av hjørnesteinene i klubben 
vår. Den samler store og små, gammel og ung i bygden 
til en uke med fotballglede for alle.

Fotballskolen har en kapasitet på 100 deltakere og er for 
barn fra 1-7 klasse. I tillegg er det ca. 30 instruktører 
mange foreldre og besteforeldre er også med og hjelper 
slik at dette er mulig å få til.slik at dette er mulig å få til.
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Vi har bygget dette videre over ere år og det er nå 
blitt et arrangement som alle ser frem til. På 
fotballskolen får alle barn, instruktører og vakter mat, 
frukt og drikke. I tillegg er det varmt måltid to av dagene 
i lunsjpausen. Deltakerne får også bag/sekk, t-skjorte, 
drikkeaske og en fotball. Vi har mange kjekke øvelser 
og med instruktører som selv har vært deltakere på og med instruktører som selv har vært deltakere på 
fotballskolen vet vi hva som må til for at ditt barn skal 
trives.

Fotballskolen er blitt et kjempe populært arrangement, 
og det er blitt en stor rift om plassene. 

Vi gleder oss allerede til neste gang!A
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Sammen med Ask Friidrett utgjør Ask Fotball 
allianseidrettslaget Ask IL som er Askøys eldste 
idrettsorganisasjon. Vi ble stiftet 15.Oktober 1928.

Sportslig
Ask Fotball har ca 300 aktive medlemer som fordeler seg 
fra første klasse og opp til veteran. Ask Fotball er en 
breddeklubb men vi ønsker også å ha et tilbud på breddeklubb men vi ønsker også å ha et tilbud på 
seniornivå for begge kjønn.

Driftsform
Ask Fotball er medlemsstyrt og det er årsmøtet som er 
øverste organ. Styret for 2015 består av 7 personer.
Klubben har utnevnt et Sportslig Utvalg som jobber tett 
opp i mot klubbens styre.

ØkonomiØkonomi
Ask Fotball drives sunt økonomisk , og vi har valgt en 
enkel kontingentmodell som vi mener er fornuftig og av 
en slik karakter at alle skal ha mulighet til å delta i vår 
aktivitet. Med de krav som stilles klubben i dag er det 
viktig at næringsliv og sponsorer ser nytten av det 
arbeidet alle våre frivillige gjør hver dag for å skape 
trygge rammer for våre håpefulle.trygge rammer for våre håpefulle.



Klubben holder til ved Finamyren idrettsplass som 
klubben selv eier og drifter.
Kl
ub
bh
us

Etter mange års iherdig innsats av mange ildsjeler kunne 
vi sommeren 2006 åpne vårt otte klubbhus som ligger i 
tilknytning til idrettsanlegget. Det er fantastisk å se hvor 
mye klubbhuset har betydd for samhold og miljøet i 
klubben vår, og vi ser at Finamyren er blitt et viktig 
sosialt samlingspunkt for bygdens befolkning. Alle 
medlemmer i Ask Fotball vil få fordelaktige betingelser medlemmer i Ask Fotball vil få fordelaktige betingelser 
ved leie av vårt klubbhus.

Klubbhuset inneholder for uten garderober et stor og 
nt lokale med storkjøkken. Dette benyttes i dag
til blant annet utleie,  møter, avsluttninger m.m.
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Kontakt
Ask Fotball
Postboks 4
5326 Ask
 

www.askfotball.no
post@askfotball.nopost@askfotball.no

Facebook
www.facebook.com/askfotball
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