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Arsmøte for 2014 Tirsdag lO.mars kl 18.00 på klubbhuset i 

Sørmarka. 

Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fy lt 15 

år er stemmeberettiget på Arsmøtet. 

Forslag til evt. sakersom skal behandles må være styret i hende 

senest 2 uker før årsmøtet. 

Det er ikke tillat å stille med fullmakt, medlemmene må stille 

personlig. 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen. sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent. sekretær samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen. 

4. Behandle idrettslc.gets årsmelding, herunder eventuelle 

gru ppeå rsmeldi nger. 

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta fotballklubbens budsjett. 

9. Behandle fotballklubbens organisasjonsplan. 

10.Godkjenning av klubbhåndboka. 

l1.Godkjenning av sportsplan. 

12.Godkjenning av vedtektene. 

13. Valg av leder nestleder og styremedlemmer: 

14. Valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. 

15. Valg av revisorer 

Vel møtt! 
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Tjensvoll FK - Styrets årsrapport 2014 

Styret har hatt et aktivt år i 2014. Det er avholdt styremøter ca 1 gang pr. mnd utenom sommerferien 
og juleferien. Stort sett har styret vært fulltallig, men styremedlemmenes jobb- og familiesituasjon 
gjør at dette ikke alltid er mulig å få til. Daglig leder har også deltatt på alle styremøtene. 

Styret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: 
Tor Ove Holsen - styreleder 
Nora Gjetrang - nestleder 
Trude longva - styremedlem 
Gert von Hirsch - styremedlem 

Tormod Roth -1. varamedlem 
Siri Frostestad - 2. varamedlem 

Styret har et godt samhold og jobber godt i lag. 

Styrets arbeid har vært preget av å holde fokus på klubbens økonomi og å bygge opp en organisasjon 
som kan dra klubben videre. Det er viktig å få så mange som mulig med i klubbens aktiviteter slik at 
engasjementet rundt klubben styrkes i nærmiljøet og slik at flere kan bidra i aktiviteter i klubbens 
regi. Klubben har en ryddig og sunn økonomi med årlige overskudd de syv siste årene, og en 
egenkapital rett i overkant av kr. 800.000,- pr. 31.12.14. Som et resultat av at styret besluttet at 
klubben skulle anskaffe og ruste opp to brakker som har blitt til klubbens aller første klubbhus går vi 
med et lite underskudd i 2014 på ca. kr 50.000,-. Styrets vurdering er at dette er en meget viktig og 
god investering for klubben, ikke minst med tanke på å kunne bygge klubbkultur og et miljø rundt 
hovedbanen i Sørmarka. Derfor har vi med åpne øyner valgt å akseptere et underskudd i 2014. 

Daglig leder Dan Pedersen har fortsatt arbeidet fra tidligere år med å skaffe og gjennomføre 
dugnader som sikrer klubben en god økonomi. Han er en viktig faktor for klubben og for at klubben 
skal utvikle seg videre som en solid bydelsklubb i Tjensvoll. Styret setter meget stor pris på Dan sin 
innsats. 

På det sportslige planet har vi arrangert turneringer på banen i Sørmarka samt innendørsturnering i 
Randaberg Arena og dette er noe klubben bør satse på videre. Med egen bane og klubbhus gir det 
oss nye muligheter til å skaffe inntekter til klubben ved å arrangere turneringer også i eget nærmiljø. 
12015 vil klubben ha flere aktive lag en noen gang før noe som er svært gledelig for en klubb som 
ønsker å vise igjen i nærmiljøet og gi et tilbud til alle som vil ha det gøy med fotball. 

Styret ønsker alle klubbens trenere, lagledere, støttespillere og øvrige medlemmer lykke til i 2015. 

Stavanger 03.03.15 

Tor Ove Holsen 
Styreleder 



 

 

DAGLIG LEDERS RAPPORT 2014 

Det å være daglig leder i en fotball klubb er hva du gjør det til selv. Klubbens styre har vedtatt DL sine 

oppgaver og det står nedskrevet i klubbhåndboka. Gjøremålene er mange og kan være veldig 

krevende, noe gjennomsnittlig levealder på daglig leder i fotballklubb viser, ca. 2 år. 

Jeg har hatt ulike roller i klubben fra 1998 og vært daglig leder på 8. året. Fra jeg overtok som dl så 

har jeg vært med på en reise der jeg har vært med å utvikle klubben til over dobbelt så mange 

medlemmer og fra 12-14 lag til dags dato som teller over 40 lag. 

Det å definere denne type jobb er vanskeligere og mye mer innviklet enn mange aner og forstår. 

Tiden en bruker på medlemmer og medlemmers familie er veldig viktig i en slik type jobb og tar mye 

tid, viktig tid, for det er det som er med på å utvikle klubben ytterligere. Selvsagt går det også med 

mye tid på lagledere/trenere og andre kontakter rundt lagene som er en nødvendighet for lag 

eksistens og utvikling. Jeg tør påstå at jeg er den dl i Stavanger regionen som har mest kontakt og 

kjennskap rettet mot medlemmer og ledere i egen klubb. 

Jeg er stolt av å kunne lede og gjennomføre ledertreff for klubbens fantastiske ledere, dette er etter 

hvert blitt en tradisjon og gir en god atmosfære for kvelden og for året gjennom. 

Jeg har deltatt på de aller fleste dugnader og har planlagt, gjennomført og fulgt opp alle dugnadene. 

Største dugnaden og den minst lønnsomme dugnaden var oppryddingen i Kongeparken. Den svei! 

Alle andre dugnader rundt omkring i Stavanger gikk bra og folk flest har vært villig til å stille opp, men 

det kreves utrolig mye arbeid for å få det på plass. En ser at det å få medlemmer til å jobbe dugnad 

blir vanskeligere og vanskeligere, kanskje burde en begynne å tenke alternative dugnader fremover. 

I år som i fjor har jeg og vært med årets fotballskoler, de fungerte veldig godt, men ser mulighet for å 

dyrke dette videre med lengre åpnings tid, kanskje keeper skole, aktivitetskole? 

Fotballturneringen ble rekordstor og tok mye tid. Hele 239 lag påmeldt på en helg er kanskje i meste 

laget. Gjennomføringen fungerte, alle gjorde en strålende innsats og klubben har høstet mye skryt 

for gjennomføring og totaliteten på denne turneringen. 

Som daglig leder er jeg deltagende på alle styremøter, kommunale møter samt andre viktige møter 

og kurs for klubbens og min egen personlige utvikling.  Er også deltagende på møter som daglig 

ledere kjører en gang pr. mnd. 

I tillegg jobber jeg hele tiden med å fremskaffe nye sponsorer, er nå godt i gang med å skaffe skilt 

sponsorer rundt Sørmarka kunstgressbane.  



Nytt av året har vært integreringsprosjekt som dl og Rune Hauge har gjennomført. Her har vi hatt 

fantastiske aktiviteter med barn og ungdom som skal integreres inn i nærmiljø. Har jobbet tett mot 

kommunen og Embo. Dette prosjektet viser seg å være enormt viktig for fremtiden, ikke minst for 

Tjensvoll FK som en arena der barn og ungdom kan forenes og utvikle seg sammen. 

Vi har også fått til flotte arrangementer rundt avslutninger av fotball sesongen, med premiering, 

underholdning og kafé. Her jobber jeg tett med primus motor og barneleder i klubben Gitle Aarre, 

med hans initiativ på området er det en fryd å jobbe sammen med han. 

Ser frem til å fortsatt utvikle klubben ytterligere i fremtiden sammen med et aktiv styre og 

medlemmer i klubben. 

Med hilsen 

Daglig leder, Dan Pedersen 

 



 

 

ÅRSRAPPORT FOR ANLEGG 2014 

Tjensvoll FK har i 2014 tatt et nytt steg på anleggs siden.  

Klubben har jobbet for å få dispensasjon på å få brakkerigg på Sørmarka som midlertidig 

klubbhus. Dispensasjon ble innvilget for 2 år fra Stavanger kommune. 

Daglig leder fikk til en avtale med hans kontakter og fikk sponset 4 brakker gjennom 

Westco sjef Trygve Jacobsen. Dette er klubben utrolig takknemlig for. 

Etter planlegging og mange møter ble planen satt i virke. 

Grunnarbeid og fundament ble forbilledlig laget og brakkene var klar for flytting fra 

Rosenberg verft til Sørmarka. Her fikk DL en god avtale med Rune Lyse AS og fikk dette 

utført for en svært rimelig penge. 

14.06.2014 vil også være en dato for klubbens historie. Da ble klubbhuset åpnet med 

turnering, kaffe, kaker og mange overrekkelser til personer som har stått på for å få dette 

realisert. 

Det er en rekke personer som fortjener å nevnes i forbindelse med å ferdigstille 

klubbhuset, her er noen av dem; Jim Halvorsen, Gert von Hirsch, Dan Pedersen, Terje 

Hundvik, Einar Aarre, Ine Aarre Halvorsen, Brit Synnøve Tollefsen, tusen takk for god 

innsats. Dugnads innsatsen har vel talt ca. 300 timer. 

I tillegg er det også kommet en utstyrs container like ved klubbhuset. 

Tjensvoll FK har nå både kunstgressbane og klubbhus. 

Videre jobb på anleggs siden vil være å styrke Haugtussa området, det vil være 

hovedmålet for 2015 og klubbens 35 års eksistens. I tillegg vil det også bli jobbet videre 

med klubbhuset i Sørmarka. 

 

Med hilsen        Stavanger, 03.03.2015 

Daglig leder 

Dan Pedersen 



 

 

 
 

 

SPORTSLIG UTVALG 

 

ÅRSRAPPORT 

 

2014 

 

 

Sportslig utvalg består av Gitle Aarre (barneleder), Andor Hjellbakk (ungdomsleder) og  

Øystein Paulsen (leder). 

 

Sportslig utvalg har blitt konsultert og avgitt uttalelser knyttet til spørsmål vedr.:  

 

-sportslig opplegg for G 2001. 

-arrangering av treningssamling for talenter i klubben. 

-klage/uttalelse til Stavanger kommune i anledning tildeling av treningstider for 2015. 

 

Sportslig utvalg har også deltatt ved fordeling av treningstider for barne- ungdoms- og 

voksenfotballen. 

 

Det har ikke vært avholdt særskilte møter i sportslig utvalg. 

 

 

 

Stavanger 1. januar 2015 

 

 

Øystein Paulsen 

Leder av sportslig utvalg 



Årsrapport fra Fair Play kontakt i Tjensvoll FK

 

Tjensvoll FK ble i 2013 med i et prosjekt om det å være en Fair Play klubb. Dette er et prosjekt som er 

knyttet opp til RFK og videre til NFF.  

Vi har en Fair Play kontakt i klubben, men det er slik at alle rundt lagene, spillerne og foreldre skal 

jobbe sammen om dette. Vi skal alle være gode rollefigurer for hverandre, vise respekt for 

avgjørelser av dommere, trenere osv. 

I 2014 har klubben/Fair Play kontakten jobbet med at alle lag/spillere har fått holdningskontrakter, at 

alle lag stiller med kampverter som tar imot motstanderen. Alle barnegruppene har fått utdelt 

klubbdommervester som skal brukes i kamp. Vi har gått til innkjøp av Fair Play effekter som 

kapteinbind, flagg og bandere. Dette henger synlig på Sørmarka arena, og i klubbhuset. I tillegg 

hadde vi Fair Play stand under en turnering som G2006 hadde på Sørmarka arena. 

Jeg har vært på ett stormøte på Hana som ble arrangert av RFK. 

Jeg ble med i Fair Play utvalget i Rogaland fotballkrets, hvor vi jobber ut mot alle klubbene i Rogaland 

med forskjellige oppgaver. Blant annet stiller vi opp med stander på fotballturneringer vi arrangerer 

Fair Play fotballkamper og holder stormøter for alle klubber.  

Ellers ble Tjensvoll FK tildelt årets Fair Play klubb i Rogaland. Dette kan vi sammen være stolt av. Uten 

alles innsats hadde vi ikke fått dette til. Vi må alle stå på for Fair Play både på og utenfor banen. 

Mvh 

Ine Aarre Halvorsen Fair Play kontakt 

 

 

 

 

 

 



Fotballskole uke 26  2014 
 
 
Tjensvoll FK hadde som vanilg fotballskole på Sørmarka i sommerferien. 
Den første ble arrangert i uke 26,23-27.06 
 
Med over 50 påmeldte, ble dette en kjempesuksess og barna såg ut til å storkose 
seg.Moro å se at det ikke bare var Tjensvoll spillere som hadde meldt seg, men 
også spillere fra Madla,Vaulen,Jarl,SIF,Høle og noen feriegjester fra Nord Norge. 
 
Vi brukte instruktører fra egne ungdoms og a-lag+noen utenfra klubben. 
Instruktørene sto på hele uka og gjorde en glimrende jobb. 
Her var det øvelser,spill og annen moro.Og for første gang,fikk vi prøvd ut 
klubbhuset som spiserom, noe som fungerte veldig bra 



Årsrapport  M39     2014 
 
For første gang, hadde TFK et såkallt veteran lag påmeldt i serien. 
Dette er menn i alderen 39 år og oppover. 
 
Vi var full av pågangsmot og klar for å bite i fra oss. 
 
Åpningskampen skulle vært mot SIF,men da denne ble utsatt, var det klart for 
manndomsprøven allerede i første kamp.Viking 
Det gikk som det måtte gå,da de har med gutter som:Tom Sanne,Egil 
Østenstad,Ingve Bøe og Gunnar Aase,bare for å nevne noen. 
9-2 ble det i den kampen. 
 
Resten av sesongen ble adskillig bedre og vi hadde en god debut sesong: 
3-3 borte mot Kvitsøy,5-3 over Brodd,4-1 over Havørn,4-3 mot Mastra,5-4 over 
Sunde,4-1 over SIF før vi gikk på en hjemmesmell med tap 0-5 mot Kvitsøy. 
 
Guttane skjerpa seg etter dette og fullførte sesongen slik: 
 
Brodd-TFK   0-0 
TFK-Havørn   5-3 
Mastra-TFK   1-1 
TFK-Sunde   3-1 
TFK-SIF   3-0 på WO 
Viking-TFK   3-1 
 
Og da ble restultatet slik : 
 

1 Viking 14 42 

2 Tjensvoll 14 27 

3 Kvitsøy 14 23 

 
 
Topscorer  Øyvind Leknes  9 mål    
   
Lagleder  Rune I.Hauge 

http://www.fotball.no/fotballdata/Lag/Hjem/?fiksId=15906
http://www.fotball.no/fotballdata/Lag/Hjem/?fiksId=168279
http://www.fotball.no/fotballdata/Lag/Hjem/?fiksId=147299


 
 

ÅRSRAPPORT FOR GUTT 2002 

 
Lagleder lag 1: Tore Ravndal 
 
Trener Stian Auklend, Jarle Holmen, Daniel Hanssen 
 
 
 

Vi er for tiden 10 spillere som er en bra sammensveiset gjeng som har vert stabil siden dem startet 
opp med dette laget. Noen spillere har forlatt oss mens noen har startet opp igjen,. 
 

Treninger – antall og innhold 
Vi trener 2 ganger i uken, Mandag på sif og fredag på Sørmarka arena. 
 
Vi har jobbet mye med ballkotroll kondisjon og lag spill 
 

Holdninger 
Vi er opptatte av å lære guttene gode holdninger og respekter hverandre samt ha respekt for 
trenere og lagledere. 

 
 

Turneringer: 
Conocophillips turneringen på Havørn 
 
 

Nye spillere i år: 
Johannes og Eivind 
 

Spillere som har sluttet i år: 
Isa, Johannes, Eivind og Gard 
 
 
 

Kamper: 
 
 Vi har spilt 12 kamper i liga med 10 seier og 2 som har endet med uavgjort dette i Nivå 2 avd 5 
 
Vi har også spilt noen privat kamper med lokale lag i tjensvoll fk og Vidar. 
 
 

 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR Gutter 2004  
 
Lagledere  : Tor Markhus og Eirik Hinna 
Trenere : Lars Aamodt, Rolf Ravndal og  Tore Halvorsen 
 
 

Vi var i 2014  ca 20 spillere fordelt på tre lag. Guttene går stort sett på Tjensvoll eller Madlavoll 
skole. Vi har rolert på og laginndelingene på kampene. 
Vi  har tenkt å melde på 2 lag til den kommende sesongen, da vi går over fra 5’er fotball til 7’er 
fotball. 

 
Treninger – antall og innhold 
Vi har trent to ganger i uken, mandager på SIF banen og torsdager på Haugtussa Grusbane. 
 

Holdninger 
Vi er opptatte av å lære guttene gode holdninger, og vi har innført enkle regler å forholde seg til 
når vi trener.De skal være stille og ikke sprette ballen når trener snakker. Guttene forholder seg 
stort sett til dette, selv om enkelte må minnes på reglene innimellom.  

 
Minimerket 
Vi har ikke arrangert merketester 
 

Turneringer: 
Vi har deltatt på Tjensvoll turneringen, Vaulen vårcup og Hinna mini turnering i 2014  
 

Nye spillere i år: 
Ingen nye spillere i år.  
 

Spillere som har sluttet i år: 
Ingen spillere som har sluttet. 
 

 
 



Årsrapport G 19   2014 
 
Tjensvoll G19 starta sesongen noe rufsete, med 2 knepne tap på de 2 første 
kampene.Dette mot henholdsvis Jarl, der vi leda 3-0 til pause….og Moi 
Moi vant gruppa til slutt 
 
Etter denne nølende innledningen, begynte endelig gruppa å fungere og frem 
mot sommerpausen, vant vi alle kampene våre  
4-1 over Bjerkreim,9-3 borte mot Hana,5-3 over Frøyland,2-1 over Sandved og 4-
2 mot Sandnes Ulf. 
 
Etter sommerpausen hadde vi dessverre mistet over 50 % av det laget som 
startet sesongen.Dette p.g.a skole og millitærtjeneste.Men vi fikk inn noen nye 
spillere og klarte på et eller annet vis å stille lag i alle kampene.I noen av de 
hadde vi kun 12 mann med i troppen. 
Men tross tynn tropp,sto guttene på hele veien.Og høstsesongen hadde vi faktisk 
kun 1 tap. 
 
4-3 over Jarl,4-4 mot Moi,2-0 over Bjerkreim,3-1 over Siddis før vi tapte 4-2 
borte mot Frøiland.Så vant vi 2-0 over VBK,10-2 over Sandnes Ulf,2-1 over 
VBK(utsatt kamp) og avslutta med 3-2 mot Hana. 
Alt i alt en knallgod sesong,der vi med litt mer stabil tropp.fort kunne ha tatt 
gruppeseieren.Men en solid 2 plass skal vi være godt fornøyd med. 
 
Topscorer   Nevill Sofo  15 
 
Trenere: 
Reid Mikkelsen 
Rune I.Hauge 
Robert Olsen Rønsberg(til sommerpausen) 
 
Lagledere: 
Joanna Bjerga(til sommerpausen) 
Rune I.Hauge 



 

ÅRSRAPPORT FOR GUTTER f/2001 

SESONGEN 2014 
 

Lagledere: Ine Camilla Aarre Halvorsen. Tjensvoll 1  

     : Gunnar Førland. Tjensvoll 2 

 

Trenere : Jim Ruben Halvorsen 

   : Sigve Knudsen 

   : Gert von Hirsch  

 

Sesongen startet som vanlig tidlig i januar med treninger 3 ganger i uken mandag, onsdag 

og fredager.  

 

Treningsoppmøte har vært relativt bra med en kjerne på ca 15 spillere som har møtt trofast 

av totalt 27 spillere som var innom laget. Vi fikk tilbake 2 tidligere spillere fra sommeren av 

og 1 ny spiller fra SIF også fra sommeren av. 

 

Vi har også fått 12 nye spilere fra SIF som nå har meldt seg inn i Tjensvoll FK. 

Disse spillerne har tilsluttet seg Tjensvoll etter at sesongen /kampene var ferdig høsten 

2014. 

 

Vi har vært de samme 3 trenerne som forrige sesong. 

 

I år har vi deltatt i 2 turneringer. Tjensvoll innternturnering på Sørmarka Arena med 

forskjellige mix lag.  

  

Det store høydepunktet var turneringen i Danmark der vi deltok i Nørhalne cupen. 

Vi stillte med 2 lag et 11er lag og et 7er lag.  

Resultatmessig ble det veldigt likt på begge lagene.   

 

Denne turen var veldig kjekke, dette hadde guttene gledet seg til veldig lenege.  

Turen ble også en kjempesukse sosialt. Guttene våre er en herlig gjeng som inkluderer alle.   

 

En stor takk til de som er er med i sosialkomiteen og dugnadskomiteen. Uten disse 

mulighetene til å tjene gode dugnadskroner og i tillegg all den plannleggingen som ligger 

bak før en slik tur hadde dette ikke vært muligt. 

 

I serien har vi stillt med 2 lag på forskjellige nivå. 

Vi stillte et lag i 1 divisjon og et lag i 3dje divisjon. 

 

Dette året gikk vi over til 9er fotball som igjen ga oss en del nye utfordringer som f-eks 

offside. 

 

Vi delte spillerne inn i forskjellige nivåer.   

 

En kjerne på rundt 9-10 spillere tilhørte 1 div laget og samme for 3 div laget var der også en 

kjerne på ca 9-10 spillere.  

 

I tillegg hadde vi en mellom gruppe på ca 8-9 spillere som ble flyttet litt rundt på begge 

lagene.  

 



Det ble også litt låning av 1er lag spillere til 3div laget for å forsterke det. 

 

Resultatsmessig har det vært en mye tøffere sesong for begge lag. 

Hverdagen har blitt mye hardere og man har slitt en del med skader på en del spillere. 

 

Før seriestart hadde vi 3 treningskamper.  2 ble vunnet og ett tap. 

 

1 div laget har totalt spillt 21 seriekamper i år.  

Der vi etter vårsesongen ble delt inn i en ny pulje etter hvordan vi hadde gjort det frem til 

sommeren. 

 

8 seirer, ingen uavgjort og 13 tap. 

 

3 div laget har totalt spillt 16 serikamper i år og har spillt i samme puljeoppsettet hele året.  

 

7 seirer, 2 uavgjort og 7 tap. 

 

I sesongen 2014 har Gutter 2001 bestått av disse spillerne. 

 

Casper 

Tobias R.N. 

Connor 

Jørgen 

Jonathan (begynte  til sommeren) 

Johannes (begynte til sommeren) 

Kim Daniel 

Magnus 

Endre 

Isa (G02) 

Erik 

Stefan 

Sondre 

Johan 

Sander 

Sindre 

Skjalg 

Ola 

Erlend 

Benjamin 

Sami 

Ole Herman 

Tobias K.H. 

Martin 

Bjørn 

Balder 

Aleksander (begynte til sommeren) 

 

 

En stor takk til alle sammen som har stillt opp. 

 

Årsrapport skrevet av Trener  

 

Jim R Halvorsen  Gutter 2001 



 

 

ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2009 

 

Lagleder 1: Bergitte Holst Jæger 

 

Trener 1: Grunde Wåge 

Trener 2: Geir Aarvik 

 

Laget ble opprettet ved starten av innetreninger høsten 2014. P.g.a. stort oppmøte ble det 

bestemt å splitte jenter 2009 og jenter 2008 slik at det nå er 2 lag som trener hver for seg.  

 

Treninger:  

Vi trener en gang i uken. Fokus er på å bli kjent med ballen, lære pasninger med innsiden av 

foten, føring av ball, avslutning mot mål, og spill. Ellers forsøker vi å få med flest mulig øvelser 

som jentene selv liker og synes er gøy.  

 

Kamper:  

Noen få av 2009 jentene har deltatt på kamper i sommer med 2008 jentene. De aller fleste er 

nye fra i høst og har ikke spilt kamper.  

 

Spillere: 

*Rebekka Fure Kristoffersen 



*Kine Marie Tollefsen von Hirch 

*Tiril Aarvik 

*Mia Soltvett Aas 

*Adrianna Johnsen 

*Helene Alsaker Balle 

*Sarina J. Raza 

*Emma 

*Maria Holst-Jæger 

*Vilja Wåge 

*Lotte  

 

 

 

 



 
 

ÅRSMELDING FOR 2014, GUTTER 2005  
 
Lagleder lag 1 og 2: Janne Gunn Helle 
Lagleder lag 3: Linda Lie Andersen  
Trenere: Lars Gunnar Karlsen (hovedtrener), Jørn Ramberg, Endre Jacobsen, Linda Lie Andersen, 
Johan Lehne 
 
 

 
2005-gjengen talte 23 spillere i 2014.  
Det har i sesongen vært kjørt felles treninger for hele 2005-kullet, dette var nytt av året da man 
frem til 2014 hadde hatt separate treninger. Det har vært god teknisk fremgang gjennom året og 
alle spillerne er nå viktige bidragsytere i kamper og treninger. Jevnt over god innsats fra den 
enkelte gjennom året. Svært godt oppmøte til trening og kamp. Til tross for at ferdighetene 
varierer registreres det nivåheving blant spillerene – særlig hyggelig var det at ved endt sesong 
hadde samtlige av guttane tegnet seg på scoringslista gjennom sesongen.  
 

Treninger – antall og innhold 
To treninger i uka, i kampsesong har det primært vært avholdt en trening og en kamp per uke. 
3 lag har deltatt i seriespill, sammensetningen av lagene har vært fast gjennom hele sesongen og 
hvert av lagene har hatt sin dedikerte trener med ansvar for kampgjennomføring.   
 
Treningene har vært preget av fast opplegg med gjennomgående repetisjon og gjenkjennbarhet;  
Hovedelementer i treningene har vært gjennomgang av regler/verdier/taktikk, oppvarming med 
ball, teknikk-trening og spill med (i) formasjoner. 
 

Holdninger 
Det har vært lagt vekt på gode verdier som «lagspillere og medspillere», de fleste treninger er 
innledet med gjennomgang av viktigheten av 

1) Innsats, innsats, innsats  
2) Dispiplin og konsentrasjon under trening 
3) Nulltoleranse for å si negativt om lagspillere og motspillere (ros gjør god, ris gjør dårlig) 

 
Minimerket 
Ingen aktivitet 
 

Turneringer: 
Deltatt på turneringer lokalt i Stavanger-området. Turneringene har hatt god effekt på lagfølelse 
og innsats/stemning i laget har også deretter.   Oppsummert har det vært svært god innsats i 
turneringene, guttene har jobbet sammen, resultatene har vært gode og guttene har feriet som 
lag.  Lagene har i 2014 deltatt på følgende turneringer  (ikke alle lag har deltatt ved alle 
turneringer): 
Februar: Tjensvoll-turneringen, Randaberg 



April: Grønt Gras 
Mai: Bendit Randaberg 
September: ConocoPhillips 
 

Status spillere 2014: 
Totalt 23 spillere i gruppa.  
Ingen spillere i avgang. To nye spillere (tilbake etter pause og/eller utenlandsopphold). 
 
 

 

 
 
 

 



 

Årsrapport Veteran Tjensvoll + 50   -  2014 
 
 
 
Kun 1 pulje i serien dette året bestående av 7 lag 
V i har hatt 12 kamper.     2 seire - 2 uavgjort og 8 tap. 
Dette gav dessverre 7. og siste plass 
Laget har benyttet 14 spillere denne sesongen. 
Frode Hult har alle 12 kampene. Norman Riise og Jone Tønnesen har begge 11 kamper.  Atle Sørensen 
hadde 10 kamper 
Toppscorer blei Jone med 3 mål 
Årsmøtet blei avholdt i November med gjennvalg av John Arne Karlsen som oppmann 
Trening 2 ganger uken delvis sammen med SIF - meget bra oppsluttning. 
Årets sosiale tur gikk i September med 8 deltakere til Berlin. Som vanlig meget vellykket. 
 
 
Årets spillere:  kamper  Mål 
 
Nils    5 
Oscar Røstelien  5  1 
Norman Riise  11 
Frode Hult  12  2 
Svein Heggen  5   
Alf Ole Tjøstheim 3 
John Arne Karlsen 6 
Gert Von Hirsch  4  1 
Bernt Randeberg 9  2 
Jone Tønnesen  11  3 
Jim   5  1 
Rune   2  1 
Atle Tønnesen  10  1 
Dan Pedersen   7  2 
 
 
 
Tabell 2014  Poeng 
 
Klepp   34 
Ålgård   28 
Brodd   15 
Sandnes Ulf  13 
Madla   13  
SIF   11 
Tjensvoll    8 
 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR DAMELAGET 
For 2014 

 
Lagleder lag 1: Linda Lie Andersen 
Trener/ sportslig leder : Ellen Heggheim 
 
 

Vi er for tiden 10 spillere som har meldt sin interesse for neste sesong og vi er stadig på jakt 
etter nye spillere. Oppmøte på treningene etter sesongen, har vært dårlig. En av grunnene til 
dette, er at flere av spillerne jobber skift. 
 

Treninger – antall og innhold 
Vi trener ei gang i uken. Fra sesongslutt trente vi ute, men oppmøte var dårlig. Flere 
treninger har blitt avlyst pga dårlig frammøte. VI trente inne i en liten periode, men det viste 
seg at tidspunktet ikke var ideelt. Vi har nå bestemt at de som ønsker trener med A-laget på 
onsdager og vi har torsdags-treninger i oddetallsuker.  
 

Holdninger 
Vi er opptatte av gode holdninger og vi skal ha det gøy. 

 
 

Turneringer: 
Noen på laget var med i romjulsturneringen i Randaberghallen. 
 

Nye spillere i år: 
Christine Grannes Olsen 
 

Spillere som har sluttet i år: 
Lena Mangersnes, Trine Mangersnes, Kathrine Thorsen 
 

Spiller statistikk: 
 
Vi har ikke skrevet noe statestikk   
 

Kamper: 
Vi har spilt mange gode kamper og klarte oss godt i divisjonen. Vi lå noen uker på 1.plass, 
men i høstsesongen fikk vi ikke full uttelling. Det viser seg at en del damelag i regionen, 
stiller med svært unge spillere og det setter jo litt mer fart på kampene. Så var det også en 
del lag som trakk seg i løpet av sesongen. 
 



 
 

2014: ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2000  
 
Lagleder  : Trine Hove Bjørnsen 
Foreldrekontakt : Cathrine Blindheim 
Trenere  : Stein Arne Pallesen og Øystein Paulsen 
 
 

Trenergruppen: 
I desember sluttet dessverre trener Pallesen og lagleder Hove Bjørnsen – et stort tap for alle. 
 
Vi har heldigvis fått inn nye dyktige personer: Geir Vaaland Dahl (lagleder/trener), Jon Heggheim 
(trener) og Gitle Martell Aarre (trener). 
 

Spillergruppen: 
Vi er for tiden 27 spillere. 
 
I slutten av året meldte Sif jenter 2000 overgang til Tjensvoll FK. Det startet med et 
treningssamarbeid på høsten som utviklet seg til at de to gruppene ble slått sammen til en gruppe 
i Tjensvoll FK. Bakgrunnen var at begge lag til tider hadde vansker med å stille nok jenter på 
trening og på kamp. 

 
Nye spillere: Dina – fra Tjensvoll. Awas, Ingrid G, Marie, Nora, Celina, Ine, Une, Lene, Hege, Solveig, 
Emilie, Maryelle – alle fra Sif. 
 

Spillere som har sluttet: Amalie og Rebekka. 
 

Treninger: 
Vi trener tre ganger i uken. Har hatt fokus på teknisk trening med ball, Coerver øvelser og en del 
taktisk trening (formasjoner). 
 
Treningsoppmøtet til jentene har vært varierende. Det har vært utfordringer knyttet til at flere 
jenter driver med andre aktiviteter utenom fotballen. 
 

Kamper: 
Vi deltok i 1. divisjon for jenter 14. Vi møtte mange gode lag, kjempet godt i alle kamper og tapte 
knepent de fleste kampene. Vi ble kun utspilt mot årets kretsmestere Sandved hvor vi tapte 5-0. 
Ellers var det mye stang ut, tilfeldigheter og uflaks som gjorde at vi ikke vant så mange kamper. 

 
Turneringer: 
Vi har deltatt på turnering på Eigerøya og Dana Cup 
 
På Eigerøya vant vi 1 kamp og spilte 3 uavgjorte. 
 



I Dana Cup vant vi 1 kamp, 1 uavgjort og tapte 1 kamp i gruppespillet. Havnet i B-sluttspillet hvor vi 
vant en kamp før vi tapte på straffekonkurranse. 
 
Begge turene var sosialt svært vellykkede. 
 
6. januar 2015 
 
Øystein Paulsen 
 
 



 

 

 

ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2005 

Lagleder: Kjersti Wigestrand 

Trener: Siden Ingebjørg Wathne trakk seg som trener før jul, står laget nå uten trener. 

I begynnelsen av året bestod laget vårt av 2004/2005 jenter vi delte oss, og ble et eget lag 

med bare 2005 jenter. Vi er fortiden 11 spillere. 

 

Treninger- antall og Innhold: 

I sommerhalvåret har vi en kampdag og to treninger. I vinterhalvåret har vi en trening da 

trener vi på grusbanen Haugtussa. Det er godt fremmøte på treningene og vi har hatt fokus 

på kondisjon, samspill, pasninger og skudd. 

 

Holdninger: 

Vi er opptatt av å lære jentene gode holdninger, både overfor hverandre og motspillerne. 

Det samme gjelder å møte opp på trening og til kamp og gi full innsats på kamp og trening. 

Vi er også opptatt av å holde en sosial profil rundt laget og prøver å ha arrangementer i løpet 

av året. 

 

Turneringer: 

Vi har deltatt på flere turneringer i løpet av året som har gått. Jentene synes det er kjekt å 

delta og ikke minst den sosiale rammen rundt og det å få pokal er like viktig som innsatsen 



på banen. Noen kamper er vunnet og noen er tapt, totalt sett er jentene fornøyd med 

innsatsen de legger inn 

 

 

Vi har deltatt på disse cupene: 

FK Vidar Jadarhus Mini turnering 

ConocoPhillips turnering 

Vaulen vårcup 

Tjensvoll sin egen turnering. 

 

Spiller som har sluttet: 

Åsne Skålheim. 

 

Kamper: 

Vi har spilt 14 kamper denne sesongen 

 

 

 



 

 

 

ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2005 

Lagleder: Kjersti Wigestrand 

Trener: Siden Ingebjørg Wathne trakk seg som trener før jul, står laget nå uten trener. 

I begynnelsen av året bestod laget vårt av 2004/2005 jenter vi delte oss, og ble et eget lag 

med bare 2005 jenter. Vi er fortiden 11 spillere. 

 

Treninger- antall og Innhold: 

I sommerhalvåret har vi en kampdag og to treninger. I vinterhalvåret har vi en trening da 

trener vi på grusbanen Haugtussa. Det er godt fremmøte på treningene og vi har hatt fokus 

på kondisjon, samspill, pasninger og skudd. 

 

Holdninger: 

Vi er opptatt av å lære jentene gode holdninger, både overfor hverandre og motspillerne. 

Det samme gjelder å møte opp på trening og til kamp og gi full innsats på kamp og trening. 

Vi er også opptatt av å holde en sosial profil rundt laget og prøver å ha arrangementer i løpet 

av året. 

 

Turneringer: 

Vi har deltatt på flere turneringer i løpet av året som har gått. Jentene synes det er kjekt å 

delta og ikke minst den sosiale rammen rundt og det å få pokal er like viktig som innsatsen 



på banen. Noen kamper er vunnet og noen er tapt, totalt sett er jentene fornøyd med 

innsatsen de legger inn 

 

 

Vi har deltatt på disse cupene: 

FK Vidar Jadarhus Mini turnering 

ConocoPhillips turnering 

Vaulen vårcup 

Tjensvoll sin egen turnering. 

 

Spiller som har sluttet: 

Åsne Skålheim. 

 

Kamper: 

Vi har spilt 14 kamper denne sesongen 

 

 

 



Årsrapport for Tjensvoll A-lag menn 2014 
 
 

(Fra åpningskampen på Hjelmeland 28.04.2014) 
 
 
Vi kom litt tregt i gang på året,da det tok lit tid før trenerkabalen gikk opp. 
Men trener  Eddie Ramhiri var på plass 1 ½ mnd før sesongstart og ting begynte 
å komme på plass.Nye spillere kom inn og alt såg lyst ut. 
 
Sesongen startet med bortekamp mot Hjelmeland. 
Mange nervøse spillere og lagledere denne dagen.Vi hadde ikke hatt tid til en 
eneste treningskamp, så dette ble ildprøven. 
Vi spillte en ok kamp og var fornøyd med 1-1.Minuset var at forsvarskjempen vår 
måtte ut med skade,som i ettertid viste seg å være langvarig. 
 
Så gikk vi inn i en god periode,med 7-1 over FC Show,5-3 over Paradis,5-1 over 
Buøy 2 og 3-1 over Ild.Vi var i flytsonen. 
Men når et lag gjør det såpass bra, ja da legges det merke til. 
 
Vaulen 2 stillte med alt hva de hadde lov til(og litt til)av A-lagsspillere.Vi var rett 
og slett sjanseløse og tapte 3-0. 
Dette var starten på en tung periode i serien for Tjensvoll. 
De neste kampene endte med  2 tap og en uavgjort. 
 
Men samtidig var vi involvert i Rogalandscupen,der vi trakk suverene 
serielederen i 5 div,Sunde i første runde.Sunde hadde 10 strake seiere i 5 div da 
de kom til Sørmarka.Sluttresultat:3-2 til Tjensvoll  
Dessverre vil nok kampen bli husket for første bortvisning på trener Rahmiri. 



 
I runde 2 i Rogalandscupen,ble det ikkje lettere.Da fikk vi besøk av like suverene 
serieledere i 4 div,Madla.Dette skulle bli en kamp for historiebøkene. 
 
Da hovedtreneren vår hadde rødt kort fra forrige cup kamp,måtte han sone i 
denne kampen.Og de unge herrene Hauge og Mikkelsen styrte laget denne 
kampen.Vi scora dessverre bare på 1 av de 2 tildelte straffene ved 
kampstart.Madla tok oss fort igjen og viste at de var noen hakk bedre enn 
oss,men etter hvert kom vi mer og mer med i kampen og det sto 2-1 til Tjensvoll 
etter 90 min.Men av en eller annen grunn(ikke engang Madla forsto det) la 
dommeren til ikke mindre enn 6 min.Og da gikk det som det måtte…..5:39 på 
overtid setter Madla inn 2-2 utligningen og ekstraomganger må spilles. 
Ekstra omgangene forløp med jevnt spill og da alle trodde kampen var over,la 
like godt dommeren til 2 min i 2 ekstraomg.Og selvfølgelig klarte ikke våre 
heroiske gutter å stå i mot lenger,og Madla gikk opp til 3-2 , 1:18 på overtid i 2 
ekstraomgang  
Da var det godt med sommerpause fra fotballen  
 
 
Høstsesongen startet bra  og vi vant de 4 første kampene i September.Desverre 
kom vi til et punkt der vi måtte avslutte samarbeidet med treneren vår, da hans 
væremåte på og utenfor banen ikke stod i stil med Tjensvoll FK`s ideologi. 
Da var det de unge Herrene Hauge og Mikkelsen som nok en gang måtte ta 
ansvar.Etterhvert kom også vår eminente dagl.leder på banen og vi avslutta 
sesongen med 2 tap,2 seire og en uavgjort.Dette må sies å være godkjent,da vi 
mistet mange spillere og hadde til tider dårlig oppmøte på treninger. 
Dessverre var det akkurat for lite til opprykk, og vi endte på 4 plass. 
Men som en kuriositet så var vi de eneste som ikke tapte i noen av kampene mot 
suverene serievinner Jarl(begge endte uavgjort) og vi var det eneste laget som 
klarte å slå Ild(nr 2 i serien). 
 
Topscorer   Nevill Sofo   7 mål 
Kaptein:   Stian Sigvaldsen 
 
Trenere: 
Dan J.Pedersen 
Eddie Rahmiri 
Rune I.Hauge 
Reid Mikkelsen 
Dan J.Pedersen(igjen) 
 
Oppmann: 
Rune I.Hauge 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport gutter 1999 

Gutter 1999 har vært samlet til trening 1-2 ganger pr. uke gjennom vinteren. 

Det har vært ønske om å spille 11 er fotball, men med så få spillere ble vi enig 

om å melde på 7 èr. Dette medførte at noen spillere valgte å gå til klubb med 

11`er fotball. Dermed ble belastningen for stor for å gjennomføre 7`er fotball i 

serien.  

70-80% av laget har minoritetsbakgrunn og er med i integrerings prosjektet til 

Tjensvoll FK. Gjennom hele 2014 så var flere av lagets medlemmer med på 

forskjellige gjøremål knyttet til integreringen. 

Flere har også vært med i en aktivitetsgruppe med på dugnadsarbeid og fått 

tjene noen kroner i tillegg til å knytte kontakt seg imellom. 

Selv om en ikke hadde lag i serien så har laget fungert med 1-2 treninger pr. 

uke i tillegg til treningssamling og actionball samlinger. 

Alle er motivert for å satse på 11 `er i sesongen 2015 

Jeg, Dan Pedersen og Rune Hauge har gjennomført flere tiltak for å styrke 

gruppen. Sosialiseringstiltak kommer frem i integrerings rapport. 

Så i skrivende stund håper jeg på at det blir 11 `er lag i 2015.03.03 Trener og 

apparat rundt laget er i orden og en bruker mye ressurser rundt og i laget. 

 

Med hilsen 

Trener, lagleder, kontakt ansvarlig, sjåfør og støttspiller 

Dan Pedersen 

 



ÅRSRAPPORT FOR Gutter 2006
Lagleder :Siri H. Frostestad  
Trener: Gitle Aarre, Simon Grapes og Ingebret Mossige

Vi er for tiden 17- 18 spillere. noen har sluttet og noen har begynt, men vi er en sammensveiset 
gjeng som fokuserer på å ha det gøy sammen. 

Treninger – antall og innhold
Vi trener to ganger i uken, mandag og onsdag. vi opplever et godt oppmøte på treningene, både av 
barn og foreldre. 

Holdninger
Vi er opptatte av å lære guttene gode holdninger, og vi opplever at de spiller fint og behandler 
hverandre og motspillerene med respekt.

Turneringer:
Vi har deltatt på Tjensvoll sin turnering på Randaberg - vant alle 3 kampene
vår egen turnering på Sørmarka 26 April - vi vant alle 3 kampene
Bendit cup på Randaberg - vi vant alle 4 kampene
Vidar turneringen på Lassa - vi stilte med to lag: 3 kamepr vant vi, 2 uavgjort og 1 tap
Bendit cup på Hundvåg - vi stilte med to lag: 5kamper vant vi og 1 kamp tapte vi.

Kamper:
Vi har meldt på to lag i serien, og opplevde at vi ble veldig “to lag” så neste serie vil vi være to lag, 
men rullere på spillerene. ( Dele de i 4 grupper, der to og to grupper spiller sammen, og rullere på 
gruppene som spiller sammen) 
Vi har spilt alle kampene i serien og en god del treningskamper(ca 10) Noen av treningskampene 
var før serien startet, og noen i helger under serien. 
Vi har opplevd å vinne veldig mange kamper, men på slutten av serien opplevde vi faktisk noen tap 
og noen uavgjorte kamper. Guttene tok bade tap og uavgjort med godt humør, selv om de var blitt 
vandt med å vinne. De er flinke og vil virkelig spille fotball!



Årsrapport gutter 2008 
 
Gutter 2008 består pr.i dag av 19 spillere.  

 

Treninger: 

Har hatt 1 trening pr.uke,men p.g.a mange nye spillere i høst kombinert med at det var 

endel kamper på vår treningstid,måtte vi gi de nye også et tilbud og utvidet med 1 ekstra 

trening i 5 uker. 

 

Da vi bare hadde 1 lag i serien,ble vi enige om at de nye måtte vente til neste sesong med 

seriekamper,men at alle som hadde lyst kunne være med på Hinna miniturnering i slutten 

av oktober. 

 

Holdninger: 

Alle er likeverdige uavhengig av kvalitet. 

På selve treningene har vi fokusert på mye ballkontakt,øvelser med preg av lek og mye 

spill. 

Etterhvert delte vi opp i mindre grupper,typisk 3 mot 3,med mål om at alle får score. 

Sentringer har også vært sentralt,samt å lære grunnleggende regler som innkast,begynne 

på midten etter scoringer,frispark,hjørnespark o.l 

 

Turneringer: 

Vi har deltatt på Tjensvoll sin innendørsturnering,Vidar miniturnering og Hinna 

miniturnering hvor vi Forøvrig deltok med 2 lag. 

Tror guttene syns dette er veldig morsomt,flere kamper på kort tid og så premie. 

 

Nye spillere: 

Begynte 9 nye spillere høsten 2014. 

 

Spillere som har sluttet: 

Vi har 2-3 spillere som er litt til og fra og som er usikre i fremtiden. 

Har hatt med oss 2 spillere født 2009 som nå har sluttet hos oss og begynt på gutter 2009. 

 

Kamper: 

Spilt 11 seriekamper,hvorav 3seire og 8 tap. 

 

I denne aldersklassen er det stor forskjell på nivå,de som sparker mye fotball på fritiden 

ligger et stykke foran de andre naturlig nok. 

Men det er gledelig å se at alle har hatt stor fremgang i året som har gått. 

 

 

Kjetil Larsen (trener)  

Gjermund Hellerud (Oppmann) 



  

ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2007 

Lagleder: Bergitte Holst-Jæger 
Trenere: Janne Gunn Helle og Gjermund Bakken 

I begynnelsen av året bestod laget vårt av 2006, 2007, og 2008 jenter. Vi delte oss tidlig 
på året og ble 2007/2008 jentene. Etter sommeren ble vi eget lag med bare 2007 jenter. 
Vi er for tiden 11 spillere. 

Treninger – antall og innhold 
I sommerhalvåret har vi en kampdag og en trening. I vinterhalvåret trener vi inne i 
gymsalen på Tjensvoll skole en gang i uken. Det er godt fremmøte på treningene og vi 
har hatt fokus på kondisjon, samspill, pasninger og skudd.  

Holdninger 
Vi er opptatte av å lære jentene gode holdninger, både overfor hverandre og 
motspillere. Det samme gjelder å møte opp på trening og til kamp og gi full innsats på 
trening og i kamp. Vi er også opptatt av å holde en sosial profil rundt laget og prøver å 
ha arrangementer i løpet av året. 

Minimerket 
N/A. 

Turneringer: 
Vi har deltatt på flere turneringer i løpet av året som har gått. Det er alltid like kjekt å 
delta og ikke minst den sosiale rammen rundt og få pokal er like viktig som innsatsen på 
banen. Noen kamper er vunnet og noen tapt, totalt sett er jentene fornøyd med 
innsatsen de legger inn. 

Vi har deltatt på disse cupene: 
Benditcup på Randaberg 
Tjensvoll sin egen turnering 
Benditcup på Hundvåg 

Nye spillere i år: 
Anina 
Hannah 
Tirill 
Martine 

Spillere som har sluttet i år: 



N/A 

Spiller statistikk: 
N/A 

Kamper: 
Vi har spilt 13 kamper denne sesongen 

(Bruk gjerne noen bilder i rapporten) 
”Fornøyde gutter og jenter viser frem pokalene” 

DETTE ER BARE ET EKSEMPEL – Minimum er lag, spillere og antall kamper ☺ 
Frist for innlevering av 2013 årsrapporter og statistikk er 10. FEBRUAR  – lykke til!



ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2008
Lagleder: Siri H. Frostestad 
Trener: Eirik Aase og Dag Endresen

Vi er ca 12- 13 spillere. første del i serien spilte vi sammen med jenter født i 2009, men etter 
sommeren/ høsten ble de nok spillere, så vi delte og har “stått på egne ben” siden da :)

Treninger 
Vi trener en gang i uken, og det er godt oppmøte på jentene.

Turneringer:
Vi har deltatt på Tjensvoll sin turnering i Randaberg.
Vidar sin turnering på Lassa
Bendit Cup på Randaberg
og Bendit cup p åHundvåg

Kamper:
Vi har spilt alle kampene i serien, og jentene er like fornøyde med tap som seier :)



  

ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2009 

Lagleder: Bergitte Holst-Jæger 
Trenere: Grunde Wåge og Geir Aarvik 

Dette laget ble stiftet i midten av oktober og vi er fortiden 10-11 ivrige spillere. 

Treninger – antall og innhold 
Vi trener inne i gymsalen på Tjensvoll skole hver tirsdag. Det er godt fremmøte på 
treningene. Vi har hatt fokus på lek med ball, sampill, pasninger og skudd. 

Holdninger 
Vi er opptatte av å lære jentene gode holdninger overfor hverandre. Vi er også opptatt 
av å holde en sosial profil rundt laget og hadde avslutning før jul i Sørmarka Arena. 



�

ÅRSRAPPORT FOR Jenter 2004
Lagleder: Geir Holst-Jæger
Trener: Ronny Mæland

Vi er for tiden 15 spillere på laget, hvor vi har fått 5 nye i løpet av året som har gått. Laget 
ble meldt opp i pulje 1 i serien og vi merket i mange kamper at motstanden var god. 
Jentene beholdt imidlertid motet oppe og troen på egne ferdigheter. Det ble i hvertfall noen 
seire og noen knepne tap.

Ingebjørg trente laget frem til sommerferien og Ronny overtok stafettpinnen etter ferien.

Treninger – antall og innhold
Vi trener to ganger i uken, hvis det ikke er kamp. Alle deltar på minst en trening, hvor det 
er mye fokus på samspill, pasninger og skudd. Vi trener ute hele året.

Holdninger
Vi er opptatte av å lære jentene gode holdninger, både når det gjelder å møte opp til 
trening/kamp, og gi full innsats i trening/kamp. Vi er også opptatt av å holde oppe den 
sosiale rammen rundt laget, og har flere arrangementer i løpet av sesongen for spillerne.

Spillerne er rekruttert fra de to 5. klassene på Tjensvoll skole, så det er en fin 
sammensveiset gjeng.

Minimerket
N/A.

Turneringer:
Vi har deltatt på 4 turneringer, hvor vi har vunnet noen kamper og tapt noen. Innsatsen har 
vært upåklagelig og alle har vært stolte av pokalene de har fått.

- Vaulen vårcup
- Tjensvoll FK turnering
- Vidar cup
- Hundvåg cup

Nye spillere i år:
Mathea, Sarah, Ella L, Lovise og Margrete

Spillere som har sluttet i år:
Ingen

Spiller statistikk:



N/A

Kamper:

Seriekamper: 10 kamper

# # # #



Integreringsrapport fra Tjensvoll FK 

Tjensvoll FK fikk i 2014 tildelt støtte fra Stavanger kommune som et støtte tiltak for integrerings 

arbeid for barn og ungdom knyttet til vår sone, bydel. 

Denne tildelingen har vært en formidabel suksess og klubben har gjennomført en rekke tiltak som 

følge av denne tildelingen. 

Klubben har i en årrekke hatt minoritetsbarn og ungdom knyttet til klubben og fått føle den 

fortvilelse det er blant mange av disse når det gjelder kontigenter, klær, utstyr, reise og andre sosiale 

happeninger knyttet til samvær i en klubb. 

I 2014 har klubben gjennomført en rekke tiltak for å bedre tilværelse og samtidig knyttet sterkere 

bånd med å integrere barn og ungdom sammen med ulike aktiviteter på og utenfor banen. 

Aktiviteter som er gjennomført er 10 ganger på actionball med bespisning etter hver trening, her har 

vi fått dyrket aktivitet og sosial samvær. 

Våren 2014 og høsten 2014 gjennomførte vi et prøveprosjekt med båttur og fiske med grilling av 

fangst etterpå. Dette er noe vi vil gjøre mer av i 2015, utrolig populært og mange gode 

tilbakemeldinger av at «dette hadde de aldri gjort tidligere» «har lyst til å gjøre det igjen». 

Klubben har arrangert to intern turnering i fjor, her blandet vi lag i forhold til barn, ungdom og 

voksne, jenter og gutter på samme lag. Her kunne en se og føle på hva integrering betyr for alle 

parter og at en får følelse av klubben i mitt hjerte. Etter turneringene ble det grillmat og mat fra flere 

forskjellige land og kulturer. Her prøvde vi å få et samarbeid med foreldre/foresatte til barn og 

ungdom fra minoritetsfamilier, hvor vi fikk de til å lage «deres mat» til disse tiltakene. Dette er også 

noe vi skal ta enda lengre i 2015, det er kommet for å bli. 

Høsten 2014 gjennomførte vi hyttetur og overnatting i Sirdal med aktiviteter som, gå turer, rebusløp, 

orienteringsløp, fisketur. På slike turer ser en hvilken forskjell integreringsarbeidet fører til og at 

tilnærmelse i integreringsarbeidet er på sitt høydepunkt, slikt må oppleves for å forstå gleden og 

nytten av tiltakene. Samme tur planlegges i mars 2015, i tillegg planlegges det også en vintertur men 

da med ski og slalåm som tilleggs aktiviteter. 

Klubben har arrangert en rekke tiltak som kino besøk, bowling, sosiale kvelder med film og mat, hvor 

integrering og samspill har vært toneangivende. 

I henhold til budsjett og tildeling så har vi nok brukt mer enn planlagt, men vi har sett på det som 

investering i klubb og samfunn. 

Jeg, Dan Pedersen har fått et veldig nært forhold til prosjektet og har brukt enormt mye tid og 

ressurser for å få integrering arbeidet på plass. Må også nevnes at min kollega Rune Hauge har gjort 

en fantastisk innsats i dette prosjektet. Vi har oppsøkt plasser, miljø og personer som en kan knytte 

til prosjektet. På sikt skulle jeg ønske en større foutsigbarhet i forhold til prosjekt og tiltak en setter i 

gang. Her er det viktig med oppfølging og fortsettelse av noe en bare er i startgropen av. 

For 2015 ønsker klubben å fortsette dette viktige arbeidet, men er helt klart avhengig av støtte fra 

Stavanger kommune. Vi har et apparat i gang som fungerer, tilskudd og hjelp fra dere er det vi 

trenger for gjennomføring av integreringas arbeidet på dette plan. 

 

Med hilsen  

Dan Pedersen, daglig leder Tjensvoll FK    Stavanger, 14.02.2015 
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Hittil i år Budsjett Hittil i fjor    

Side: 1Mandag 16. Feb 2015 12:10Enkel resultatrapport
Firma: Tjensvoll FK

Hittil i år, budsjett, ifjor Periode: 12 2014

DRIFTSINNTEKTER

Salg utenfor avgiftsområdet

-533 406,00 -520 000,00 -518 245,00     3200 - Medlemskontingent

-533 406,00 -520 000,00 -518 245,00 Sum Salg utenfor avgiftsområdet

Andre inntekter

-252 150,00 -150 000,00 -175 236,68     3400 - Kommunale tilskudd

-68 181,00 -75 000,00 -74 770,00     3405 - Tilskudd BU-sekretær

0,00 -80 000,00 -79 813,00     3410 - Statstilskudd

-80 225,95 -80 000,00 -75 552,79     3415 - Grasrotandelen

-128 134,00 -80 000,00 -83 082,00     3420 - Mva kompensasjon

-250 000,00 0,00 0,00     3430 - Integreringsmidler

0,00 0,00 -1 550,00     3440 - Annet tilskudd

-1 706,00 0,00 -6 774,00     3550 - Kafé klubbhus

-252 587,00 -250 000,00 -220 535,00     3900 - Sponsorstøtte

-124 185,00 -120 000,00 -108 940,00     3950 - Tjensvoll-turnering

-62 330,00 -70 000,00 -66 680,00     3952 - Fotballskole

-165 178,00 -160 000,00 -150 123,00     3990 - Lotteri

-241 922,63 -250 000,00 -234 762,00     3991 - Dugnader

-32 330,00 -40 000,00 -52 930,00     3992 - Dugnader medlemmer fakturert

0,00 0,00 -377 250,00     3995 - Egenandeler turneringer/treningsleirer/utstyr

-102 335,00 -80 000,00 -67 324,68     3999 - Diverse aktiviteter

-1 761 264,58 -1 435 000,00 -1 775 323,15 Sum Andre inntekter

-2 294 670,58 -1 955 000,00 -2 293 568,15 SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

Aktivitetskostnader

0,00 0,00 4 902,79     4010 - Varekjøp bu

22 744,37 0,00 22 152,00     4350 - Trenerkurs

9 061,01 20 000,00 12 235,97     4351 - Spillerkurs

27 186,97 40 000,00 21 613,19     4352 - Andre kurs, dommere, ledere, ekst. instr.

247 425,51 0,00 0,00     4430 - Integreringsmidler

187 160,78 200 000,00 216 032,43     4520 - Idrettsutstyr

34 001,07 30 000,00 30 345,80     4521 - Reiseutgifter kamper

210 317,42 185 000,00 561 145,24     4522 - Turneringer/treningsleirer

42 650,00 35 000,00 35 250,00     4523 - Påmeldingsavg - seriekontingent

21 000,00 20 000,00 20 224,00     4524 - Overganger og lisenser

23 183,12 27 500,00 25 700,64     4525 - Sosiale sammenkomster

50 883,00 40 000,00 31 546,02     4526 - Ledersamling

35 196,05 25 000,00 26 259,90     4527 - Gaver og premier

6 942,82 5 000,00 3 321,93     4530 - Medisiner, lege, fysioterapeut

27 850,00 21 000,00 21 000,00     4531 - Forsikring lag

4 700,00 5 000,00 5 800,00     4532 - Bøter, gebyrer

44 543,24 30 000,00 32 059,00     4950 - Tjensvoll-turnering



7.
80

.4
V

is
m

a 
So

ft
w

ar
e 

A
S 

- 
V

is
m

a 
G

lo
ba

l  
(s

12
60

00
1)

Enkel resultatrapport
Firma:

Hittil i år, budsjett, ifjor Periode: 12 2014

Tjensvoll FK

Hittil i år Budsjett Hittil i fjor  

Mandag 16. Feb 2015 12:10

  

Side: 2

12 986,77 15 000,00 22 040,60     4952 - Fotballskole

3 448,02 15 000,00 11 428,45     4990 - Lotteri

115 998,31 100 000,00 137 715,19     4991 - Dugnader

15 000,00 0,00 300,00     4999 - Diverse aktivitetskostnader

1 142 278,46 813 500,00 1 241 073,15 Sum Aktivitetskostnader

Lønnskostnader

380 227,27 380 153,00 380 153,70     5000 - Lønn daglig leder

107 528,00 100 000,00 73 077,00     5001 - Provisjon daglig leder

0,00 50 000,00 0,00     5002 - Lønn sponsorkontakt

29 685,12 37 000,00 37 560,35     5013 - Dommerutgifter

38 783,18 39 000,00 38 775,68     5090 - Feriepenger

4 392,00 4 000,00 4 000,00     5210 - Fri telefon

8 572,00 8 439,00 8 439,00     5250 - Pensjons innberettet

-4 392,00 0,00 -4 000,00     5292 - Motkonto fri tlf

-8 572,00 0,00 -8 439,00     5295 - Motkonto pensjon

18 000,00 18 000,00 18 000,00     5340 - Fast bilgodtgjørelse

73 139,47 69 000,00 68 197,39     5400 - Arbeidsgiveravgift

5 468,43 5 500,00 5 467,37     5401 - Arb.giv.avg. av feriepenger

0,00 997,00 0,00     5920 - Yrkesskadeforsikring

8 572,00 12 000,00 8 439,00     5945 - Pensjonsforsikring ansatte (OTP)

0,00 0,00 -93 008,00     5999 - Avsetn. lønn

661 403,47 724 089,00 536 662,49 Sum Lønnskostnader

Driftskostnader

18 000,00 18 000,00 17 000,00     6300 - Leie lokaler (Adm i bud)

35 042,50 5 000,00 15 570,00     6520 - Data

0,00 5 000,00 8 654,00     6540 - Inventar/små anskaffelser, annet utstyr

46 193,75 50 000,00 45 025,00     6700 - Regnskapshonorar

17 963,89 8 000,00 5 508,50     6800 - Kontorrekvisita

19 011,25 5 000,00 2 000,00     6820 - Trykksaker, kopiering

3 358,00 4 500,00 4 687,00     6840 - Aviser og tidsskrifter, bøker o l

258 953,10 0,00 0,00     6860 - Diverse klubbhus

11 547,65 0,00 0,00     6870 - Drift klubbhus

15 501,59 22 000,00 23 111,90     6910 - Mobil

18 152,20 20 000,00 17 836,23     6920 - Internett, ADSL, serverleie

1 364,90 2 000,00 1 376,00     6940 - Porto

53 820,60 50 000,00 58 005,40     7100 - Bilgodtjørelse, reisegodtgjørelse

2 808,00 20 000,00 4 812,60     7101 - Passasjertillegg

9 000,15 15 000,00 13 903,99     7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

0,00 4 000,00 3 508,00     7320 - Reklame og annonser

5 236,00 6 000,00 5 209,98     7350 - Representasjon

10 442,00 4 877,00 4 877,00     7500 - Forsikringspremie

6 625,49 7 500,00 5 353,58     7510 - Diverse

12 388,27 2 000,00 11 959,49     7770 - Bank og kortgebyrer

545 409,34 248 877,00 248 398,67 Sum Driftskostnader

2 349 091,27 1 786 466,00 2 026 134,31 SUM DRIFTSKOSTNADER
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Enkel resultatrapport
Firma:

Hittil i år, budsjett, ifjor Periode: 12 2014

Tjensvoll FK

Hittil i år Budsjett Hittil i fjor  

Mandag 16. Feb 2015 12:10

  

Side: 3

54 420,69 -168 534,00 -267 433,84 Driftsresultat

FINANSPOSTER

-5 421,12 0,00 0,00     8040 - Renteinntekter, skattefrie

0,00 0,00 -1 631,00     8050 - Renteinntekt bank

0,00 0,00 243,55     8140 - Rentekostnad

181,28 0,00 0,00     8150 - Annen rentekostnad

0,00 0,00 268 821,29     8960 - Overføring annen egenkapital

-5 239,84 0,00 267 433,84 Sum FINANSPOSTER

49 180,85 -168 534,00 0,00 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER
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Hittil i år Hittil i fjor     

Side: 1Mandag 16. Feb 2015 12:07Enkel balanserapport
Firma: Tjensvoll FK

Hittil i år fjor Balanse Periode: 12 2014

EIENDELER

Fordringer

-0,00 -0,00     1500 - Kundefordringer

139 780,49 75 797,53     1530 - Opptjent ikke fakturert inntekt

139 780,49 75 797,53 Sum Fordringer

Forskudd/ Intermim

34 813,00 39 072,35     1700 - Forskuddsbetalte kostn.

34 813,00 39 072,35 Sum Forskudd/ Intermim

Bankinnskudd, kontanter

72,60 -0,00     1910 - Kasse

697 832,15 744 725,65     1920 - Bank  3201.46.65152

0,00 41 912,47     1925 - Bank 9615.11.23020

45 358,59 0,00     1930 - Bank  klubbhus 3201.69.19283

14 425,00 16 766,00     1950 - Bank for skattetrekk 3201.30.28760

757 688,34 803 404,12 Sum Bankinnskudd, kontanter

932 281,83 918 274,00 SUM EIENDELER

932 281,83 918 274,00

932 281,83 918 274,00 

GJELD OG EGENKAPITAL

Opptjent kapital

-821 059,77 -821 059,77     2050 - Annen egenkapital

-821 059,77 -821 059,77 Sum Opptjent kapital

-821 059,77 -821 059,77 Sum Egenkaptil

Kortsiktig gjeld

-45 093,61 -26 041,43     2400 - Leverandørgjeld

-14 425,00 -16 766,00     2600 - Forskuddstrekk

-0,00 -0,00     2711 - Inngående merverdiavgift høy sats

-11 632,86 -11 602,02     2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift

-4 030,20 -4 029,14     2780 - Påløpt arbeidsgiveravgift

-38 783,14 -38 775,64     2940 - Feriepenger

-46 438,10 0,00     2960 - Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt

-160 402,91 -97 214,23 Sum Kortsiktig gjeld

-160 402,91 -97 214,23 Sum Gjeld

-981 462,68 -918 274,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL

49 180,85 -0,00 UDISPONERT OVER-/UNDERSKUDD

-0,00 0,00 Kontroll linje



SAK TIL ÅRSMØTE 
 

Hei 

Ønsker å fremme sak til avstemming på årsmøte. 

 

Student kontigent 

Vi har mange studenter på A-lagene og de sliter som oftest med dårlig 

økonomi.Så 2100 kr kan for mange gjør at de slutter med fotballen. 

 

Forslag: 

Studenter betaler minste kontigent i Tjensvoll FK,pr i dag er denne 1300,- 

 

 

 

Mvh         Stavanger,12.02.2015 

Rune I.Hauge 

Mob:411 02 511 

 



Forslag til kontingent 2015 

 

Barn 6-9 år 1400,- 

Barn 9-12 år 1600,- 

Ungdom 13-15 år 1800,- 

Junior 16-19 år 2100 

Senior 2200,- 

Lagledere/trenere som spiller i seriesystem 500,- (Evt. Støttemedlem 300,-) 

7 `er lag 2000,- 

De som ikke spiller i seriesystemet betaler 1500,- 

Student 1500,- 

Familie kontigent 4000,- 

Støtte medlem 300,- 

 

Fra styret 



TJENSVOLL FK - BUDSJETT 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 014          2015

Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Res ultat BUDSJETT
INNTEKTER
3200 - Medlemskontingent (259 700)     (303 150)     (352 050)     (478 105)     (466 180)     (518 245)     (533 400)        (550 000)        
3900 - Sponsorstøtte (216 516)     (154 000)     (153 750)     (186 140)     (207 185)     (220 535)     (252 000)        (250 000)        
3950 - Tjensvoll-turnering (142 197)     (1 600)         (98 386)       (73 950)       (108 940)     (124 000)        (175 000)        
3952 - Fotballskole (27 500)       (45 525)       (90 050)       (91 490)       (51 520)       (66 680)       (62 000)          (75 000)          
3990 - Lotteri (113 517)     (121 806)     (126 380)     (116 347)     (143 220)     (150 123)     (165 000)        (180 000)        
3991 - Dugnader (227 230)     (273 873)     (41 680)       (149 587)     (124 050)     (234 762)     (242 000)        (250 000)        
3992 - Dugnad  medlemmer fakturert -              -              (169 175)     (64 060)       (52 830)       (52 930)       (32 000)          (50 000)          
3999 - Diverse aktivitet (22 025)       (83 955)       (180 091)     (129 297)     (95 401)       (67 325)       (102 000)        (75 000)          
3400 - Kommunale tilskudd (103 051)     (83 316)       (131 397)     (101 451)     (118 669)     (175 237)     (252 000)        (200 000)        
3405 - Tilskudd BU-sekretær (119 450)     (104 000)     (112 000)     (110 225)     (98 182)       (74 770)       (68 000)          (72 000)          
3410 - Statstilskudd/momstilskudd (68 660)       (77 739)       (118 280)     (66 673)       (84 376)       (79 813)       -                 (100 000)        
3415 - Grasrotandelen -              (41 357)       (63 183)       (73 963)       (71 895)       (75 553)       (80 000)          (100 000)        
3420 - MVA kompensasjon (50 726)       (58 656)       (83 082)       (128 000)        (110 000)        
3440 - Annet tilskudd (15 000)       (1 550)         -                 -                 
3550 - Varesalg bu (6 774)         (2 000)            (5 000)            
3995 - Egenandeler turnering/tr.leir (69 410)       (377 250)     -                 
Sum inntekter (1 299 846)  (1 290 321)  (1 538 036)  (1 731 449)  (1 715 523)  (2 293 568)  (2 042 400)     (2 192 000)     
AKTIVITETSKOSTNAD
4010 - Varekjøp bu 4 903          5 000             5 000             
4350 - Trenerkurs + jenter i fokus 4 412          12 926        34 194        36 053        38 122        22 152        -                 -                 
4351 - Spillerkurs-spillerutvikler 642             1 934          2 729          2 930          11 233        12 236        9 000             40 000            
4352 - Andre kurs, dommere, ledere, ekst. instr.35 928        15 227        19 906        20 974        40 468        21 613        27 000            40 000            
4520 - Idrettsutstyr 129 257      132 800      107 350      121 334      169 826      216 032      187 000          175 000          
4521 - Reiseutgifter kamper 13 269        18 740        25 388        18 480        20 949        30 346        34 000            30 000            
4522 - Turneringer / treningsleirer 139 465      99 359        156 126      153 337      223 670      561 145      210 000          200 000          
4523 - Påmeldingsavgifter, seriekontingent 33 200        40 650        54 550        64 200        43 900        35 250        43 000            40 000            
4524 - Overganger og lisenser 1 440          3 545          3 080          5 070          7 140          20 224        21 000            20 000            
4525 - Sosiale sammenkomster 21 543        25 941        43 157        26 741        25 448        25 701        23 000            30 000            
4526 - Ledersamling 12 098        12 499        18 990        871             6 161          31 546        51 000            55 000            
4527 - Gaver og premier 13 088        19 881        24 477        30 682        23 918        26 260        35 000            30 000            
4528 - Trykking, drakter etc 5 310          -              7 225          13 800        
4530 - Medisiner, lege,fysioterapi 4 487          5 930          2 396          4 150          2 388          3 322          7 000             10 000            
4531 - Forsikring lag 23 500        21 000        28 000            30 000            
4532 - Bøter, gebyrer 1 200          2 000          7 300          6 500          7 710          5 800          5 000             5 000             
4533 - Kjøp treningsklær 15 377        15 435        17 042        5 175          -                 
4903 - Nettside 6 706          4 569          4 094          6 250          -                 
4950 - Tjensvoll-turnering 91 463        -              71 778        12 631        32 059        45 000            60 000            
4952 - Fotballskole 3 340          5 653          59 290        33 124        23 748        22 041        13 000            15 000            
4990 - Lotteri 11 499        18 163        28 718        4 095          24 672        11 428        3 000             20 000            
4991 - Dugnader 48 207        120 109      113 160      81 118        46 075        137 715      116 000          75 000            
4999 - Diverse akt. -              -              -              -              -              300             15 000            5 000             
Sum aktivitetskostnader 591 931      555 360      729 172      706 661      751 559      1 241 073   872 000          880 000          



Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Res ultat BUDSJETT
LØNNSKOSTNAD
5004 - Lønn trenerforum/spillerutv -              -              -              -              
5052 - Fotballskole -             30 000       7 500          
5000 - Lønn daglig leder 284 758      320 583      307 717      390 263      380 471      380 154      380 000          425 000          
5001 - Provisjon daglig leder 75 500        73 077        84 000            110 000          
5002 - Instruktør tjenester -              -              30 000        30 000        50 000            50 000            
5013 - Dommerhonorar 12 583        14 882        25 006        32 264        32 051        37 560        37 000            35 000            
5090 - Feriepenger 25 222        28 518        31 387        39 807        38 808        38 776        39 000            45 000            
5210 - Fri TLF 4 000          4 000          4 000             
5250 - Pensjon innberettet 13 227        8 331          8 439          8 439             8 439             
5295 - Motkonto pensjon etc (17 227)       (12 331)       (8 439)         -                 (8 439)            
5340 - Fast bilgodtgjørelse -              -              16 500        18 000        18 000        18 000        18 000            18 000            
5400 - Arbeidsgiveravgift 43 959        45 766        45 715        64 224        68 569        68 197        69 000            45 000            
5401 - Arb.giv.avg. av feriepenger 2 118          4 021          4 426          5 613          5 472          5 467          5 500             7 500             
5920 - Yrkesskadeforsikring -              -              997             997                1 500             
5945 - Pensjonsforsikring ans. (OTP) 2 204          -              13 526        14 608        8 333          8 439          12 000            12 000            
5999 - Avsetn. Lønn 95 947        (2 945)         (93 008)       
Sum lønnskostnader 370 844      443 770      481 775      690 726      625 255      536 662      707 936          749 000          
ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6300 - Leie lokaler 13 557        20 000        18 000        18 000        18 000        17 000        18 000            18 000            
6520 - Data 20 896        -              4 271          34 908        10 133        15 570        35 000            5 000             
6540 - Inventar/små anskaffelser, annet utstyr1 488          5 787          9 276          6 893          1 067          8 654          -                 10 000            
6700 - Regnskapshonorar 32 363        38 875        33 056        36 175        52 243        45 025        46 000            50 000            
6800 - Kontorrekvisita 9 648          7 988          7 122          7 688          9 159          5 509          18 000            7 500             
6820 - Trykksaker, kopiering -              6 050          1 650          6 244          6 563          2 000          19 000            30 000            
6840 - Aviser og tidsskrifter 3 318          3 636          4 687          3 300             4 500             
6870 - Drift klubbhus 100 000          
6910 - Mobil 19 545        24 847        25 527        18 340        23 308        23 112        15 000            17 500            
6920 - Internett, serverleie, medl.nett 24 622        17 565        19 565        16 010        17 896        17 836        18 000            18 000            
6940 - Porto 2 573          3 461          551             2 995          2 320          1 376          1 300             1 500             
7040 - Forsikring bygg, inventar (1 585)         1 904          2 114          2 546          2 000             5 000             
7100 - Bilgodtjørelse, reisegodtgjørelse 105 255      56 580        38 432        47 418        45 801        58 005        53 000            70 000            
7101 - Passasjertillegg 10 008        8 490          11 991        22 161        17 153        4 813          2 800             -                 
7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 1 304          3 011          1 306          4 925          3 778          13 904        9 000             -                 
7320 - Reklame og annonser -              769             29 537        4 775          2 000          3 508          -                 -                 
7350 - Representasjon -              1 253          3 557          4 536          5 081          5 210          5 200             7 500             
7500 - Forsikringspremie (444)            -              -              2 233          4 877          4 877             6 000             
7510 - Diverse 76               6 542          5 209          17 083        15 894        5 354          6 600             5 000             
7770 - Bank og kortgebyrer 5 128          8 009          15 759        15 217        14 028        11 959        12 000            12 000            
7830 - Tap på fordringer/7746 øreavr. 22 586        (1)               12               
Sum driftskostnader 267 020      211 129      226 934      269 231      250 292      248 399      269 077          367 500          
SUM KOSTNADER 1 229 795     1 210 259     1 437 881     1 666 617     1 627 106     2 026 134     1 849 013          1 996 500          
8050 - Renteinntekt bank (5 930)         (1 522)         (588)            (1 138)         (1 397)         (1 631)         (1 700)            (1 700)            
8140 - Rentekostnader -              -              -              128             244             250                250                
SUM FINANS (5 930)         (1 522)         (588)            (1 138)         (1 269)         (1 387)         (1 450)            (1 450)            

ÅRSRESULTAT (75 981)       (81 584)       (100 742)     (65 970)       (89 686)       (268 821)     (194 837)        (196 950)        
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GENERELL KLUBBINFORMASJON 

~ Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 
~ Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus 
~ Dan Pedersen er ansatt som daglig leder i klubben 
~ Se hjemmesidene for åpningstider 

Klubbens post adresse er: 
Tjensvoll FK 
Ishallveien 32 
4021 Stavanger 

Klubbtelef on : 
E-post: 
Hjemm eside : 

9911 6999 
postmaster@tjensvoll .idrett.no 
www .tjensvoll .idrett.no 

v åre baner: Sørmarka http ://goo.gl / maps/FOGbF 

Haugtussa http ://goo.gl / maps/BTOpO 
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1. Målsetning 
Tjensvoll FK skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. 
En skal ha et mi ljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og 
andre kan utvi k le vennskap, selvtillit, respekt og toleranse. 

Tjensvoll FK skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert fotball. Det 
sportslige tilbudet skal være aven slik karakter at alle spillere opplever utfordring og 
mestring i læringen . 

De sportslige resultatene bør følge klubbens sportsplan . 

Når ny trener/ lagleder melder for å gjøre en innsats i klubben skal vedkommende presentere seg for 
daglig leder som gir vedkommende skjemaet «Avtale om fri villig innsats i Tjensvoll FK» som skal fylles 
ut, signeres og returneres til daglig leder. 

2. Klubbhåndboken 

~ Klubbhåndboken godkjennes av Arsmøtet og gjelder for alle i Tjensvoll FK 
~ Gjeldene Klubbhåndbok skal legges ut på klubbens hjemmeside 

3. Organisering av klubben 

Styret og oppgaver 
Tjensvoll FK er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets 
(RFK) . Styret skal ha møte minst 6 ganger i året, og skal minst gjennomgå følgende saker på 
hvert møte: 

Prot okoll fra s ist m øt e 
Rapport fra daglig leder 

- Økonomi 
- Planlegge den nærm est e fremtid 
- Nye saker 
I till egg h ar styret an svaret fo r å utarbe ide/v idereutvik le strategi og handlingsplane r 
og j obbe m ed disse kontinuerli g . Klubbens strategi , målsettinger, organ isering og 
handlingsplaner utarbeides av styret og godkjennes av medlemmene på Arsmøtet . Arlige 
handlingsplaner skal utarbeides og danne grunnlaget for klubbens totalbudsj ett. 

Styret består min imum av følgende ledere: 
1 St y releder 
2 Nestled er 
3 Økono mi l eder 
4 Sportslig led er 
5 St yrem edlem mer 
Daglig leder ha r normalt også møteplikt. 

Styre leders hov ed oppgaver: 

Fastsette agenda for styremøter/ årsmøte og lede møtene 
Overordnet ansvarlig for videreutv ikling av strategi og planer i klubben 

~ Arbeidsgiverrolle for ansatte i klubben 
~ Presseansvarlig 

Nestleders hov ed oppgaver: 

~ Stedfortreder for styreleder, ellers oppgaver som styremedlemmene 

Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 4 



4. 

5. 

Økonomileders hovedoppgaver: 

Lede og koordinere økonomiarbeidet 
Koordinere og lede budsjettarbeidet, og sikre gjennomføring i tråd med styrevedta k og 
Årsmøtevedta k 
Regnskapsfører rapporterer til Økonomileder 
Rapportere økonomisk status på styremøtene, og foreslå tiltak dersom regnskapet viser 
vesentlige avv ik fra budsjett 

Sportslig leders hovedoppgaver: 

~ Være bindeledd mellom styre og Sportslig utvalg. Rollen skal sikre at klubbens Sportsplan 
følges . 

Styremedlemmers hovedoppgaver 

~ Stille forberedt til sty remøtene og yte sitt beste for det frivillige vervet man har påtatt seg. 

Stillingsinstruks for Daglig leder 

Generelt 

~ Daglig leder ansettes av Styret 
~ Lønn og arbeidstid besluttes av Styret og nedfelles i en ansettelseskontrakt 
~ Daglig leder kan ikke ha andre jobber, uten styrets god kjenning 
~ Daglig leder har møteplikt og uttalelsesrett i Styret 

Ansvarsområde 

~ Daglig leder er ansvarlig for den daglige operasjoneffe driften av k lubben , herunder også 
løpende utforming- og oppfølg ing av administrati ve rutiner 

~ log med at klubben profileres som en breddeklubb med tilbud til alle, med sterk vekt på 
barne- og ungdomsnivået, vektlegges spesielt akti viteter rettet inn mot barn og ungdom i 
Tjensvoll bydel, samt deres foresatte 

~ Daglig leder har ansvaret for å legge forholdene til rette for en effektiv drift av lagene, slik 
at det blir attraktivt og interessant for voksne å være ledere og støttespillere rundt de 
enkelte lag 

~ Daglig leder skal kontinuerlig jobbe for å utvikle klubbens tilbud med hensyn til sportslig- og 
sosiale akti viteter 

~ Daglig leder skal gjennom inntektsbringende arbeid bidra til å dekke klubbens kostnader ved 
stillingen 

~ Daglig leder har ansvar for at styrets medlemmer og alle tillitsvalgte i sentrale funksjoner, 
trenere og lag ledere gjøres kjent med håndboken 

Komiteer/utvalg og øvrige sentrale funksjoner 
Klubben benytter seg av ulike komiteer som oppnevnes av Årsmøtet/ Styret: 

Valgkomite 

~ Oppnevnes av Årsmøtet, og rapporterer til Årsmøtet 
~ Valg komiteen har ansvaret for å innstille t i l Årsmøtet navn på kand idater til klubbverv som 

skal velges på Årsmøtet 
~ Medlemmene i va lgkomiteen har møterett i Styremøtene og skal motta møtereferat 
~ Medlemmene i valgkomiteen er aktive i klubbmiljøet for å få oversi kt over gode kandidater 

til verv i klubben 

Sportslig utvalg 

Sportslig utvalg skal bistå daglig leder med følgende oppgaver: 
• Utarbeide retningslinjer for det sportslige arbeidet i klubben 
• Oppfølging/ støtte til trenerne 
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Miljømessige planer og målsettinger 

~ Klubben er av Stavanger Kommune tildelt en stilling som barne- og ungdomssekretær i 
bydelen ta med i org kart 

~ Hovedmålet er å etablere et trygt og godt sosia lt miljø som holder barna borte fra og 
forebygger negati ve aktiviteter 

~ Hvert lag skal ha flere sosiale aktiviteter med spillerne; aller helst supplert med aktiviteter 
sammen med foresatte (i barne- og ungdomsseksjonen) 

~ Alle lag fra 11 år ( 13 år utlandet) til og med junior skal få mulighet til å delta i minst en 
turnering/ tur med overnatting pr. sesong (eks. sommerturnering) 

~ Legg vekt på å trekke foresatte med i lagets gjøremål 
~ Både grunnskolen og videregående skole arrangerer møter med foresatte, og våre 

oppmenn/ lagledere pli kter å gjøre det samme 
~ på disse møtene bør følgende dekkes: 

Presentasjon av klubben 
• Presentasjon av laget 
• Presisering av hva som vektlegges i laget 
• Målsettinger - hva driver vi med 

~ Dagl ig leder eller repr. fra styret kan stille på møter om dette er ønskelig 

Utdanning og kompetanse 

Klubben vektlegger at alle till itsvalgte og trenere skal ha en kompetanse tilpasset klubbens 
behov/ målsettinger 

~ Klubben mottar t i lbud om kurs fra RFK og NIF, og vil i størst mulig grad legge til rette for at 
disse kursene kan holdes internt i klubben 

~ Forøvrig presiseres det at sportslig utvalg har et ansvar for kompetanse som ang itt i kap. 
om sportsl ig utvalg 

~ Klubben dekker kursa vgifter og litteratur 
Alle lagledere og trenere skal ha gjennomgått Klubbhåndboken før sesong start 

Krav som stilles 

Klubben skal: 
~ Sørge for utdanning 
~ Støtte laglederne/ oppmennene og trenerne i arbeidet 
~ Skape innsikt og samarbeid mellom oppmennene/ laglederne/ trenerne 
~ Sørge for lokaler, treningsforhold, sosia le og sportslige akti viteter 
~ Sørge for egnet utstyr i form av dra kter, baller etc . 

Ledere skal: 
~ Ikke sette egne mål foran spillernes 
~ Være forbilde og vise rettferd ighet 
~ Ha og vise respekt for dommere 
~ Være loja le mot klubbens mål og følge etikk og holdningskrav 
~ Ikke benytte seg av rusm idler når en representerer klubben 
~ Ha kjennskap til NFFs regler 
~ Ha kontakt med foresatte 
~ Ha godkjent politiattest ( ledere med barn under lB år) 

Lagkapteinen skal : 
~ Lag kaptein skal i samarbeid med dommer medvirke til at kampen gjennomføres etter 

reglenes ånd og bokstav 
~ Lag kaptein skal være bindeleddet mellom sine spillere og dommeren under kamp 
~ Lag kaptein skal hjelpe til med at spillerne retter seg etter dommerens avgjørelser 
~ Lag kapteinen velges av lagleder/ trener og spillerne sammen (fra 13 år) 

Spillerne skal: 
~ Ha orden over eget og klubbens utsty r 
~ Leggbeskyttere SKAL bru kes både på tren ing og kamp 
~ Ha respekt og toleranse ovenfor både med- og motspillere, samt ledere 
~ Ha god disiplin og oppførsel 

Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 7 

6. 

Fastsette treningstider 
Koordinere interne kurs for trenere og ledere 
Sørge for at ledere/ trenere får et utdanningstilbud i samsvar med klubbens mål 
Legge til rette for at det tas ferdighetsmerker i klubben 
Samme person skal ikke inneha rollen som barneleder og ungdomsleder 

Seniorleders hovedarbeidsoppgaver 
Lede seniorseksjonen (seniorlag til veteranlag) 

• Være bindeledd mellom lederne i seniorseksjonen 
• Sørge for at seksjonen forholder seg til gjeldende lover og retningslinjer som styret har 

vedtatt 
Ungdomsleders hovedarbeidsoppgaver 

Lede ungdomsseksjonen (smågutt/ småjente 13 år til og med junior) 
• Være bindeledd mellom lederne i ungdomsseksjonen 
• Sørge for at seksjonen forholder seg til gjeldende lover og retningslinjer som styret har 

vedtatt 
Barneleders hovedarbeidsoppgaver 

Lede barneseksjonen med lag opp til og med 12 år 
Være bindeledd mellom lederne i barneseksjonen 

• Sørge for at seksjonen forholder seg til gjeldende lover og retningslinjer som styret har 
vedtatt 

Turnerings komite 
~ Ansvaret kan tillegges daglig leder alene 

Arrangements komite 

~ Ansvaret kan tillegges daglig leder alene 

Anleggs komite 

~ Ansvaret kan tillegges daglig leder alene 

Materialforvalter 

~ Ansvaret kan tillegges daglig leder alene 

Utdanningsansvarlig 

~ Ansvaret kan tillegges daglig leder alene 

Dommerkoordinator 

~ Oppnevnes av styret 
~ Dommerkoord inator ska l : 

Tilrettelegge for rekruttering og utdanning av dommere 
Sette opp dommere i egne turneringer/ seriekamper hvor kretsen ikke gjør dette 

• Opplæring/ informasjon til ledere og spillere om regler og retningslinjer 
• Skri ve Årsmelding angående dommervirksomheten i klubben 

Lisensansvarlig 
~ Ansvaret kan tillegges daglig leder alene 

Planer, målsettinger, utdanning og krav 

Sportslige planer og målsettinger 

~ Basert på klubbens sportsplan og rammer gitt i Klubbhåndboka setter lagledelsen opp planer 
og målsettinger (sportslig og sosia lt) for sesongen, og gjennomgår disse med spillerne og 
foresatte (gjelder barne- og ungdomsseksjonen) i forkant av sesongen. 

NFF ferdighetsmerke 

~ Sportslig utvalg i samarbeid med de en kelte lag, legger opp til at de ulike lag kan få ta disse 
merkene. 
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~ Avstå fra bruk av rusmidler når en representerer klubben 
~ Vise ærlighet, både mot seg selv og andre 
~ Vise positive holdninger vis å vis dommere 
~ Vise høvisk oppførsel; d.v .s. god folkeskikk 

Følges ikke etablerte spillereg ler vil dette få konsekvenser for den en kelte spiller og leder, 
og i enkelte tilfeller laget 
Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle straffereaksjoner mot ledere 

~ Ved brudd på regelen om ikke å bruke rusmidler f.eks. i forbindelse med turneringer vil 
dette føre til at foresatte blir informert 

~ Videre vil dette kunne føre til hjemsending på egen regn ing og andre straffetilta k som 
bekjentgjøres for spiller og foresatte før det aktuelle arrangement 

Foresatte skal: 
~ Delta etter evne for sitt lag og Tjensvoll FK når det gjelder leder- og treningsoppga ver, 

transport, inntektsbringende aktiviteter og sosiale t ilta k 
~ Vise respekt for oppmenn/ lag ledere, trenere, spillere, motstandere, dommere etc . 
~ Ikke nyte rusmid ler når de deltar sammen med klubben 
~ Vise vilje til å ta imot tilbud om lederutdanning 

Instruks Foreldrekontakt 
~ Tren ingsgrupper hvis alder ikke gir stemmerett på årsmøte skal ha en Foreldrekontakt 
~ Foreldrekonta kt skal bistå foreldre eller barn som har bekymringer eller viktige innspill og 

som av ulike årsaker synes det er vanskelig å ta snakke direkte med lagledelse el ler 
klubbledelse. 

~ Foreldrekonta kt styrke delta kelsen på klubbens årsmøter, da Foreldrekontakten har 
møteplikt 

~ Foreldrekonta kt skal delta på foreldremøte før og etter sesong. 

Oppgaver og ansvar til lagledelsen 
Med lagledelse menes oppmann/ lagleder, trener og assistenter. 
Daglig leder er ansvarlig for at klubbhåndbok, lover og regler for Tjensvoll FK, RFK og NFF blir 
gjennomgått før sesongstart. Alle lover og regler skal følges! 

Instruks lagledelsen 

~ Ansvarlig for spilleres oppførsel på trening/ kamper og reiser samt ivareta Tjensvoll FK ' s 
gode navn og rykte 

~ Oppmuntre spillerne til egentren ing 
~ Holde konta kt med spillere og foresatte 
~ Ha kjennskap til NFFs lovverk og reglement. Vedrørende uttak av spillere på laget henvises 

til klubbens sportsplan og NFFs reglement for de respektive alderstrinn 
~ Sette opp treningskamper 
~ Rette seg etter dommerens anvisninger, og på en rolig og behersket måte gi nødvend ige 

beskjeder til egne spillere under kampens gang fra innbytterbenken 
~ Påse at oppvarming under kampen foregår bak eget mål , eller ba k linjedommer på samme 

side som rese rvebenken, og at all oppvarming foregår uten ball og ikke i spillerdrakt. 
~ Sørge for at spilleren ikke har på seg noe som kan være farl ig for verken dem eller andre 

når de er på banen 
~ Påse at spillerne er korrekt antru kket 
~ Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig 
~ Alt nødvend ig utstyr skal være på plass i forb indelse med trening og kamper 
~ Møtepli kt på ledermøter innkalt av klubbens ledelse 
~ For hver sesongs kalenderår skal det gjennomføres foreldremøter (alle har møteplikt) før 

sesongstart og ved sesongslutt (se punkt 9 for detaljer). 
~ Følge klubbens utdanningsplan 
~ Følge klubbens eti kk og holdningskrav 
~ Påse at det blir tatt vare på verd isa ker 
~ Påse at møtelokaler som blir brukt er rydd ig etter bru k 
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~ Plikt t il å arrangere ett foreldremøte rett før sesongstart for å beslutte hvilke mål man skal 
ha for sesongen, sosialt og sportslig. 

~ Pli kt t il å arrangere ett foreldremøte rett etter siste seriekamp for å ta en oppsummer ing av 
sesongen og se om målene ble nådd . Før hver foreldremøte skal hele lagledelsen møtes og 
sammen planlegge møte. Foreldre ska l kunne melde inn sa ker t i l møtet. 

Instruks lagleder 

~ Ta seg av alle admin istrative oppgaver med laget 
~ I nnhente personalia opplysninger om spillere på laget, og oppdatere Medlemsnett 
~ Melde fra om spilleroverganger 
~ Sette opp akti vitetsplan før sesongstart, og gjennomgå denne med spillerne og foresatte 

(aldersbestemte klasser) 
~ Ansvarlig for at tildelt materie ll blir behandlet på en forsvarlig måte 
~ Oversi kt av materialbehov ska l sendes daglig leder før sesongstart 
~ Sørge for utstyr i forbindelse med kamper 
~ Skaffe bane og dommer ti l oppsatte kamper, dersom dette ikke er gjort av RFK 
~ For lag innt il 12 år må t idspunkt for hjemmekamp avtales på lagets tren ingstider 
~ Gjestende lag skal kontaktes i god tid og senest en uke før kampavvikling 
~ Bistå dommeren slik at kampen kan avv ikles presis 
~ Registrere på dommerkortet spillere som benyttes under kamp, og føre statisti kk over 

benyttede spillere og scoringsoversikt til bruk i årsrapporten 
~ Påmeld ing av lag til treningslei r/ turneringer i samråd med dagl ig leder 
~ Møtepli kt på ledermøter 
~ Skr ive Årsrapport for laget, og foreta utdeling av utmerkelser på års avslut ning 
~ Oppdatere lagets sider på klubbens offisielle hj emmeside 
~ Lagleder har ansvar for at dette er i orden i samråd med daglig leder 

Instr uks t rener 
~ Tren ingen ska l være målbevisst og mest mulig variert 
~ Tren ingsopplegget ska l følge anbefalinger fra klubbens sportsplan 
~ Treneren på aldersbestemte lag skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på 

kra vene til de enkelte ferdighetsmerker 
~ Ansvarlig for utta k av spillere til alle lagets kamper i henhold til klubbens sportsplan og NFFs 

reglement på de enkelte alderstrinn 
~ Møtepli kt på ledermøter/ t renerforum 
~ Treneren ska l samarbe ide positi vt med øvrige lag/ trenere ved hospitering 
~ Trenere skal ikke legge hindr inger for at spi l lere kan benyttes på eldre/ yngre lag i klubben, 

så lenge dette gj øres ihht. NFFs eller RFKs reg lement 

Laget 
Her følger noen prakt iske opplysninger ti l nytte for lag ledelsen: 

Påmelding til serie, cup og turneringer 

~ Påmeld ing ti l serie gjøres av daglig leder i samråd med den enkelte lag ledelse 
~ Påmelding ti l cuper/ turner inger gjøres av lagledelsen i samråd med dagl ig leder 
~ Klubben dekker påmeldingsavgift for inntil to tu rn eringer, for hvert lag 
~ Oversi kt over NFF/ RFK godkjente cuper finnes i Håndboka som utg is årl ig av RFK 

Spillernes lagtilhørighet 

~ Til og med smågutt/ småjente skal årsklasser så langt som mulig holdes intakt 
~ Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag skal lagledelsen for dette laget 

kontaktes før vedkommende spiller kontakt es og benyttes 
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~ Møte etter sesongen for å ta en oppsummering av sesongen og se om målene ble nådd 
~ Lagledelsen bør ha et forberedende møte for begge foreldremøtene. Foresatte oppfordres til 

å melde inn saker ti l møtet. 

Skader 

~ Lagledelsen må sette seg inn i rutiner for ut fylling av skademelding, samt enkel 
skadebehandling 

~ Ved skader i kamp eller tren ing må skademelding fylles ut og signeres av dommer (kamp) 
eller lag leder (tren ing) 

~ Leggskinn krysses av JA og husk kvittering på alle utlegg 

Arsrapport fo r hvert lag 
~ Årsrapport skr ives av lagleder i samarbeid med trener ved sesongslutt og leveres dagl ig 

leder, senest 1. desember hvert år 
~ Årsrapport ska l inneholde : 

Navn på lagledere / t renere 
Kort beskrivelse av gjennomføringen av årets sesong 
Rapport om deltakelse i cuper/ turneringer 
Avholdte aktiviteter (merker etc ) 
Navn på spillere med statistikk over antall t r eninger og antall kamper i klubben. 
Oversikt over spilte kamper med resultat (fra 13 år) 
Spille re som har r epresentert klubben utad 
Utmerkelser (årets spiller med mer) 
Lagbilder 
Sportslige og sosiale m ål og i hvilken grad dette er oppnådd 

9. Regler og retningslinjer 
Følgende publ ikasj oner er t i lgjengelige og skal leveres ut t i l trenere og lagledere før 
sesongstart av daglig leder : 

Håndbok f ra RFK, som viser adresser og annen nyttig info 
~ Lover og vedtekter for RFK, kampreglement og spillereg ler 
~ Klubbhåndbok og Sportsplan for Tjensvoll FK 

Andre publikasj oner som NFFs lovverk kan lånes på klubbkontoret 
Se for øvrig http: //www .fotball.no/ Kretser/ roqaland / for mer nyttig informasjon 

10. Utstyr og materiale 
Daglig leder iverksetter innkjøp av utstyr i samarbeid med sportslig leder og utstyrsbehov fra 
lagene skal meldes i god t id før sesongstart. 

KjØp av fotballutstyr 

Tjensvoll FK har avta le med fast leverandør, sjekk med daglig leder eller hjemmesidene. Som 
medlem får du rabatter på fotba llutstyr. Lagene har ikke anledning til å foreta innkjøp på 
klubbens regn ing 

Spille - og overtrekksdrakter 

~ Lag leder sørger for spi l lerdra kter (overdel) til det en kelte lag via daglig leder 
~ Overtrekksdrakter og annet utstyr kj øper gjerne den en kelte selv For å unngå at drakter 

forsvinner skal lag leder sørge for at spillere som slutter leverer t ilbake klubbens utstyr 
~ Trenere får overtrekksd rakt gratis i samråd med daglig leder 

Baller 

~ Baller tildeles lagene av daglig leder. 
~ Det fin nes tren ingsballer og kampba ller. 
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Spillerlisens 

~ Melding om navn, adresse og fødselsdato sendes av daglig leder ti l RFK før sesongstart på 
spillere som fyller 12 år i inneværende år 

~ Spillerne som spiller sen iorfotball , må betale egen lisens til NFF 
~ Veteran/ Old boys/ Gutt50 er dekket av felles l isens 
~ Spillere som unnlater å løse lisens er ikke forsikret i verken trening eller kamper 
~ Spillere nektes da adgang til å trene eller spille kamper 
~ Den en kelte spiller er selv ansvarlig for at li sens er betalt innen forfallsdato, og senest før 

første kamp spilles 
~ Blir spillere tatt i å ikke ha løst lisens, og klubben blir ilagt bot, vil spilleren måtte beta le 

denne boten 

Spilleroverganger 

~ NFFs lover ang ir hvordan en skal forholde seg ved spi l leroverganger 
~ Lag ledelsen ta r konta kt med daglig leder i hvert tilfelle for å si kre at overganger skj er på en 

betryggende måte 

Lagoversikt 
~ Lag leder er ansvarlig for at klubbens kartotek er å jour med alle spillerdata ved bruk av 

Medlemsnett via Sparebankl 
~ Alle lag skal ha reg istrert en totaloversikt innen 31. j an. hvert år (før Årsmøtet) 
~ Epost t i l lag sendes fra Medlemsnett 

Treningstider 

~ Tren ingstider/ baner ti ldeles lagene av daglig leder 
~ Oversi kt blir lagt ut på klubbens hj emmeside 

Kampoversikt 
~ Lagets kamper f innes på http: //www.fotba ll.no/ Kretser/ roqaland / 

Kampavvikling 

~ Lag ledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/ avta lte kamper 
~ Ved hj emmekamper skal dommer (gjelder ikke barnefotba ll) kontaktes i god tid 
~ Kontakt bortelag i god tid og av klar bl.a. draktfarger. 
~ Kontroller at kampba ll , l injeflagg og oppmerking av banen er ok 
~ Sjekk motstanders draktfarge, og avt al med motstander hvordan dette løses i praksis 

(reserv edrakter/ spill med markeringsvester) 
~ Fyll ut dommerkortet for 13 år og eldre, sjekk det og signer etter kampen 
~ Kampresu ltat sendes på SMS til 2303. Meldingen er : Resultat < kampnummer> 

<hj emmemål> - < bortemål > ( 13 år og eldre) . Eksempel : Resultat 12345678900 4 -2 
~ Lag ledelsen mottar giro fra dommeren som overleveres daglig leder for betaling 
~ Endres kampdag etter avt ale med motstander for lag over 12 år, skal melding gis RFK 
~ Dersom kampen ikke avv ikles/ motstander ikke møter, skal RFK ha meld ing snarest mulig 
~ Lag som ikke møter til kamp får bot fra RFK (dette må unngås i vår klubb) 

Forsikring og sikkerhet 
~ Alle sp illere under 20 år er kollekti vt forsikret gj ennom NFFs avt aler 
~ I t i llegg anbefaler vi foresatte å tegne egen forsikr ing 
~ Spillere som spi ller seniorfotball , må betale egen spillerl isens som bl.a. dekker forsikring 

sjekk 
~ Klubben dekker ikke egenandel ved skadebehandling, og derfor anbefa les høyeste 

forsi kringssum 
~ Sj ekk NFF sine hj emmesider ang forsikring, https: /Iwww.fotball.no/ nff/ fotbal lforsikring / 

Foreldremøte 
~ Lag ledelsen har møteplikt 
~ I nformere om egen forsikring 
~ I nformere om 0442 (skadetelefon) 
~ Det ska l settes mål for sesongen, både sportslig og sosia lt 
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Oppbevar ing av utstyr 

~ Det er trenerne som har ansvar for å holde alt utstyr i orden 

Klubbvimpel 

Intensjonen med klubbvimpel er at den skal benyttes som en gest ti l møtende lag i sluttspill i 
cuper/ turneringer, eller ved andre spesielle anledn inger. Har du behov for vimpel , tas det 
konta kt med daglig leder. 

11. Økonomi 
Klubben er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats for å dri ve klubben, i tillegg ti l betaling 
av medlemskontingent, lotteri og egenandeler ved turneringer. 

Kontingent 

~ Medlemskontingent fastsettes å rlig av Arsmøtet. Se klubbens offisielle nettsider 
for informasjon om gjeldende kontingent. 

~ Giro sendes reg istrerte medlemmer per februar hvert år 
~ Medlemmer som ikke beta ler, har ingen rett til å trene eller spille kamper 
~ 50 % rabatt ved oppstart før høstsesongen 
~ Styret og t renere/ lagledere i klubben beta ler ikke kontingent for seg selv 

Dugnader 

~ Medlemmer/ foresatte plikter å delta på en ( 1) dugnad pr år for klubben, alternativt kjøpe 
seg fri , se nettsidene til Tjensvoll FK for beløp. Dersom man ikke har utført pålagt dugnad 
mottas giro for dugnad med forfall 1/ 12 
Lag som på eget init iativ skaffer dugnader/ sponsorinntekter t i l eget lag må informere 
klubbledelsen i forkant av dugnaden, og inntekten fordeles med 30 % til klubben og 70 % ti l 
laget 
Dugnader for eget lag kommer i tillegg til klubbens dugnad 
Medlemmer med foreldre i styret eller som er trener/ lag leder i klubben ansees å gjøre sin 
dugnadsinnsats her, og er således fritatt for dugnad 

Sponsorer 
~ Daglig leder har ansvar for alt sponsorsalg i klubben. Dersom lag skaffer egne sponsorer må 

dette tas i samarbeid med daglig leder 
~ I ngen kan sette logo på spillertrøyer. Profilering på klubbekledning og andre klubbeffekter 

~~la!;~I~~O~i~~a::~t ~~~a~~~~j ~~~~~ I ~; ~~~e3~ t~!dti~:I~~~~~b~~s7~eo~ot~~tl~~et 
Lotteri 

~ Klubben har loddsalg 1-2 ganger pr år 
~ Hovedlotteriet starter normalt i august hvert år 
~ Alle medlemmer (5-1 3 år) er pålagt å selge lodd i hovedlotteriet, grupper over denne 

alderen utfører en ekstra dugnad 

Oppgjør fo r reiser lokalt 

~ Fergekort, som oppbevares av daglig leder , ska l benyttes når dette er mulig ( Ryfy lke/ Bokn) 
~ Ferjebilletter vil bli refundert, mot kvitter inger levert daglig leder 
~ Bompenger t i l kamper på Finnøy bl ir refundert 
~ Foresattes bruk av bi l for t ransport av spillere tiljfra kamper dekkes ikke 

Økonomisk støtte til lag 

~ I forbindelse med turneringer med overnatting, gi r klubben en lederstøtte slik: 
opp til 1 leder pr Ser lag 

• opp til 2 ledere pr 7er lag 
• opp til 3 ledere pr ller lag 
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~ Reiseti lskuddet er kr 1.000, - pr leder for turer til utlandet, og kr 500, - innenlands 
~ Klubben dekker påmeld ingsavgiften for t re turneringer pr. år inkl. egen turnering 

12. Orientering om utmerkelser 
Klubben deler ut en rekke utmerkelser for innsats i klubben : 

Ars remie 
Arets s ilJer 
Fair la 
Innsats okal 

Klubbhåndbok Tjensvoll FK 

INNHOLD: 

l. FORORD 

2. MÅL SETTING 

I . FLEST MULIG LENGST MULIG 

2. DIFFERENSIERING 

3. KRAV TIL KLUBBEN 

I . GODE HOLDNINGER 

2. MOTIVASJON 

3. MILJØ 

4. KRAV TIL TRENERILEDER 

I . HOLDNINGER 

2. KOMPETANSE 

5. KRAV TIL SPILLER 

Utmerkelse ved man es ilte kam er 
Utmer kelse for 5 o 10 års aktivitet 
Utmerk else tilla som vinner serien 
Æresmedlemska 

6. ORGANISERING AV ENKELTLAGETS ST ØTTEAPPARATET 

I . TRENER 

2. LAGLEDER 

7. AKTIVITETSNIVÅ 

1. SPORTSLIG E OG SOSIALE FØRI1"GER 

2. G E NERELLE RAMMER FOR AKTIVITET PÅ ULIKE ALDERSNIVÅER 

3. AKT IVITETSNIVÅ 

l. 5-7 AR 

2 . 8- IOAR 

3. 1l -12ÅR 

4. 13-14ÅR 

5. 15-16ÅR 

6 . 17-19ÅR 

8. SPILL ERUT VIKLING 

I . INNLEDNING 

2. DIFFERENSIERING 

3. HOSPITERING 

4 . KLU BB SAMLING 

9. TRENER UTVIKLING 

l. FORM:AL 

2. KOMPETANSEKARTLEGGING/SKOLERINGSPLAN 

3. KOMPETANSEKRAV 

4. STlMULERE TIL OPPLÆRING 

10. DOMMER UTVIKLING? 
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SPORTSPLAN FOR 
TJENSVOLL FK 

~ 
TJENSVOLL FK 

Tjensvoll FK organiserer fotba llaktivitet for bam og ungdom i aldersgruppen 5 - 19. 

Fonllålet er å lage en samlet plan og et egnet arbeidsverktøy for trenere og lagledere i 
Tjensvoll FK når det gjelder bame- og tmgdomsavdelingen, slik at man kan utvikle klubb 
og spillere i en positiv retning. Sportsplanen skal være en retningslinje for alle 
trenere/lagledere i klubben, og skal fungere som et verktøy for å kvalitetssikre vår aktivitet. 

2. Målsetting 
Tjensvoll FK har som mål , å gi et aktivitetstilbud innen fotball for alle banllungdom på 
Tjensvoll og nærliggende områder fra det året de fyller 5 år. 

Vår målsetting for aldersbestemt fotba ll kan deles i to: 

1. Flest mulig lengst mulig (Bredde). 
Vi ønsker å beholde flest mulig av våre bam og unge lengst mulig innenfor fotballmiljøet. 
Utgangspunkt for å klare dette er et ønske om å gi alle et godt flitidstilbud i et milj ø preget av 
trygghet, mestling og trivsel. Fotball skal være for alle, ikke bare for de beste. 

2. Differensiering (Taleut). 
Vi ønsker å legge forholdene til rette for at unge spillere med spesielle forutsetninger, 
ferdigheter, innstilling og vilje (talenter) skal klllme utvikle sitt potensial over tid til beste for 
rekl1lttering til Tjensvoll FK og/eller norsk fotba ll fOl·Øvtig. Klubben ønsker gjelmom 
sportsplanen å holde en høy kvalitet på spillel1ltviklingen og delmed øke muligheten for å ta 
f1'em gode spillere som forblir i klubben lengst mulig. 

3. Krav til klubben 
Tjensvoll FK er en Fair Play-klubb. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot 
hverandre, både på og utenfor banen. For klubben innebærer dette at vi skal arbeide for 
å skape: 

• Gode holdninger hos spillere og lagledere/trenere 
• Motivasjon 
• Godt miljø 

Gode holdninger, motivasjon og godt miljø er dessuten viktige fOl1ltsetninger for å utvikle 
bamas spOltslige ferdigheter. (link til fore ldrevettreglene) 

l. Gode holdninger 
Det holdningsskapende arbeidet stalter fra spillerens første dag i klubben. Klubben skal sette 
fokus på at hver enkelt spiller, leder og trener opptrer på en positiv måte overfor andre 
(ansvar, respekt, disiplin og toleranse) . 

Klubben tror det er et samspill mellom de holdninger og fotba llferdigheter spilleren 
har. Holdningene kan være avgjørende for: 

hvor god spilleren kan bli 
hvor godt miljøet i laget kan bli 



hvor gode lagkameratene kan bli 
hvor godt laget kan bli 

2. Motivasjon. 
Hvilke forutsetninger eller momenter skal man legge inn for å påvirke bams og unges lyst til 
å spille fotball? Det er mye lettere å arbeide med en gruppe som med liv og lyst går inn for 
trening og aktivitet. 

Noen spiller fotball for å oppnå en ytre beløtming som for eksempel sosial anerkjelmeise, 
suksess , premie og lignende (yt.-e motivasjon). Mens andre driver med fotball for fotballens 
egen skyld, for den gleden som fø lger med fotballspillet og miljøet (indre motivasjon). 

Den indre motivasjon har best langtidsvirkning, og stimuleling av fø lelser hos utøveme 
for fotballspillets egenverdi blir derfor en forutsetning i all spillel1ltvikling. 

Noen faktorer som påvirker spesielt den ind.-e motivasjonen. 

• Konkurranse. 
Er det noe bam og unge liker, så er det ulike fotmer for konkummse. I fotball vil selve 
kampen mellom to motstandere være konlamansesituasjonen og være årsaken til iver 
og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er kampen mellom en 
og en spiller, to mot en osv. i selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få 
"innbyrdes oppgjør" i løpet aven fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv 
itmvi.rkning på læringssituasjonen i fotball og bør mitme oss om at vi lager kamp like 
situasjoner også på u·ening som ungene kan stimuleres av. 

• Det å lykkes. 
Det er mange måter å lykkes på i fotba ll. fugenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha 
lyktes med en fmte, en scoring, takling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt 
både på motivasjonen og på lælingen, og spilleme synes det er moro å trene. Det er viktig å 
itmrette treningene slik at "det å lykkes" oppleves så ofte som mulig gjennom det å få 
utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå. 

• Straff og belønning. 
Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omfotmulering. Ved å påpeke det negative og kun 
dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med 
redde og utrygge fo tba llspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig at man 
alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette 
fe ilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten. Det er viktig å huske at det 
går an å påpeke fe il i en positiv tone. 

3. Miljø. 
Tjensvoll FK skal gjelmom tih·ettelagt aktivitet sørge for at trivselselementet står i fOlaiS . Vi 
skal drive breddeidrett hvor også de mest ivrige skal gis et ekstra tilbud. Hovedfolals er 
imidlertid å få med flest mulig lengst mulig. For å lykkes må nivsel på og utenfor banen 
pli Oii teres . 

• lede treningene. 
• føre oversikt over treningsfremmøte. 
• foreta laguttak. 
• velge spilleroppleggJtaktikk. 

2. Lagleder 
Laglederen skal: 

• ha ansvar for at laget har nødvendig draktsett og annet materiell som baller, 
vester, kjegler, og førstehjelpskrin. 

• sørge for at banen og utstyr er i forsktiftsmessig stand (oppmerking, nett, 
hjømeflagg og garderober, matchball, oppvanningsballer) ved hjemmekamper. 

• ta imot dommer og motstandere og gi nødvendig infOimasjon. 
• ha oversikt over aktivitetsavgift og medlemsavgift. 
• ved behov sette opp kjørelister til kamper og trening. 
• kalle inn til foreldremøter. 
• sørge for at laget har et regnskap og budsjett i samsvar med aktivitetsplan. 
• sørge for lagets sosiale aktiviteter. 
• ha lamnskap om fore ldrevettreglene, og fotmidle disse til fore ldregl.1lppa. 

70 Aktivitetsnivå 

Aktivitetene i Tjensvoll FK ska l bidra til å utvikle barnas spOl1slige og sos iale ferd igheter. 

l. Sportslige oe sosiale føringer 
Tjensvoll FK skal legge vekt på utvikling av gode basisferdigheter (tekniske ferdiglleter). 

Dette skal i varetas bl.a . gj ennom godt skolerte trenere og folaisering på ferdighetsmerker. 
Alle trenere skal få tilbud omlalrsing og videreutvikling. (Se punkt 9. Trenemtvikling). 

Tjensvoll FK skal være en arena for utvikling av gode sosiale ferdighe ter. Respekt og 
positivitet skal være sentrale stikkord. 

Tjensvoll FK er en breddeklubb, samtidig som vi skal forsøke å utvikle gode fotballspillere. 
Det gis derfor rammer for hvordan laguttak skal foregå . Det året man fyller 8 år gis det 
mulighet for hospitering på trening. Det året man fyller 10 år gis det mulighet for hospitering 
på .!gmm. Spillerens egne treninger har plioritet. Hospitering skal være et ekstra tilbud. Det 
oppfordres til differens ierte treninger for at spillere skal få utfordringer av spillere på samme 
nivå . 

Alder 

6 - 10 

11-12 

13 - 14 

15 - 16 

FøringeI" 

Alle spiller like mye på alle plasser 

Alle spiller like mye 

Alle spiller. Fortsatt er det viktig å prøve alle plasser. Treningsoppmøte , 
treningsinnsats og holdninger legger følinger for spilletid 

Alle skal ha et spilletilbud innenfor et differensiel1 opplegg 

Et godt lag er ikke nødvendigvis er summen av de individuelt beste utøveme. Det 
gjelder i stor grad å finne utøvere som er i stand til å handle sammen og påvirke 
hverandre positivt. 

I arbeidet med bam og unge ser en stadig hvor viktig det er at det skjer samhandling 
også utenfor fotballbanen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv effekt på mange 
måter. A utvikle et godt miljø rundt det enkelte lag, er i første rekke avhengig av 
treneren, laglederen og foreldrekontakten. Rammene for et godt miljø settes av 
trener/lagleder, som må være åpne og kameratslige i omgangsfonnen samtidig som 
man setter klare grenser for hva som er tillatt eller ikke. 

Erfaringsmessig øker miljøets betydning i takt med at spilleme blir eldre, samtidig 
som miljøarbeidet blir mer krevende. A jobbe for bedre holdninger og et godt miljø 
rundt et lag, må alltid være like viktig som å jobbe med tekniske/taktiske ferdigheter 

40 Krav til tIoene,o/laglede,o 
l. Holdninger 
Det er viktig at alle trenere/lagledere i Tjensvoll FK opptrer på en positiv måte overfor andre 
(ansvar, respekt, disiplin og toleranse) og er et godt forbilde for spilleme. 
Trener/lagleder skal oppfordre spilleme ilmgår en Fair Play-kontrakt (holdningskontrakt) 
(NB! Sette ilm lenke til slik kontrakt) 

2. Kompetanse 
For å nå den spOl1slige målsettingen er det viktig å ha trenere med den nødvendige 
kompetanse. (Se punkt 9. Trenel1ltvikling). 

50 Krav til spille,o 
Alle spillere skal opptre på en positiv måte overfor andre, vise ansvar, respekt, disiplin og 
toleranse. Klubben tror det er et samspill mellom gode holdninger og fotba llferdiglleter 
spilleren har. Det er derfor viktig å ha fOlalS på dette. 

Alle spillere skal undertegne en Fait· Play konu·akt, hvor de lover å fø lge disse reglene: 

Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler 
Vis respekt for laget og lagkameratene dine 
Vis respekt for dine motspillere 
Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler 
Ikke vær med på mobbing, rasisme eller almen dårlig oppførsel 
Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen 
Tap og vinn med sanmle sinn 

60 O,oganiseI"ing avenkeItlagets støtteappant 
Alle lag organiseres med minst en trener og minst en lagleder. 

l. Trener 
Trener skal: 

• lage aktivitetsplan for cuper, kamper og trening foran hver sesong. 
• lage treningsplan foran hver sesong og foran hver treningsøkt. 

Bamefotballens breddepreg fører også til store forskjeller både ferd ighetsmessig og 
interessemessig. Dette betyr at kravene til treneme også blir tilsvarende større, særlig når det 
gjelder evne til organisering og motivasjon. Treneme har et ansvar for å tilrettelegge 
aktiviteten slik at ikke bare de beste opplever mesning og glede av å lykkes , men også slik at 
de med lavere ferdighetsnivå også stimuleres mest mulig. Dette ilmebærer at treneme i valg 
av øvelser påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i en del av treningen 
(Se punkt 8.2 Differensiering). 

2. Generelle rammer for aktivitet på ulike aldersnivåer: 

Tjensvoll FK skal gi et positivt aktivitetstilbud både sosialt og spOl1slig til alle interesserte 
barn og unge i bydelen og nærliggende områder. Det skal legges vekt på at lagene 
sammensettes ut fra sosiale kritelier (venner, skolekamerater m.v.), og utvelging etter 
sportslige kvaliteter og ambisjoner skal tidligst skje på G/I 13 På de yngre lagene skal alle gis 
samme muligheter til aktivitet (spilletid i kamper m.v.) . 

3. Aktivitetsnivå 

Aldersgruppen 5 10 åI" 

Spillfonn i kamp er 5 ' er fotball . 

Karakteristiske trekk for a ldersgl"llppen 
For å lamne lage et godt fotball tilbud til bam i denne aldersgl1lppen, må man vite litt om 
barnets utvikling og modenhet. Aktivitetene ska l tilpasses dette . Fysiologisk sett er det liten 
forskjell på gutter og jenter. Dette betyr at de skal behandles likt, og det er ikke noe i veien 
for at jenter og gutter både trener og spiller sanmlen. 

3.1 Aldersgruppen 5 - 7 år 

Trening 
Treningsmodell 

• ref treningsøkta.no 

Treningsaktivitet 
• Barna skal lære: 

• A løpe etter en ball 
• A sparke en ball 
• A føre en ball 
• A stoppe en ball 
• A gå på ballføreren 

• Treningsaktiviteten bør legge vekt på følgende: 
• Lek, spill og moro 
• Oppfordre alle til allsidighet 
• Lære å ta inlOt beskjeder/instruksjoner 
• KOl1e intervaller på øvelsene 
• Mange ballberøringer 



• Enkle øvelser som ivaretar tekniske detaljer 
• Rotasjon på laget - alle prøver seg i mål 

Itmføling av enkle regler: 
• Hva skjer ved innkast? 
• Hva skjer ved cOiner? 
• Hva skjer ved utspill? 
• Hva skjer ved frispark? 
• Hva skjer ved avspark? 

Treningsmengde 
1 gang pr. uke + kamp 

• 1 time pr. treningsøkt 

Laeoreaniserine 
Hovedmålsetting er å få flest mulig lag og fænest mulig innbyttere slik at alle tar spille mye 
fotball. Ved sammensetning av lag bør man bestrebe seg på at barn som til daglig leker 
sammen og går i samme klasse/skole, får plass på samme lag. Lån av spillere fra andre lag, 
skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle trenere og ikke mellom trener/spiller. 

Itmdeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme. 

Kamper 
Påmeldes i ordinær serie fra det året man fyller 6 år. Det oppfordres til å anangere 
treningskamper og interne cuper/turnelinger. 

3.2 AldersgnmDeu 8 - 10 år 

Treuine 
Treningsmodell 

• Ref treningsøkta.no 

Treningsaktivitet 
• Valiasjoner i vektlegging vil veksle en del med alder og nivå, men "blandingskategori 

med diverse spill og lekfonner" bør som regel oppta ca. 50 % av treningstiden. Det er 
viktig å drive med mye avslutningstrening og skudd på mål på hver eneste u'ening! 

• Keepenollen 
Alle skal ta lov til å forsøke seg uten at vi går inn i organiselt trening av den enkelte. 

• Det skal legges opp til at alle i aldersgruppen gjelmomgår ferdighetsøvelsene knyttet 
til Minimerket I. 

Itmføling av enkle regler : 
• Hva skjer ved innkast? 
• Hva skjer ved comer? 
• Hva skjer ved utspill? 
• Hva skjer ved frispark? 
• Hva skjer ved avspark? 

Spill på små områder med ta spillere på laget. 
La kreativiteten hos den enkelte spiller ta stor plass . 
Styr ikke spillet for mye - husk spillerne har også ideer. 
Man bør jobbe med holdninger til treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin, 
hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring. 

• Det skal legges opp til at alle i aldersgmppen gjennomgår ferdighetsøvelsene knyttet 
til Minimerket Il. 

• Treningsmengde 
o 2 ganger pr. uke + kamp 
o 1- 1,5 time pr treningsøkt 

Laeoreaniserine 
Følgende retningslinjer gjelder: 

• Alle spiller like mye 
• Alle skal prøves på ulike plasser 
• Alle er forsvarere/angripere 
• Forsøke å holde posisjoner i størst mulig grad, ikke slavisk 
• Spille seg ut av forsvar, helst gjennom midtbanen 
• Videreutvikle forståe lsen for 7' er fotball 

Også på dette aldersU'innet ønsker vi en hovedmålsetting som fører til at flest mulig tar spille 
lengst mulig. Det sosiale samhold er viktig på dette alderstrinnet. Dette må legges til grunn 
når lag settes sammen. 

Itmdeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme. 

Lån av spillere fra andre lag skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle trenere og ikke 
mellom trener/spiller. 

Kamper 
Serie 
Ordinær serie 

Cup 
Lagene deltar ilokaleIregionale tum elinger. Det gis støtte til to cuper for hvelt lag. 
Cuper som Tjensvoll FK ammgerer, er gratis for lagene . 

3.4 Aldersgruppen 13 14 ål' 

Spillfonn i kamp er 9'er fotball (13 år) . Spillfonll i kamp er 11 'er fotball (14 år) . 

Karakteristiske trekk for aldersel"1lppeu 
Store forskjeller i fysisk og mental utvikling. 
Flere har kraftig lengdevekst (koordinering kan være midlertidig begrenset). 
Finkoordinasjonen er fOitsatt i sterk utvikling. 
Kreativiteten blomstrer. 
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Treningsmengde 
1 gang pr. uke + kamp 

• 1 time pr. treningsøkt 

Laeoreaniserine 
Alle spillerne prøver seg på alle plasser. 

Hovedmålsetting er å ta flest mulig lag og fæn est mulig ilmbyttere slik at alle får spille mye 
fotba ll. Ved sammensetning av lag bør man bestrebe seg på at barn som til daglig leker 
sammen og går i samme klasse/skole, får plass på samme lag. Lån av spillere fra andre lag, 
skal alltid skje etter avtale mellom de aktuelle aktivitetsledere og ikke mellom 
aktivitetsledere/spiller. 

Itmdeling av lag etter ferdigheter skal IKKE forekomme. 

Kamper 
Serie 
Ordinær serie. 

Cuper 
Lagene deltar i lokale tumelinger. Det gis støtte til to cuper for hvelt lag. Cuper som 
Tjensvoll FK anangerer, er gratis for lagene. 

3.3 Aldersgnmpen 11 - 12 åI" 

Spillfonn i kamp er Ter fotball. Allsidighet er fortsatt et viktig plinsipp for idrettsaktiviteten. 
Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læringen av ulike ferdigheter. Ballen brukes mest 
mulig i treningsaktiviteten. 

Karakteristiske trekk for 11 - 12 åringene 
Jevn og hanllonisk vekst 
Fysisk høyt aktivitetsnivå 
Spilleme er meget lærevillige og ærgjenige 
Relativt ulik utvikling av jenter og gutter 
Kreativiteten utvikles 
Opptatt av regler og rettferdighet 

Trenine 
Treningsmodell 

• Ref treningsøkta.no 

Treningsaktivitet 
• Holdepunkter for opplæringen 

Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læring av ulike ferdigheter. Ballen mest 
mulig i treningsaktiviteten. 

Teknisk ferdighetstrening må prioriteres . 
Spillere vil ha støne utbytte av å teipe på instruksjonsmomentene. 

Spilleme er ærgjenige og lærenemme. 
Gtllistig alder for påvirkning av holdninger. 
Spilleme er meget bevisste i forhold til rettferdighet. 
Stor variasjon i prestasjonene og humør. 

Trenine 
Treningsmodell 

• Ref treningsøkta.no 

Treningsaktivitet 
• Holdepunkter for opplæringen 

Treningstid med ball er det viktigste i treningene. Allsidighet er fortsatt meget viktig, 
men i denne aldersgruppen øker antall utøvere som bare spiller fotball . Spillerne er i 
en alder der det kan stilles støn e krav så vel fysisk som psykisk. 

Kreativitet skal fortsatt ha høy pliOiitet. 
Mer fokusering på taktisk-/tekniske ferdigheter, det vil si teknikk for å løse en 
taktisk oppgave (for eksempel drible når du må, spille når du kan). 
Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp - nå gjelder det i støtTe grad enn 

før å prestere . 
Lære spilleme til å forstå nødvendigheten av mange repetisjoner med kvalitet 
(repetisjonstrening) og lære spillerne nødvendigheten av konsentrasjon, 
interesse og entusiasme i treningssituasjonen. 

• Tekniske ferd igheter keeper: 
Overgang til spesiell keepelt rening, men viktig at keepere også får være med 
som utespillere. 
Keepere må læres opp til å drive egen oppvalm ing, utvikle selvstendighet i 
treningen. 
Man bør tilstrebe å få trent inn så mye av målvaktens basisferdigheter som 
mulig i denne aldersgruppen. 
Det bør legges opp til at keepere gjennom vinteren tar en treningsdag/uke i 
fOim av spesiell keepertrening. 

• Tekniske ferd igheter utespillere: 
Skuddtrening (skal foregå på hver trening!). 
Fotballbevegelser. 
Samhandling. 
Spilleprinsipper. 

Treningsmengde 
• 2 - 3 ganger felles pr. uke (90 min) + kamp 

Fortsatt allsidig stimulering 
Egentreningsøvelser tilbys til de som ønsker dette 
Sesong er hele året, men aktivitetsnivået reduseres noe fra november - januar 

Lagorganisering 
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Alle spiller. F0I1satt er det viktig å prøve alle plasser, men la den enkelte spiller få 

lengre tid i hver rolle. Mer systematisk llIlleringsordning. Treningsoppmøte, 
u·eningsinnsats og holdninger legger føringer for spilletid. 

Betydningen av å spille seg ut av eget forsvar via midtbanen. 

Understreke betydningen av bevegelse slik at overtallssituasjoner oppstår over hele 

banen. 

Begynnende systematisering av forsvarsarbeidet, spesielt press på ballfører. 

Alltid understreke at spilleIlles rolle i lagorganiseringen er et utgangspunkt, dette slik 

at kreativiteten settes i høysetet. 

Overgangen til I l 'er fotba ll kan føre til at gllipperl1ag må slåes sammen. Det sosiale samhold 
er viktig også på dette alderstrinnet. Dette må legges til grunn når lag settes sammen, selv om 
en får lag som i utgangspunktet ikke har de samme fotballmessige ferdighetene. 

13/14 å r 
SpilleIlle organiseres i en felles u·eningsgruppe, med ett (eller fl ere) lag. Aldersgruppen kan 
deles hm i lag på ulike nivå avhengig av antall tilgjengelige spillere, men dette skal i så 
tilfelle forankres i sp0l1slig utvalg. 

Kriterier for vmdering av plass på de ulike lagene settes i samarbeid mellom de aktuelle lags 
trenere og sp0l1slig utvalg i klubben 

På dette aldersnilmet er det enda viktigere med et næl1 samarbeid mellom trenere for ulike 
lag slik at spillere med høyere ferdighetsutvikling kan få tilbud om å hospitere (Se punkt 8.3 
Hospitering). 

Kamper 
Serie 
Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å b line ha sp0l1slig kvalitet til å b llllle melde 
på lag i l . divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i l . divisjon. 

Cup 
Deltagelse i lokalelregionale, nasjonale eller internasjonale cuper. Det oppfordres til to 
alTangement i året, et på vår/sommer og ett på høst da slike alTangementer ofte er svært 
motiverende for spillergruppen. Deltagelse på ekstellle ammgementer er betinget av at noe 
økonomiske midler skaffes til veie gjennom dugnader og/eller sponsonnidler slik at flest 
mulige spillere skal ha råd til å delta. 

SpilleI"u tvikling 
De mest u·eningsmotiverte spillerne får tilbud ut over ordinær u·ening (Se punkt 8. 
Spillerutvikling). 

Individuell oppfølening 
økt fokus på individet. 

o Sterkere fobiseiing på oppfølgning og tilbakemeldinger overfor den enkelte 
o Tilbud om årlig samtale med U·ener om personlig utvikling 

3.5 Aldersgruppen 15 - 16 åI" 
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Deltagelse i lokalelregionale, nasjonale eller internasjonale cuper Det oppfordres til to 
alTangement i året, et på vår/sommer og ett på høst da slike alTangementer ofte er svært 
motiverende for spillergruppen. Deltagelse på ekstellle alTangementer er betinget av at noe 
økonomiske midler skaffes til veie gjennom dugnader og/eller sponsonnidler slik at flest 
mulige spillere skal ha råd til å delta. 

Spillel"lltvikling 
De mest u·eningsmotiverte spillerne får tilbud om trening ut over ordinær trening. (Se punkt 
8. Spillel11tvikling). 

Individuell oppfølening 

Kontinuerlig individuell oppfølgning (se etter "typene" som kan bli A-lags spillere) 
Spillere må b rune ta negativ kritikk gitt på en konstruktiv måte 

StølTe oppfølgning av de aller beste spilleIlle gjennom talentutvikling 

(se punkt 8. Spillerutvikling) 

Men viktig at også de nest beste får en god og stimulerende oppfø lgning fordi: 

De f0l1satt kan bli de beste fotballspillerne 

Deres miljøtilhølighet kan gjøre dem til fremtidige ledere/trenere i klubben 

2. Stille stølTe krav til spillerne 

3.6 Aldersgruppen 17 - 19 åI" 

Noeu karakteristisk e trekk for a ldersgruppeu : 

• Sterke sosiale behov, men mer spilleme er mer selvstendige 
• økt frafa ll, andre interesser ovel1ar, spesielt blant jenter. 
• Kan være vanskelig å skaffe stor nok stall for jentelag 
• Sterkt behov for tilrettelegging i forhold til skolegang/studier 
• Effektive u·eninger kan være vanskelig pga. periodiske store fonall på treninger 
• Forskjellene på hvem som vil trene effektivt og satse seriøst øker. 
• Gutter trener generelt mer intensivt og viser stølTe interesse eIm jenter, men jenter 

U·ener gjeme mer altemativt (treningsshldio etc.) 

Trening 
• Ref treningsøkta.no 

Sportslige mål, ambisjoner og følge lig treningsmengde fastsetes av spillere, U·enere og evt. 
sportslig utvalg/sportslig leder før sesongen tar til. På dette nivået ønsker vi en systematisk 
trening hele året, men at aktiviteten er roligere i visse perioder for eksempel etter selieslutt 
Det skal være organisert fotba lltrening minst 2 ganger pr. uke innendørs/utendørs gjennom 
vinteren, og et hospiteringstilbudJekstratilbud for de som ønsker å trene mer skal foreligge. 

For jenter bør trening med ball utgjøre en stor del av u·eningene. 
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Sportsliee oe sosiale målst'tnineel· 
Det vektlegges i enda stølTe grad at ferdighetsøvelser mellom to eller flere spillere og 
spilløvelser organiseres etter prinsippet om ferdighetslikhet. Med dette menes at deler av 
treningen er organisel1 slik at øvelsene gjennomføres med tilnænnet ferdighetslikhet mellom 
spillerne. Dette sikrer raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå 
som igjen er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. På denne måten ønsker 
vår klubb å bidra til at spilleIlle i ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig 

Allsidighet 
o Bruk av ball er overordnet, kan også drive noe fysisk trening uten ball. 
o Motiveres til valg av hovedidrett. 

Karakteristiske trekk fo.· 15 -16 åringen e 
Ekstrem vekstperiode. 

Guttene utvikler stølTe muskelstyrke ennjentene. 

Pubel1etsproblematikk, sterk sosialt behov, kreativitet i stadig utvikling. 

Meget varierende opptreden. 

Trening 
Treningsmodell 

• Ref treningsøkta.no 

Treningsaktivitet 
• Holdepunkter for opplæringen 

Treningsøvelser med ball er fortsatt det overordnede mål for treningsaktiviteten, og 
det stilles stølTe krav til spilleme fra trenereIledere i klubben. 

Laeorganisering 
På dette aldersnivå er det viktig med en totalvurdering av den enkelte spiller. Både holdning 
og treningsvilje varierer sterkt. Derfor er det også viktig at trening og kamptilbud tar hensyn 
til den enkelte spillers fotballferdighet og motivasjon. Vi ønsker å gi kamptilbud til alle som 
trener regelmessig. 

SpilleIlle organiseres i ei u·eningsgruppe, med to (eller flere) lag. 

På dette aldersnilmet ønsker vi å foreta en hmdeling etter ferdigheter i seriespill og cup. 
Denne ilmdelingen etter ferdigheter må ikke føre til at spillere blir stående uten spilletilbud. 
For å b mne gi et kvalitativt godt nok spilletilbud til de med best ferdigheter, ønsker vi delfor 
et samarbeid på tvers av årsklassene hvis det er nødvendig. 

SpilleIlle kan flyttes opp og ned fra lagene avhengig av innsats og ferdighetsutvikling, og ut 
fra gjeldene lover og regler fra NFF. 

Kamper 
Serie 
Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å kmme ha sportslig kvalitet til å b line melde 
på lag i l . divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i l . divisjon. 

Cup 
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Laeorganisering 
På dette aldersnivå er det viktig med en totalvurdeling av den enkelte spiller. Både holdning 
og treningsvilje varierer sterkt. Derfor er det også viktig at trening og kamptilbud tar hensyn 
til den enkelte spillers fotballferdighet og motivasjon. Vi ønsker å gi kamptilbud til alle som 
trener regelmessig. 

SpilleIlle organiseres i ei u·eningsgruppe, med to (eller flere) lag. 

Kamper 
Serie 
Deltagelse i ordinær serie. Det er en målsetting å kmme ha sportslig kvalitet til å b line melde 
på lag i l . divisjon. Men det er bedre å være god i 2. divisjon, enn dårlig i l. divisjon. 

Cup/treningsleir 
Deltagelse i lokalelregionale, nasjonale eller internasjonale cuper. Problemet i denne 
aldersgruppen er at tilbudet er dårlig, og at nivået er meget høyt der det eksisterer. Det er 
denor viktig at årlige treningsleire bør organiseres dersom interessen er stor og innsatsen på 
de generelle treningene gjelmom året har væl1 bra. Deltagelse på ekstem e alTangementer er 
betinget av at noe økonomiske midler skaffes til veie gjennom dugnader og/eller 
sponsomlidler slik at fl est mulige spillere skal ha råd til å delta., men i denne aidersgllippen 
har de fleste spilleme deltidsjobb så finansiering blir ofte en plioritering fra spilleIlle. 

SpilleI"utviklinglIndividueIl oppføle ine 
Et overordnet mål i delme aldersgruppen er å få fl est mulig til å fortsette med fotballen og 
utvikle spillere til klubbens heITe og dame A-lag. 

Enkelte spillere kan kvalifisere seg til A-stallen, og mange spillere vil få tilbud om å trene 
med klubbens rekruttelingslag. Siden forskjellene i motivasjon og ilmsats er svært stor i 
denne aldersgruppen er det ekstra viktig å passe på at de som er mest motiverte får nok 
utviklingsmuligheter utenom de ordinære treningene. 

8. S pilleru tvikling 

l. Innledning 
FOlUlålet med spillerutvikling er å gi et tilbud til spillere med spesielle fotba llferdigheter, 
holdninger og motivasjon. Målet er at samtlige spillere kommer i en flytsone hvor de får 
tilsu-ekkelig med mesuing og utfordring. 

Spillellitvildingen skjer i U·e fonner: 

• Diffel-ensieling 
• Hospitering 
• Klubbsam.ling (Team Tjensvoll) 

2. Differensiering 
Differensiering innebærer tilpasset opplæring for å gi hver enkelt spiller mesuing og utfordring. 
Differensiering bør innføres som prinsipp så tidlig som mulig. 

• Diffel-ensieling i u-ening: 
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• Tilpassede øvelser enkeltvis eller i grupper, hvor man øker kravene ved å legge 
inn begrensninger i fonn av antall touch, hllltighet, passiv/aktiv motstand etc. Det 
er av hensyn til gruppetilhØlighet viktig at det er en felles del for samtlige spillere. 

• Differensieling i kamp: 
• Meld på flere lag (ikke topping i tmg alder) 
• Om mulig låne spillere over eller tmder årsklassen 
• Alle skal spille, men vurdere jevnbyrdighet i forhold til motstandeme 
• Bruk aven spiller mer eller mindre ved store forskjeller 

3. Hospitering 
Hospitering innebærer at spillere får U-ene og eventuelt spille kamp med og mot eldt·e spillere, slik 
at man møter utfordringer tilpasset den enkeltes behov. Enkeltspillel-ens behov skal senes i fokus 
på bekostning av de enkelte lags resultater i serie og cuper. De beste spilleme bør trene på det 
nivået de behersker, men hospiteling i kamp bør ikke forekomme før det året man fYller 10 år. 
Hospitering på u·ening kan forekomme fra det året man tyller 8 år. Ved tildeling av u-elungstider 
er det viktig å ta hensyn til muligheten for å hospitere på andt-e lag. 

Følgende kritelier legges til gn mn når man vurderer hospiteling: 

• Oppimot 100 % treningsoppmøte på eget aldersttinn (med unntak av gyldig fravær) 

• Gode holdninger 
• Gode ferdigheter 
• Forankring hos spillergmppene, foreldt-egmppene (lam info) og involvelt e trenere 
• Egen trener innstiller på hospiteling og spOltslig utvalg/daglig leder foretar godkjenning 
• Totalbelasttungen (trelring, kamper, skole, fanulie, veliller, fiitid) til spiller må følges 

nøye. 

Gjelillomføring: 

er med en-to ganger pr uke en viss tidsperiode/over lengre tid (gjelder de som u·enger 
eksu-a utfordtinger) 
er med en eller flere hele uker av gangen før tilbake til egen gmppe (gjelder de som 
u-enger ekstra utfordringer 
løftes opp og er fast med nivået over (gjelder de klal-e enere som ikke har nok utfordringer 
i eget lag) 
på jentesiden er det en god ide å la de klare eneme trene med gunelag 

Gjelillomføringsmetode avtales mellom spiller, spillers foresatte og involvelte trenere. 

4. Klubbsamling (Team Tjensvoll) 
Klubbsamiing (Team Tjensvoll) er en månedlig samling for enkeltspillere (klubbtalenter) i 
Tjensvoll FK i alderen 13 - 16 år for trening på et høyere nivå enn i de vanlige lagtreningene . 
Tiltaket er et ledd i motivelings- og utviklingsarbeidet rettet mot enkeltspilleren. 

KI"itelier: 

Spillere som viser gode ferdigheter, holdninger og har godt treningsoppmøte på 
lagtreningene 
Gmppens aktiviteter prioriteres spesielt i perioder uten seriespill, og legges både itmen
og utendørs . 
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• Ungdomsfotball : 
Alle trenere bør gjennomføl-e NFF C lisens dellau-s 3: ''Mot tlllgdom -lengst mulig" og 
dellalfS 4: ''Ungdomsfotball-lengst mulig - best mulig" 

4. Stimulere til opplæring 
Med bakgnmn i skoleiingsplan "inviteres" kandidatene til kursing i regi av Tjensvoll FK. 
Invitasjonene sendes ut med bakgnuill i Tjensvoll FK 's kompetansekrav, og Tjensvoll FK 
fmventer at treneme prioriterer ktu-sdeltagelse. 

• Daglig leder er ansvarlig for at det legges til rene for de ulike ktlfS 

• Trenere som ikke finner anledtling til å delta på lalfS i Tjensvoll FK 's regi fmventes å 
delta på anviste lalfS i regi av Rogaland Fotballkrets. 

18 

Teknisk u·elung vil være det viktigste arbeidsområdet for gruppen, men det meste av 
fotba llopplæring vil bli fokuselt . 
Insmlktører bør være godt skoleit og ha god trenererfaring 
Det kan være aktuelt å dtive denne virksomheten i samarbeid med for eksempel 
naboklubber 
Ansvarlig for gjennomføring og innhold: SpOltslig utvalg og Daglig leder 
Treneme i de enkelte aldersgmppene nominerer og koordinerer unak 
FonnelI innkalling foretas av daglig leder 

9. n·enel"Utvikling. 

l. Formål 
FOlUlålet er å kunne tilby våre spillere kvalifiselte trenere, og få en planmessig utvikling av 
treneme. Idene itillgår også rekmneling av U·enelTessurser i egen klubb. 

Følgende elementer inngår i aktiviteten: 
• Kompetansekartlegging 

• Legge til rene for opplæring; skoleringsplan 

• Kompetansekrav 

• Stimulel-e til opplæling 

2. Kompetansekartlegging og skoleringsplan 
Kompetansekalt legging gjennomføl-es for å lauille legge planer for u·enerutvikling i klubben i 
fOlUl aven skoleringsplan. 

• Ansvarlig for kalt legging: Daglig leder 

• Ansvarlig for utarbeidelse av skoleringsplan: Daglig leder 

Skjema/or kompetansekartlegging med eksempler: 

Navn Lag Formell kompeta nse R eell kompetanse 
NN G-2003 Delskurs l Spillerelfaring 1-3 

divisjon 
NN G-200 1 Delkurs l og 2 Spillerelfaring 4 - 6 

divisjon 
NN J-2000 Delskurs l - 4 Spillerelfaring 

aldersbestemt 
NN J-1997 Ingen Trenerelfaring 

aldersbestemt 

3. Kompetansek.-av 
Tjensvoll FK skal ha kvalifiserte U·enere med kompetanse til å planlegge og gjennomføre 
treninger av høy kvalitet. 

Minimumskrav: 

• Bamefotball : 
Alle trenere bør gjellllomføl-e NFF C lisens dellalfs l : "Bamefotballkurset" og delkurs 2: 
"Bamefotball- flest mulig med kvalitet". 
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Vedtekter for Tjensvoll Fotballklubb,  

stiftet 01.11.1980 

(vedtatt den 2.mars 2005, sist endret 4.mars 2014, godkjent av Rogaland idrettskrets 
den …….) 
  
§ 1 Formål 

Tjensvoll Fotballklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Fotballforbund 
(NFF) og i Norges Idrettsforbund (NIF) og Olympiske og paralympiske Komité.  
  
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Klubben skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og 
kontinuitet. Det skal være et miljø som bygger på trygghet og trivsel og der spillere, 
trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og 
toleranse. 
 
 
§ 2 Organisasjon 

Tjensvoll Fotballklubb er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets og medlem 
av Norges Fotballforbund. 
Fotballklubben hører hjemme i Stavanger kommune, og er medlem av Stavanger 
idrettsråd. 
Tjensvoll Fotballklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige 
medlemmer. Klubben disponerer bane etter kommunens tildelinger. 
  
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder for Tjensvoll Fotballklubb 
uavhengig av hva som står i klubbens vedtekter. 
  
 
§ 3 Medlemmer 

Alle som aksepterer Tjensvoll Fotballklubbs og overordnede organisasjonsledds 
regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke bli tatt opp som 
medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til Tjensvoll Fotballklubb og 
andre organisasjonsledd i NIF/NFF. 
  
Medlemskap kan nektes i særlig tilfeller. Fotballklubbens avgjørelse kan påklages til 
Rogaland idrettskrets. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. 
Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til idrettsstyret innen 3 uker etter at 
rekommandert melding er mottatt. 
  



Medlemskap i Tjensvoll Fotballklubb er først gyldig og regnes fra den dag første 
kontingent er betalt. 
Klubbens trenere, lagledere og medlemmer av styret er unntatt fra kravet om betaling 
av medlemskontingent. Det samme er foreldre til barn under 15 år som det er betalt 
medlemskontingent for. Disse anses likevel for å ha gyldig medlemskap. 
 
Medlemmet plikter å overholde NIFs, NFFs og klubbens regelverk og vedtak. 
 
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning fra den er mottatt.  
 
Medlemmer som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent, kan bli fratatt 
sitt medlemskap. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt 
medlemskap i fotballklubben og skal strykes fra medlemslisten. Medlem som har tapt 
sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
Klubben skal føre medlemslister. 
 
 
§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 
 
 
§ 5 Kjønnsfordeling 

Ved valg av medlemmer og varamedlemmer til styre, råd, utvalg mv skal det velges 
personer fra begge kjønn. 
Der det velges mer enn 3 personer skal det være minst 2 representanter fra hvert 
kjønn.  Der det velges 2 eller 3 personer skal begge kjønn være representert. 

 
 
§ 6 Stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv (NIFs lov § 2-5) 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, hatt gyldig 
medlemskap i klubben i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.  
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 
 
Klubbens trenere og lagledere som har gyldig medlemskap, se § 3, 4 ledd, er 
valgbare og har stemmerett på årsmøtet. Det samme er foreldre til medlemmer under 
15 år når det er betalt medlemskontingent for barnet.  
 
En arbeidstaker i fotballklubben er ikke valgbar til tillitsverv i klubben eller i 
overordnede organisasjonsledd, og har heller ikke stemmerett på klubbens ordinære 
eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og 
medlemskap i klubben. 
  
En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i fotballklubben; 
medlem av styre, valgkomité, revisor. 
 
Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som 
ligger innenfor sitt arbeidsområde 



 § 7 Inhabilitet 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a) når vedkommende selv er part i saken 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i side linje så nær som søsken 
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer 

med en part 
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i 

et organisasjonsledd eller annen juridisk person (selskap) som er part i saken 
 
Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre 
særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes 
upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 
særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende 
har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 
 
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 
underordnet i klubben. 
  
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende bør vike sete. 
  
 Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 
  
I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er 
inhabil. For øvrig kommer bestemmelsene i NIFs lov § 2-8 (6) og (7) til anvendelse. 
 
 
§ 8 Tillitsvalgtes refusjoner av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan 
motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og 
godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal 
fremkomme av årsberetningen. 
 
  
§ 9 Regnskap, revisjon, budsjett mv 

Tjensvoll Fotballklubb er regnskaps- og revisjonspliktig og skal følge NIFs regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser. 
 
Bankkonti skal være knyttet til Tjensvoll Fotballklubb og skal disponeres av to 
personer i felleskap. Underslagforsikring skal være tegnet for de som disponerer. 
 



Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Klubbens 
størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet.  

 

§ 10 Årsmøtet 

Fotballklubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen 
av april måned.  
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene 
og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på fotballklubbens internettside. Forslag 
som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort 
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 
  
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet henholdsvis under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøtet er lovlig innkalt 
og om det er saker som ikke kan behandles. 
Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent 
for medlemmer. 
  
Årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer 
det antall styremedlemmer som er fastsatt i § 13. Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. 
  
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på 
utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.  
 
 
§ 11 Ledelse av årsmøtet 

 Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten trenger ikke være medlem av 
fotballklubben. 
 
  
§ 12 Årsmøtets oppgaver 

 Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle fotballklubbens regnskap i revidert stand. 
6. Behandle innkomne forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta fotballklubbens budsjett. 
9. Behandle fotballklubbens organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 
b) Styremedlemmer og ev varamedlemmer 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9. 



d) 2 revisorer 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er 
tilsluttet. 
 f) Valgkomité med leder og 1 medlem og 1 varamedlem for neste 
årsmøte. 

  
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 
forhold til stemmetall. 
  
De 5 faste medlemmene av styret velges for 2 år av gangen. På ett årsmøte velges 
leder og 2 styremedlemmer, på det neste årsmøte velges nestleder og 1 
styremedlem. 
 
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 
 
 
§ 13 Stemmegivning på årsmøtet 

For å være gyldig må et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 
stemmene. Ingen representant har mer enn en stemme.  Ingen kan møte eller avgi 
stemme ved fullmakt. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.  
  
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller 
ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses 
som ikke avgitt. 
  
Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
  
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha 
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 
varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første 
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas 
så omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de 
valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget 
ved loddtrekning. 
 
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 og 6. 
  
 
§ 14 Ekstraordinært årsmøte i fotballklubben 

Ekstraordinært årsmøte i fotballklubben innkalles av organisasjonens styre med 
minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak av årsmøte i fotballklubben. 
b) Vedtak av styret i fotballklubben. 



c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av fotballklubbens stemmeberettigete medlemmer. 

  
Ekstraordinær årsmøte innkalles og anses vedtaksført etter de samme bestemmelser 
som gjelder for ordinært årsmøte, jf § 10. 
 
Ekstraordinært årsmøte i fotballklubben skal bare behandle de saker som er angitt i 
vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. 
 
  
§ 15 Fotballklubbens styre 

Fotballklubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet 
mellom årsmøtene.  
  
Styret skal: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede myndighets regelverk og vedtak. 
b) Påse at fotballklubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 

samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede 
organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering 
av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide mandat/instruks for disse. 

d) Representere fotballklubben utad. 
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen 

  
 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av 
styremedlemmene forlanger det. 
  
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes 
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme 
avgjørende. 
  
Det skal føres protokoll fra styremøter. 
 
 
§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer 

Fotballklubben skal ha en valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i 
fotballklubben, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling 
på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 
  
Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte 
bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og 
ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av fotballklubbens 
organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9. 
  
For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og 
grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere fotballklubben utad uten 
styrets godkjennelse, jf § 15. 



  
 
§ 17 Straffesaker 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser) og 
NFFs lov kapittel 11 og 12. 
 
 
§ 18 Lovendring 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i fotballklubben 
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
  
Vedtatte lovendringer må godkjennes av idrettsstyret eller organ med delegert 
kompetanse fra idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent, jf NFFs lov § 8-2. 
  
  
§ 19 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs 

Oppløsning av Tjensvoll Fotballklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
  
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 
med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 18. 
  
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets overskytende midler 
et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at fotballklubben skal oppløses, 
sendes idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte til 
behandling av saken. 
 
Ved konkurs anses fotballklubben som oppløst. Ved konkurs gjelder reglene i 
konkursloven og dekningsloven.  
 
 

 

 



INNSTILLING FRA VALGKOMITE 

3 Mars 2015 

Utgående styremedlemmer: 

Tor Ove Holsen (Styreleder) 
Trude Longva (Nestleder) 

Sittende styremedlemmer, ikke på valg: 

Janne Gunn Helle 
Gert Von Hirsch 
Nora Gjetrang 
Tormod Roth (Vara) 
Siri Frostestad (Vara) 

Nye kandidater: 

Ellen heggheim 
Gitle Aarre 

Valgkomiteen har ikke innstilt kandidater til individuelle verv. 

Mvh 
Ine og Andor 
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