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Årsberetning for 2015 

 

 

Arten av virksomheten og hvor den drives 

 

Foreningen ble stiftet 01.11.1980. Foreningen er et idrettslag knyttet til Norges Idrettsforbund. 

Foreningens virksomhet er å drive med organisering av fotball. Foreningen driver ingen 

forsknings- og utviklingsaktiviteter. 

 

Foreningens kontor er i Stavanger kommune.  

 

Rettvisende oversikt 

 

Foreningen har hatt en tilfredsstillende resultat i 2015. Det har ikke vært spesielle forhold som 

har påvirket resultatet positivt eller negativt i 2015 og resultatet slik det fremgår av 

resultatregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomheten i 2015. 

 

Redegjørelse for fortsatt drift. 

 

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne 

forutsetningen.  

 

Redegjørelse for arbeidsmiljø 

 

Det er totalt 1 mannlig ansatt i foreningen. I styret er det 5 medlemmer, hvorav tre menn og 

to kvinner. Det er ikke iverksatt noen spesielle likestillingstiltak i året som er gått, men 

foreningen tilstreber å likestille menn og kvinner.  

 

Det er etter styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen 

er god. 

 

Opplysninger om forhold som kan påvirke det ytre miljø 

 

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. 

 

 

 

Stavanger, 11.03.2016 

 

I styret for Tjensvoll FK 

 

 

 

______________  ________________  _____________   

Ellen Heggheim  Nora Gjetrang  Gitle Aarre   

Styrets leder   Nestleder   Styremedlem   

 

 

 

______________  ________________  ___________   

Janne Gunn Helle  Gert von Hirsch  Dan Pedersen   
Styremedlem   Styremedlem   Daglig leder 

 

 

 







Tjensvoll FK -Styrets årsrapport 2015 

2015 har vært et godt år for styret. Vi har hatt styremøter 1 gang pr. måned, utenom 
sommer -og juleferien. Daglig leder har deltatt på alle møtene og ellers har vi stort sett vært 
fulltallige på møtene. 

Styret ha r i 2015 bestått av: 

Ellen Heggheim -Styreleder 
Nora Gjetrang Nestleder 
Gert Von Hirseh - Styremedlem 
Gitle Aarre -styremedlem 
Janne Gunn Helle - Styremedlem 
Siri Frostestad -l.varamedlem 
Tormod Roth 2.varamedlem 

Alle styremedlemmene har tildelte oppgaver og jobber godt sammen. Dette året har styret 
vedtatt å etablere klubben som en 'Kvalitets klubb' . Gert Von Hirse leder dette arbeidet og vi 
er godt i gang med denne etableringen. Ellers har vi hatt et ekstra fokus på jentefotballen i 
klubben. Vi har i den forbindelse arrangert jentedager, hvor vi har slått sammen ulike 

årstrinn. Dette har vært svært vellykket og vi vil i 2016 fastsette flere slike samlinger. 

Klubben har en sunn og god økonomi, med en egenkapital på 932 281,- kroner. 

12015 stod klubbhuset klart ved hovedbanen i Sørmarka. Dette huset har vært til stor glede 
for klubbens medlemmer. Det var derfor trist når brakkene brant ned i november. Brannen 
er etterforsket og konklusjonene er brannårsak ukjent. Klubben har hatt gode 
forsikringsavtaler og av den grunn kom arbeidet med å få opp nye brakker raskt i gang. Vi 
har i tillegg fått gjort noen forbedringer i denne prosessen. 

Daglig leder Dan Pedersen, har som tidligere år jobbet for å sikre klubbens økonomi, ved å 
skaffe sponsorer og gjennomføre ulike dugnader. Han spiller en stor rolle for utviklingen av 
klubben som en bydelsklubb, hvor det skal være plass til alle. 

På det sportslige planet har vi arrangert turneringer på banen i Sørmarka og en stor 
innendørsturnering i Randaberg Arena. Disse arrangementene har vært svært vellykket og 
det har gitt gode inntekter til klubben. Vi satser videre på slike turneringer i 2016 og ønsker 
at dette året skal gjennom Kvalitetsklubb konseptet, bidra til at klubben får en enda bedre 
etablert praksis for å ivareta klubbens medlemmer. 

Styret har stor respekt og setter stor pris på klubbens trenere, lagledere, støttespillere og 
øvrige medlemmer, og ønsker å styrke klubben ytterligere i 2016. 

Stavanger 20.02.16 

Ellen Heggheim Styreleder 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR DAGLIG LEDER 

 
Som engasjert daglig leder så blir det å være en daglig leder mer enn bare det å være leder. Det 
kan være fordeler og ulemper med en slik tilnærming til jobben. Jobben blir som en livstil. 
 
Utvilsomt så er det mye å henge fingrene i det å være daglig leder i en fotball klubb. Det er ikke en 
08.00-16.00 jobb, men mer en jobb der en også følger opp  i felten, og da må en på banen etter 
16.00. 
Begynner å få en solid fartstid som daglig leder og er vel en av få i hele Rogaland som har vært 
sammenhengende daglig leder over så lang tid. Vanlig levetid i disse jobbene er på ca. 2 år. 
 
I løpet av året har en mange oppgaver som skal gjøres etter beste evne og til det beste for lag, 
lagledere, trenere, foreldre/foresatte, krets, kommunen, samarbeidspartnere og ikke minst 
klubben og styret.  
Hovedsakelig er den største utfordringen å få den økonomiske biten på plass, noe som klubben 
har fått i alle disse år med meg som daglig leder. 
Merker at økonomien endrer seg i forhold til hva som skjer i samfunnet, krise mm. Som igjen gir 
ringvirkninger ned til organisasjoner som vår klubb. 
 
Til tider så føler jeg at en del av min tid blir litt misbrukt i det å følge opp kontingent betalinger, i 
2016 må denne tiden benyttes til andre gjøremål. Her har styret en plan for å få inn kontingent i 
tide, så får vi håpe det hjelper. 
 
Føler vi har oppnådd de mål og verider som vi har satt oss for 2015. Mye kan nok forbedres og vi 
tar forsiktige steg i riktig retning år ut og år inn. 
I 2016 håper jeg å få enda mer del i det å utvikle klubben i sportslig retning og føler allerede vi er 
godt i gang med det via kvalitets arbeidet til å bli en kvalitetsklubb. 
I tillegg ønsker jeg å rette fokus på Haugtussa og anleggs siden her. Nå er det på tide å brette opp 
armene og få kommunen med på et samarbeid. 
 
Må også nevne at all den tid jeg og noen hadde bidratt med for klubbhuset fort fikk en brå stopp i 
november 2015. 
Det var rett og slett en skikkelig smell og jeg følte det gikk langt ut i Januar før jeg våknet av det 
som skjedde. 
 
I skrivende stund har jeg og klubben stått på og fått tilbake den viktige identitets plassen i det å ha 
et klubbhus for medlemmene. 
Klubbhuset er nå tilbake og jeg ønsker at flest mulig tar turen innom og bruker lokalet flittig. I 
2016 vil jeg også ha en kontor dag i uken på klubbhuset. 
 
Mvh 
Daglig leder, Dan Pedersen 
 



 

 

 
 

 

SPORTSLIG UTVALG 

 

ÅRSRAPPORT 

 

2015 

 

 

Sportslig utvalg består av Gitle Aarre (barneleder), Gert Von Hirsch (ungdomsleder) og  

Øystein Paulsen (leder). 

 

Sportslig utvalg ved leder har bistått daglig leder med utarbeidelse av klage til kommunen 

over tildelte treningstider på Sørmarka. 

 

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

voksenfotballen. 

 

Sportslig utvalg har samlet sett ikke blitt forelagt spesielle problemstillinger i løpet av året.  

 

Det har ikke vært avholdt særskilte møter i sportslig utvalg. 

 

Barneleder 

 

Juni 2015: Mini og Teknikkmerkedag for alle i barnefotballen med mange barn som 

deltakere, 10 stk. klarte blått i teknikkmerke. 

 

Internturnering i/for barnefotballen: 70 barn påmeldt og ungdom/voksne, med nærmere 40 

stk. påmeldt blanda lag gutter og jenter. 

 

Høst 2015: Internturnering for barn og voksne. 70 barn påmeldt og nærmere 80 voksne. 

 

Invitert til samling for trenere/lagledere skulle begynne i ungdomsfotball, uten nok påmeldte. 

 

Ungdomsleder 

 

Samarbeid mellom lag i ungdomsavdeling. 

Alle våre ungdomslag på ulike nivå hatt samarbeidet med andre lag i klubben. 

Klubben har stilt med lag til G16, J15, G14, G13 og J13. J16 og G14 har begge hatt to lag i 

serien. 

 

G2001 med sine to lag ble før sesongstart ytterligere forsterket med spillere fra SIF i det hele 

2001 laget flyttet over til Tjensvoll. Flere hos G2001 har hospitert i kamp og trening til G99. 



Årsrapport 2015 

Kvalitetsklubb arbeidsgruppe 

Tjensvoll FK 

På initiativ fra Kvalitetsklubbansvarlig i styret i Tjensvoll FK, Gert von Hirsch, ble 
det i august 2015 etablert en arbeidsgruppe for å starte prosessen med å få 
klubben godkjent som NFF kvalitetsklubb i løpet av 2016. Arbeidsgruppen 
består av følgende personer: 

Gert von Hirsch 
Nils Alexander Hoem Hegre 
Tore Ravndal 
Eirik Aase 
Lars Aamodt 
Dan Pedersen 

I tillegg stiller Fotballkretsen med en kontaktperson som følger opp klubben i 
denne prosessen, og som har vært invitert til et par møter for å informere om 
hva en Kvalitetsklubb er og hva som skal til for å bli godkjent som en.  

Arbeidsgruppa har avholdt møter i høst og nå på nyåret. Fokus har vært å få 
oversikt over kravene som stilles til en kvalitetsklubb, kartlegge klubbens 
situasjon i forhold til disse kravene, og ikke minst utarbeide et forslag til 
organisasjonkart og rollebeskrivelser som skal gjelde for Tjensvoll FK. 
Organisasjonskartet må tilfredstille formelle krav fra kretsen. Vi har forsøkt å 
tilpasse organisasjon og roller/stillingsbeskrivelser til eksisterende roller i 
klubben og hva vi syns er viktig å legge vekt på for å bevare og viderutvikle det 
særegne for Tjensvoll FK. Mye av arbeidet har gått med til å definere spesifikke 
stillingsbeskrivelser iht krav og anbefalinger i NFF kvalitetsklubb for de enkelte 
roller i klubben, både sportslig og administrativt. 

I februar i år la vi frem foreløpige resultater for vår kontaktperson i Kretsen 
som ga inntrykk av at han syns arbeidet med Kvalitetsklubb var godt i rute og 
han var fornøyd med arbeidet sålangt. Arbeidsgruppen ser for seg å videreføre 
arbeidet også i 2016. 

21. februar 2016 

Lars Aamodt 
på vegne av arbeidsgruppen for NFF Kvalitetsklubb 



G2001-lag1 har på høsten hatt treninger side om side med G99 hvor det avslutningsvis har 

vært gjennomført en del treningskamper mot hverandre. G99 blir nå alle en del av Gutter 19, 

det er ikke nok 16 åringer i kommende sesong til å ha eget 16 års lag. 

 

J2000 og G2001 har i sesongoppkjøringen gjennomført treningskamp sammen, hvor man i 

flere omganger stilte med ulike lagmix med bakgrunn i at begge gruppene hadde to lag hver. 

J2000 har regelmessig hospitert med én spiller til G2001 i trening og kamp. Også J2000 

overtok mange ekstra spillere fra SIF som dannet grunnlag for å ha to lag i serien. J2000 har 

også ved noen få anledninger avgitt spillere til J 19. J2000 har i forståelse med lagledelse på 

J2002 hatt en jente fra J2002 på prøvehospitering i begynnelsen på året. 

 

G2002 har trent side om side med G2001 og har hatt flere treningskamper mot G2001-lag2. 

Enkelte fra G2002 har også hospitert til G2001. J2002 og G2003 har begge hatt faste 

ordninger hvor de regelmessig har hospitert opp til G2002 i trening og kamp. 

G2002 er dessverre oppløst som lag men flere av spillerne er nå med G2001. 

 

 

Stavanger 1. februar 2016 

 

 

Øystein Paulsen 

Leder av sportslig utvalg 



 

 

 

ÅRSRAPPORT FRA FAIRPLAY KONTAKT 

TJENSVOLL FK 2015 

 

 

I 2015 har vi opprettholdt spillerkontraktene til spillerne, nye spillere 

har fått kontrakter. 

FairPlay ble presentert og lagt vekt på under Tjensvoll turneringen i 

Randaberghallen og internturneringen på sørmarka. 

Oppfølging av kampvert og FairPlay gjennomkjøring før og under 

kamp.  

Alle oppfordres til FairPlay på og utenfor banen! 

 

Mvh 

Ine Aarre Halvorsen 

FairPlay kontakt 

 



ÅRSRAPPORT TINE FOTBALLSKOLE 
 
Fotballskole uke 26 og 33 2015 

 
 
Tjensvoll FK hadde som vanlig fotballskole på Sørmarka i sommerferien. 
Den første ble arrangert i uke 26 og 33. 
 
Med over 70 påmeldte, ble dette en kjempesuksess og barna så ut til å storkose 
seg. Den største påmeldingen til fotballskolen kommer fra TFK, men også fra 
andre nærliggende klubber. 
Fotballskolen satser på det sportslige og at det hele skal være gøy og at alle skal 
føle seg velkommen og som en bidragsyter i den gruppen. 
 
Vi brukte instruktører fra egne ungdoms og a-lag pluss noen utenfra klubben. 
Instruktørene sto på hele uka og gjorde en glimrende jobb. 
 
Her hadde vi delt opp i øvelser og differensierte øvelser i forhold til nivå. 
 
Gjennom uken fikk elevene utfordring på og utenfor banen. Her kjøres 
forskjellige konkurranser, quiz, rebus, div. mm.  
 
Ukene avsluttes med grilling, turnering og diplom utdeling. 
 
Klubben har mottatt gode tilbakemeldinger fra de som deltok og fra 
foreldre/foresatte. 
 
Så vi kjører på med to nye uker i 2016:) 
 
Fotballskole ansvarlig 
 
Dan Pedersen 



Integreringsrapport fra Tjensvoll FK 

Tjensvoll FK fikk i 2015 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 2015 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. 

Gjentatte besøk på actionball med pizza etter endt økt har vært veldig populært med ca. 1 gang pr. 

mnd. 

Så har vi hatt kino og bowling som aktiviteter gjennom vinteren. Vi gjennomfører forskjellige 

aktiviteter hver uke og bruker 1-2 helger pr. mnd til samlinger. 

I mars hadde vi en fantastisk tur til Sirdal med langhelg på Fidjeland hotell med mat inkludert. Her 

leide vi ski og alpin utstyr og hadde også leide instruktører for å lære aktivitetene.  

I tillegg hadde vi snøfotball som var en suksess i minus 15 grader, på kveldene hadde vi quiz, rebus, 

ake konkurranse og biljard turnering. Hadde også svømming hver kveld, her hadde vi også svømme 

opplæring til de som ikke kunne svømme. 

Klubben har arrangerte intern turnering i juni og september, 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 samling med 

mat. 

I sommer hadde vi flere «små» turer med grill og aktiviteter på de plasser vi oppsøkte. 

På høsten gjennomførte vi hyttetur og overnatting på Usken 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. I 2016 planlegger vi to-tre slike overnattingsturer til Usken. 

I oktober dro hele gruppen på turnering til Skagen i Danmark, her fikk alle utlevert klær og utstyr. 

Turneringen gikk over all forventning og sosialt samvær var hovedfokuset på turen. En fantastisk tur 

som vil kunne gjennomføres til neste år også. 

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. 

Jeg og klubben ønsker å videreutvikle dette flotte tiltaket som er kommet for å bli. 



Har fått mange samarbeidspartnere med på prosjektet og tar de med videre i arbeidet for å kunne 

tilrettelegge forholdene best mulig. Vi ønsker helt klart å utvikle konseptet og har mange fine tanker 

for 2016 som vi allerede er i gang med. 

Har presentert gruppen for Scantrade i Vennesla og skal ta gruppen med på Sørlandstur, gå i 

dyreparken og besøke hovedkontoret til Scantrade for å få gode priser på klær og utstyr til gruppen. 

For 2016 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, 12.02.2016 
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TJENSVOLL FK & NFF KVALITETSKLUBB 
Tjensvoll FK ønsker å bli en NFF Kvalitetsklubb og fokusere på god kvalitet i all aktivitet ved å 

organisere oss i en kontinuerlig prosess for å bygge god kultur basert på samarbeid og gode felles 

rutiner hvor erfaringer, tilbakemeldinger og forbedringer løfter klubben og gir kontinuitet i 

videre arbeid. Målet er å stimulere til god klubbutvikling, tiltrekke seg frivillige og gi grobunn for 

sunn barne- og ungdomsidrett. 

 

Styret og prosjektgruppe 
I 2014 besluttet Styret i klubben å starte prosessen med å bli en NFF kvalitetsklubb. I juni 2015 

innledet det nye Styret det første møtet med fotballkretsen ved Egil Edland. Styremedlem Gert 

von Hirsch ble oppnevnt som klubbens kvalitetsklubbansvarlig og arbeidet fortsatte igjennom en 

arbeidsgruppe bestående av Nils Alexander Hoem Hegre, Tore Ravndal, Eirik Aase, Lars Aamodt, 

Gert von Hirsch og Dan Pedersen. Sportslig leder Øystein Paulsen har også deltatt i samtaler 

knyttet til Sportslig Utvalg som en viktig del av kvalitetsklubben.  

Med dette er arbeidet med etableringen av kvalitetsklubb i gang, under veileding fra Gunnar 

Nygård. Klubben jobber for å oppfylle kriteriene frem mot en godkjennelse. Nødvendig 

informasjon og selve søknadsprosessen følges opp på internett. Når man først har blitt 

kvalitetsklubb skal det dokumenteres hvert år at kriteriene fortsatt er oppfylt gjennom et eget 

verktøy, dog noe enklere enn under søknadsprosessen. Klubbens nettsider er sentrale i denne 

prosessen hvor man skal kunne henvise til beskrivelser på hvordan klubben er organisert med 

roller, oppgaver og ansvar. 

«Det er inspirerende å se at en innledende skepsis fra medlemmer i 

prosjektgruppen er erstattet av entusiasme og ønske om å bidra enda mer, og 

hvor flere medlemmer nå også ønsker å delta i Styret og i Valgkomite», 

Kalitetsklubbansvarlig Gert von Hirsch :-) 

NFF - Veien er målet 
I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med 

et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur. Dette vil øke 

kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og 

unges aktivitet. Hovedkriteriene er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet 

og verdier. Kvalitetsklubb er også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store 

fotballnasjoner. 

 

NFF tilbyr verktøy og veiledning gjennom et IKT-system som gjør alt arbeidet oversiktlig for klubb 

og krets. Det er en klar målsetting å utvikle et prosjekt som er banebrytende for norsk fotball, som 

skal være presist og målbart i forhold til Handlingsplanen. Dette vil bidra til en bedre barne- og 

ungdomsaktivitet som også inkluderer enkeltspillere mot et toppnivå. 
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Status fra arbeidsgruppen 
Arbeidsgruppen har nå i stor grad fremlagt roller med beskrivelser tilpasset klubben. Rollene 

beskriver konkrete ansvarsområder med oppgaver og forventninger til innehaver av rollen. Disse 

beskrivelsene og andre innspill fra arbeidsgruppen er tilgjengelig på klubbens nettsider under  

http://www.tjensvollfk.no/kvalitetsklubb-status-fra-arbeidsgruppe/ 

Detaljerte rollebeskrivelser bør være gjenstand for justering, ikke minst nå i en innkjøringsperiode. 

Slike justeringer er allikevel ikke ment å være personlige tilpassinger til den frivillige/tillitsvalgte 

som tar vervet.  

I tillegg til tillitsvalgte som årsmøte velger, vil det være andre frivillige som oppnevnes av Styret, 

daglig leder og andre med slike fullmakter. En tydelig organisasjonsplan må ivareta disse 

forskjellene. I forhold til tidligere er den største endringen at flere roller er definer og skal besettes 

samt at flere roller inngår i Sportslig Utvalg og at dette utvalget blir betydelig mer aktivt. Tanken er 

å videreføre klubbens organisasjonsplan i fire enheter i organisasjonen. I tillegg er det en 

Valgkomite som velges på årsmøte og som på neste årsmøte fremlegger kandidater til alle til 

tillitsverv som da skal velges. De fire enhetene er: 

A. STYRET 

Alle medlemmer i Styret velges av årsmøte: 

1. Leder 

2. Nestleder 

3. Styremedlem 

4. Styremedlem 

5. Styremedlem 

6. Styremedlem (ny, vedtekter og klubbhåndbok er oppdatert) 

 Varamedlem 1 

 Varamedlem 2 

Vi har flere roller som må ivaretas av Styret og som fordeles av Styret selv: 

 Økonomileder 

 Kvalitetsklubbansvarlig 

 Ansvarlig for politiattest 

 Sekretær til protokollføring 

 Barnefotballens representant 

 Sportslig Utvalg representant (fortrinnsvis Sportslig leder) 

 

B. SPORTSLIG UTVALG 

De tre første «leder» rollene i utvalget velges på årsmøte, øvrige oppnevnes av Styret: 

1. Sportslig leder  

2. Barneleder  

3. Ungdomsleder 

4. Fair Play ansvarlig  

5. Dommerkoordinator 

6. Jenteansvarlig  

7. og andre… 

http://www.tjensvollfk.no/kvalitetsklubb-status-fra-arbeidsgruppe/
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Vi har også flere roller i Styret som må fordeles blant styremedlemmer av Styret selv: 

C. ADMINISTRASJONEN 

Daglig leder ansettes av Styret og andre roller oppnevnes av Styret: 

1. Daglig leder 

2. Treneransvarlig & trenerkoordinator 

3. Oppstarts-og rekrutteringsansvarlig 

4. Overgangsansvarlig 

5. Frivillighetskoordinator 

6. Kiosk- og klubbhusansvarlig 

7. Ansvarlig Banedisponering 

8. Materialforvalter 

9. FIKS ansvarlig 

10. Nettredaktør 

11. Anleggskomite 

12. 17. mai Komite 

13. og andre… 

 

D. LAGLEDELSE 

Oppnevnes vanligvis av daglig leder: 

1. Lagleder 

2. Trener 

3. Foreldrekontakt 

Klubben har formelle dokumenter som er godkjent av årsmøte: 

 Vedtekter er klubbens lover som bla beskriver formål, medlemmer, stemmerett, Styret, 

valgkomite og årsmøte. Klubbens vedtekter er basert på en lovnorm fra idrettsforbundet. 

Som fremlagt og godkjent på årsmøte avholdt i 2015: 
KLUBBENS VEDTEKTER: http://www.tjensvollfk.no/vedtekter/ 

LOVNORM: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/lover/lovutvalget/lovnorm-for-idrettslag_12.01.docx 

 Klubbhåndbok og Organisasjonsplan inneholder målsetning (verdigrunnlag) og 

organisering av roller. Som fremlagt og godkjent på årsmøte avholdt i 2015: 
HÅNDBOK: http://tjensvollfk.no/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Klubbhandbok-Tjensvoll-FK-_lagt-frem-Arsmotet-2014.pdf 
ORG.PLAN: http://www.tjensvollfk.no/organisasjonskart/ 

 Sportsplan er en samlet plan for det sportslige arbeidet i klubben og med retningslinjer for 

trenere og lagledere. Som fremlagt og godkjent på årsmøte avholdt i 2015: 
http://www.tjensvollfk.no/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Sportsplan-forTjensvoll-FK-lagt-frem-for-%C3%85rsm%C3%B8tet-

for-2013-FINAL.pdf 

Det er behov for å ha et mer fleksibelt system hvor erfaringer og ny kunnskap gir forbedringer 

underveis uten å vente på godkjenning fra nytt årsmøte. Det foreslås at rollebeskrivelser i den 

formelle Klubbhåndboken som godkjennes av årsmøte blir kortfattet med essensielle informasjon 

mens en mer detaljert «Veiledning til Klubbhåndboken» overlates til det sittende Styret og 

oppdateres på klubbens nettsider. Styret sørger for at Klubhåndboken ivaretar essensiell 

informasjon, men etter hvert bør det ikke være behov for å revidere Klubbhåndboken hvert år til 

årsmøte. 

http://www.tjensvollfk.no/vedtekter/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/lover/lovutvalget/lovnorm-for-idrettslag_12.01.docx
http://tjensvollfk.no/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Klubbhandbok-Tjensvoll-FK-_lagt-frem-Arsmotet-2014.pdf
http://www.tjensvollfk.no/organisasjonskart/
http://www.tjensvollfk.no/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Sportsplan-forTjensvoll-FK-lagt-frem-for-%C3%85rsm%C3%B8tet-for-2013-FINAL.pdf
http://www.tjensvollfk.no/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Sportsplan-forTjensvoll-FK-lagt-frem-for-%C3%85rsm%C3%B8tet-for-2013-FINAL.pdf
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Rent praktisk foreslås at i tillegg til formelle overnevnte PDF dokumenter (som sist godkjent på 

årsmøte) så bør innholdet av disse legges direkte in som diverse nettsider slik at man også lett kan 

lenke rundt i det totale innholdet. Dette også fordi at arbeidet med Kvalitetsklubb og NFF sin 

kontroll av arbeidet medfører å kunne lenke inn til ulike informasjon. Ved å organisere roller i fire 

enheten som beskrevet tidligere så får man brutt opp rollene i beskrivelser på nettsidene. Alt kan 

samles under kategorien Kvalitetsklubb og  

http://www.tjensvollfk.no/kvalitetsklubb/ 

 

Styrets innstilling til årsmøte 
Styret ønsker å forankre klubbens videre satsning på NFF kvalitetsklubb og ber årsmøte om å 

godkjenne forslag som beskrevet i dette dokument slik at Styret kan starte å gjennomføre de 

organisatoriske endringene. Styret har til årsmøte ikke klar en ny Klubbhåndbok og en ny 

Sportsplan og ber derfor spesielt om å få nødvendig mandat til å gjennomføre endringer slik at 

klubben i 2016 kan bli en NFF kvalitetsklubb. Vedtekter er oppdatert i forhold til et ekstra 

styremedlem og for øvrig iht ny lovnorm. 

 

 

Stavanger 7. Mars 2016 

STYRET I TJENSVOLL FK 

 

http://www.tjensvollfk.no/kvalitetsklubb/


TJENSVOLL FK 

 

Forslag til kontingent 2016, uendret fra 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,- 

 

 

 



TJENSVOLL FK - BUDSJETT 2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat BUDSJETT

INNTEKTER
3200 - Medlemskontingent (259.700)     (303.150)     (352.050)     (478.105)     (466.180)     (518.245)      (521.000)      (556.570)      (550.000)      

3900 - Sponsorstøtte (216.516)     (154.000)     (153.750)     (186.140)     (207.185)     (220.535)      (250.000)      (213.485)      (225.000)      
3950 - Tjensvoll-turnering (142.197)     (1.600)         (98.386)       (73.950)       (108.940)      (100.000)      (206.540)      (160.000)      
3952 - Fotballskole (27.500)       (45.525)       (90.050)       (91.490)       (51.520)       (66.680)        (70.000)        (72.700)        (75.000)        
3990 - Lotteri (113.517)     (121.806)     (126.380)     (116.347)     (143.220)     (150.123)      (160.000)      (153.565)      (160.000)      
3991 - Dugnader (227.230)     (273.873)     (41.680)       (149.587)     (124.050)     (234.762)      (250.000)      (245.283)      (300.000)      
3992 - Dugnad  medlemmer fakturert -              -              (169.175)     (64.060)       (52.830)       (52.930)        (50.000)        

3999 - Diverse aktivitet (22.025)       (83.955)       (180.091)     (129.297)     (95.401)       (67.325)        (75.000)        (25.000)        

3400 - Kommunale tilskudd (103.051)     (83.316)       (131.397)     (101.451)     (118.669)     (175.237)      (150.000)      (117.245)      (120.000)      
3405 - Tilskudd BU-sekretær (119.450)     (104.000)     (112.000)     (110.225)     (98.182)       (74.770)        (75.000)        (72.164)        (64.000)        
3410 - Statstilskudd/momstilskudd (68.660)       (77.739)       (118.280)     (66.673)       (84.376)       (79.813)        (80.000)        (160.709)      (120.000)      
3415 - Grasrotandelen -              (41.357)       (63.183)       (73.963)       (71.895)       (75.553)        (80.000)        (88.020)        (100.000)      
3420 - MVA kompensasjon (50.726)       (58.656)       (83.082)        (85.000)        (127.432)      (130.000)      
3430 - Integreringsmidler (250.000)      
3440 - Annet tilskudd /integreringsmidler (15.000)       (1.550)          -               (211.000)      (15.000)        
3550 - Varesalg bu (6.774)          (10.000)        -               (15.000)        
3560 - Busalg (4.000)          
3992 - Dugnader medlemmer fakturert (3.630)          
3995 - Egenandeler turnering/tr.leir (69.410)       (377.250)      (52.668)        
3999 - Diverse aktiviteter (14.000)        

SUM INNTEKTER (1.299.846)  (1.290.321)  (1.538.036)  (1.731.449)  (1.715.523)  (2.293.568)   (1.956.000)   (2.299.011)   (2.309.000)   

AKTIVITETSKOSTNAD
4010 - Varekjøp bu 4.903           5.000           369               5.000           

4350 - Trenerkurs + jenter i fokus 4.412          12.926        34.194        36.053        38.122        22.152         -               36.438         
4351 - Spillerkurs-spillerutvikler 642             1.934          2.729          2.930          11.233        12.236         50.000         3.938           
4352 - Andre kurs, dommere, ledere, ekst. instr.35.928        15.227        19.906        20.974        40.468        21.613         40.000         45.810         80.000         
4430 - Integreringsmidler 257.988       250.000       

4520 - Idrettsutstyr 129.257      132.800      107.350      121.334      169.826      216.032       200.000       212.542       225.000       
4521 - Reiseutgifter kamper 13.269        18.740        25.388        18.480        20.949        30.346         30.000         29.949         30.000         
4522 - Turneringer / treningsleirer 139.465      99.359        156.126      153.337      223.670      561.145       180.000       239.703       200.000       
4523 - Påmeldingsavgifter, seriekontingent 33.200        40.650        54.550        64.200        43.900        35.250         35.000         46.600         50.000         
4524 - Overganger og lisenser 1.440          3.545          3.080          5.070          7.140          20.224         20.000         31.900         20.000         
4525 - Sosiale sammenkomster 21.543        25.941        43.157        26.741        25.448        25.701         27.500         35.560         30.000         
4526 - Ledersamling 12.098        12.499        18.990        871             6.161          31.546         40.000         51.875         35.000         
4527 - Gaver og premier 13.088        19.881        24.477        30.682        23.918        26.260         27.500         19.080         25.000         
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           5.000           4.849           5.000           
4531 - Forsikring lag 23.500        21.000         21.000         39.300         45.000         
4532 - Bøter, gebyrer 1.200          2.000          7.300          6.500          7.710          5.800           5.000           1.600           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         20.000         86.909         50.000         
4952 - Fotballskole 3.340          5.653          59.290        33.124        23.748        22.041         20.000         22.937         20.000         
4990 - Lotteri 11.499        18.163        28.718        4.095          24.672        11.428         17.500         9.122           20.000         
4991 - Dugnader 48.207        120.109      113.160      81.118        46.075        137.715       75.000         36.732         75.000         
4999 - Diverse akt. -              -              -              -              -              300               6.027           5.000           

SUM AKTIVITETSKOSTNAD 591.931      555.360      729.172      706.661      751.559      1.241.073    813.500       1.219.230    1.170.000    

LØNNSKOSTNAD

5004 - Lønn trenerforum/spillerutv -              -              -              -              
5052 - Fotballskole -              30.000        7.500          

5000 - Lønn daglig leder + provisjon 284.758      320.583      307.717      390.263      380.471      380.154       405.000       454.729       430.000       

5001 - Provisjon daglig leder 75.500        73.077         100.000       84.000         25.000         
5002 - Instruktør tjenester -              -              30.000        30.000        50.000         -               20.000         
5013 - Dommerhonorar 12.583        14.882        25.006        32.264        32.051        37.560         40.000         47.349         45.000         
5090 - Feriepenger 25.222        28.518        31.387        39.807        38.808        38.776         39.000         54.950         45.000         
5210 - Fri TLF 4.000          4.000          4.392           
5250 - Pensjon innberettet 13.227        8.331          8.439           8.439           8.700           8.439           
5292 - Motkonto fri tlf (4.392)          
5295 - Motkonto pensjon etc (17.227)       (12.331)       (8.439)          (8.439)          (8.700)          (8.439)          
5340 - Fast bilgodtgjørelse -              -              16.500        18.000        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         80.345         70.000         
5401 - Arb.giv.avg. av feriepenger 2.118          4.021          4.426          5.613          5.472          5.467           5.500           7.748           7.500           
5920 - Yrkesskadeforsikring -              -              997             997               -               1.500           
5945 - Pensjonsforsikring ans. (OTP) 2.204          -              13.526        14.608        8.333          8.439           12.000         8.720           35.000         
5999 - Avsetn. Lønn 95.947        (2.945)         (93.008)        

SUM LØNNSKOSTNAD 370.844      443.770      481.775      690.726      625.255      536.662       739.497       755.841       697.000       

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6300 - Leie lokaler 13.557        20.000        18.000        18.000        18.000        17.000         18.000         18.000         18.000         
6520 - Data 20.896        -              4.271          34.908        10.133        15.570         10.000         5.708           5.000           
6540 - Inventar/små anskaffelser, annet utstyr1.488          5.787          9.276          6.893          1.067          8.654           5.000           1.397           10.000         
6700 - Regnskapshonorar 32.363        38.875        33.056        36.175        52.243        45.025         50.000         44.363         50.000         
6701 (6702) Revisor 15.000         
6800 - Kontorrekvisita 9.648          7.988          7.122          7.688          9.159          5.509           8.000           8.327           7.500           
6820 - Trykksaker, kopiering -              6.050          1.650          6.244          6.563          2.000           5.000           9.250           20.000         
6840 - Aviser og tidsskrifter 3.318          3.636          4.687           4.500           6.196           4.500           
6860 - Diverse klubbhus 58.834         50.000         
6870 - Drift klubbhus 48.153         50.000         
6910 - Mobil 19.545        24.847        25.527        18.340        23.308        23.112         18.000         17.377         17.500         
6920 - Internett, serverleie, medl.nett 24.622        17.565        19.565        16.010        17.896        17.836         18.000         12.659         18.000         
6940 - Porto 2.573          3.461          551             2.995          2.320          1.376           2.000           338               1.000           
7040 - Forsikring bygg, inventar (1.585)         1.904          2.114          2.546          2.000           6.489           12.000         
7100 - Bilgodtjørelse, reisegodtgjørelse105.255      56.580        38.432        47.418        45.801        58.005         50.000         29.681         40.000         
7101 - Passasjertillegg 10.008        8.490          11.991        22.161        17.153        4.813           7.500           -               
7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 1.304          3.011          1.306          4.925          3.778          13.904         15.000         6.529           
7320 - Reklame og annonser -              769             29.537        4.775          2.000          3.508           4.000           

7350 - Representasjon -              1.253          3.557          4.536          5.081          5.210           6.000           6.532           7.500           
7500 - Forsikringspremie (444)            -              -              2.233          4.877           4.877           816               8.000           
7510 - Diverse 76               6.542          5.209          17.083        15.894        5.354           10.000         5.406           
7770 - Bank og kortgebyrer 5.128          8.009          15.759        15.217        14.028        11.959         12.000         11.356         12.000         
7780 - Renter og gebyrer inkasso 93                 
7830 - Tap på fordringer/7746 øreavr. 22.586        (1)                12               

SUM ANNEN DRIFSTKOSTNAD 267.020      211.129      226.934      269.231      250.292      248.399       249.877       297.504       346.000       

SUM KOSTNADER 1.229.795   1.210.259   1.437.881   1.666.617   1.627.106   2.026.134    1.802.874    2.272.575    2.213.000    

FINANS

8050 - Renteinntekt bank (5.930)         (1.522)         (588)            (1.138)         (1.397)         (1.631)          (1.700)          -               (1.700)          
8040 - Renteinntekter, skattefrie (1.429)          
8150 - Annen rentekostnad -               
8900 - Overføringsfond vurderingsforskjeller -               
8140 - Rentekostnader -              -              -              128             244               250               -               250               

SUM FINANS (5.930)         (1.522)         (588)            (1.138)         (1.269)         (1.387)          (1.450)          (1.429)          (1.450)          

ÅRSRESULTAT (75.981)       (81.584)       (100.742)     (65.970)       (89.686)       (268.821)      (154.576)      (27.865)        (97.450)        



Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i 2016 

Innstillingen skal sendes klubbens styre senest 2 uker før årsmøtet, se vedtektene 
§ 10. Daglig leder har bedt om å la innsti ll ingen innen 10.02.2016. 

Medlemmer av styret blir valgt for 2 år av gangen, mens medlemmer av 
valgkomiteen blir valgt for 1 år om gangen, se vedtektene § 12. 

Innstilling nytt styre i Tjensvoll Fotballklubb 

Verv Navn: Ikke på vale Kommentarer 
Leder: Ellen Heggheim X 
Nestleder: Gert Von Hirsch Styremedlem i 20 15 
Styremedlem: Janne Gunn Helle Gjenvalg 
Styremedlem: Gitle Aarre X 
Styremedlem: Siri Frostad Varamedlem i 2015 
l . varamedlem: Tore Ravndal Ny 
2.varamedlem: Nora Gjetrang Styremedlem i 2015 

Innstilling ny valgkomite 

Verv Navn: 
Leder: Nils Hoem Hegre 
Medlem: Lars Aamodt 
Varamedlem: Trude Longva 

Revisorer 
Tjensvoll Fotballklubb benytter revisorfirma Swnergo. 

Stavanger, 4.februar 20 16 

Valgkomiteen 

~ckhn5------ ---------
Ine Aarre Halvorsen Trude Longva 



TJENSVOLL FK - ORGANISASJONSPLAN 2016

ÅRSMØTE VALGKOMITEE

Leder

Nils Hoem Hegre

Medlem

Lars Åmot

Medlem

STYRET XXXXX

Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Ellen Heggheim Gert von Hirsch Janne Gunn Helle Gitle Aarre Trude Longva
Kvalitetsklubbansvarlig Barnefotballrepresentant

Politiattestansvarlig

Styremedlem Styremedlem Varamedlem 1 Varamedlem 2

Siri Frostestad Kjell Skaarstad Tore Ravndal Nora Gjetrang REVISOR
Økonomiansvarlig

Frode Kleppe

Rune I.Hauge

SPORTSLIG UTVALG

Sportslig Leder Ungdomsleder Barneleder

Øystein Paulsen Gert von Hirsch Gitle Aarre

REGNSKAPSFØRER

Dommeransvarlig Jenteansvarlig Fair Play Ansvarlig

Linda Lie Andersen Ellen Heggheim Ine Aarre Halvorsen BOKHOLDERIET
HINNA AS

DE ENKELTE LAG

Lagleder Trener Foreldrekontakt

ADMINISTRASJONEN

Daglig leder Materialforvalter FIKS Ansvarlig

Dan Pedersen XXXX Dan Pedersen
Rune I.Hauge

Ansvarlig banedisponering Kiosk- og klubbhusansvarlig Nettredaktør

Dan Pedersen Ine Aarre Halvorsen Gert von Hirsch
Rune I.Hauge

Treneransvarlig/koordinator Utdanningsansvarlig og

Dan Pedersen frivillighetskoordinator

XXXX

Overgangsansvarlig Oppstarts-og 

Dan Pedersen rekrutteringsansvarlig

XXXX

17. MAI KOMITE ANLEGGS-KOMITE TURNERINGS-KOMITE

Leder Leder Leder

Dan Pedersen Dan Pedersen Dan Pedersen

Bygg og anlegg SPORTSLIG

Gert von Hirsch UTVALG

SPORTSLIG Koordinator

UTVALG FRIVILLIGE

Koordinator

FORBRUKSMATERIEL

FOTBALLSKOLEN JENTER I FOKUS
Koordinator

Leder Jenteansvarlig ANLEGG

Dan Pedersen Ellen Heggheim

Alle medlemmer over 15 år som har vært medlem i minst én måned før årsmøtedato



 

 

REGNSKAP 



Årsregnskap 2015

Tjensvoll Fk 
(org. nr. 983 227 058)



Tjensvoll Fk
Organisasjonsnr.: 983 227 058

RESULTATREGNSKAP Note 2015Budsjett 2015 2014

Medlemsinntekter 6 556 570 530 000 533 406
Offentlige tilskudd 477 550 482 000 448 465
Andre tilskudd 88 020 100 000 80 226
Innsamlede midler og gaver 684 375 690 000 692 018
Opptjente inntekter fra aktiviteter 542 908 225 000 436 515
Finans og investeringsinntekter 1 429 1 700 5 421
Andre inntekter 18 000 80 000 104 041
SUM ANSKAFFEDE MIDLER 2 368 852 2 108 700 2 300 092

Kostnader til anskaffelse av midler 46 224 100 000 119 446
Gaver, tilskudd, bevilgninger til formålet 54 640 57 500 58 379
Kostnader til aktiviteter iht. formålet 1 224 115 755 000 994 138
Administrasjonskostnader 2 1 025 243 965 250 1 177 309
SUM FORBRUKTE MIDLER 2 350 222 1 877 750 2 349 273

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT 3 18 631 230 950 -49 181

Overføringer:
Til annen formålskapital 18 631 230 950 0
Fra annen formålskapital 0 0 49 181
SUM OVERFØRINGER 18 631 230 950 -49 181



Tjensvoll Fk
Organisasjonsnr.: 983 227 058

BALANSE PR. 31.12 Note 2015 2014

EIENDELER

Fordringer 116 861 174 593
Andre kortsiktige fordringer 10 012 0
SUM FORDRINGER 126 873 174 593

Bankinnskudd og kontanter 767 454 757 688
SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER 4 767 454 757 688

SUM OMLØPSMIDLER 894 327 932 282

SUM EIENDELER 894 327 932 282
                                        
                                        

EGENKAPITAL OG GJELD

Annen formålskapital 790 510 771 879
SUM ANNEN FORMÅLSKAPITAL 790 510 771 879

SUM EGENKAPITAL 3 790 510 771 879

Kortsiktig gjeld 5 103 818 160 403
SUM GJELD 103 818 160 403

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 894 327 932 282

Stavanger, 11.03.2016
Styret i Tjensvoll Fk

Ellen Heggheim
Styrets leder

Nora Gjetrang
Nestleder

Gitle Aarre
Styremedlem

Gert von Hirsch
Styremedlem

Janne Gunn Helle
Styremedlem

Dan Pedersen
Daglig leder



Tjensvoll Fk
Org. nr.: 983 227 058

Noter til regnskapet for 2015

1Note  Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS (F) God renskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett 
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gje 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som 
hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke 
antatt tap.

Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling) 
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er innbetales. Utgifter sammenstilles med og 
kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan 
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. 

2Note  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

Lønnskostnader 2015 2014

Lønninger* 611 680 544 538

Arbeidsgiveravgift* 88 093 78 608

Pensjonskostnader* 8 720 8 572

Andre ytelser* 0 0

Sum 708 492 631 718

Gjennomsnittlig antall årsverk: 1 1

* Alle rapporterte lønnskostnader er på forenings daglige leder. Det er ikke utbetalt honorarer 
til styret. 

Foreningen er pålagt obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Foreningen har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til denne lov.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr 3 750.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0. Alle beløp er inkl. mva.



Tjensvoll Fk
Org. nr.: 983 227 058

Noter til regnskapet for 2015

3Note  Egenkapital
      Annen      

formålskapital Sum
Egenkapital 01.01. 771 879 771 879

Årsresultat 18 631 18 631

Egenkapital 31.12 790 510 790 510

4Note  Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 12 439.

5Note  Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld

Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger      6 310

Feriepenger 54 950

Skyldig forskuddstrekk 12 439

Skyldig arbeidsgiveravgift 10 872

Andre påløpte kostnader 19 246

Sum annen kortsiktig gjeld 103 817

6Note  Antall medlemmer

Foreningen hadde registrert 550 medlemmer ved årsskifte. 



Tjensvoll Fk
Organisasjonsnr.: 983 227 058

2015 2014
Medlemsinntekter
3200 Medlemskontingent -556 570 -533 406

-556 570 -533 406

Offentlige tilskudd
3400 Kommunale tilskudd -117 245 -252 150
3405 Tilskudd BU-sekretær -72 164 -68 181
3410 Statstilskudd -160 709 0
3420 Mva. kompensasjon -127 432 -128 134

-477 550 -448 465

Andre tilskudd
3415 Grasrotandelen -88 020 -80 226

-88 020 -80 226

Innsamlede midler og gaver
3900 Sponsorstøtte -213 485 -252 587
3990 Lotteri -153 565 -165 178
3991 Dugnader -245 283 -241 923
3992 Dugnader medlemmer fakturert -3 630 -32 330
3998 Forsikringsoppgjør -68 412 0

-684 375 -692 018

Opptjente inntekter fra aktiviteter
3430 Integreringsmidler -211 000 -250 000
3950 Tjensvoll-turnering -206 540 -124 185
3952 Fotballskole -72 700 -62 330
3995 Egenandeler turneringer/treni -52 668 0

-542 908 -436 515

Finans og investeringsinntekter
8040 Renteinntekter, skattefrie -1 429 -5 421

-1 429 -5 421

Andre inntekter
3550 Kafe klubbhus 0 -1 706
3560 Busalg -4 000 0
3999 Diverse aktiviteter -14 000 -102 335

-18 000 -104 041

Kostnader til anskaffelse av midler
4010 Varekjøp bu 369 0
4990 Lotteri 9 122 3 448
4991 Dugnader 36 732 115 998

46 224 119 446

Gaver, tilskudd, bevilgninger til formålet
4525 Sosiale sammenkomster 35 560 23 183
4527 Gaver og premier 19 080 35 196

54 640 58 379

Kostnader til aktiviteter iht. formålet
4350 Trenerkurs 36 438 22 744
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Organisasjonsnr.: 983 227 058

2015 2014
4351 Spillerkurs 3 938 9 061
4352 Andre kurs, dommere, ledere 45 810 27 187
4430 Integreringsmidler 316 388 247 426
4520 Idrettsutstyr 212 542 187 161
4521 Reiseutgifter kamper 29 949 34 001
4522 Turneringinger/treningsleirer 239 703 210 317
4523 Påmeldingsavgift-seriekontingent 46 600 42 650
4524 Overganger og lisenser 31 900 21 000
4526 Ledersamling 51 875 50 883
4530 Medisiner, lege, fysioterapi 4 849 6 943
4531 Forsikring, lag 39 300 27 850
4532 Bøter, gebyrer 1 600 4 700
4950 Tjensvoll turnering 86 909 44 543
4952 Fotballskole 22 937 12 987
4999 Diverse aktivitetskostnader 6 027 15 000
5013 Dommerutgifter 47 349 29 685

1 224 115 994 138

Administrasjonskostnader
5000 Lønn daglig leder 454 729 380 227
5001 Provisjon daglig leder 84 000 107 528
5090 Feriepenger 54 950 38 783
5210 Fri telefon 4 392 4 392
5250 Pensjon innberettet 8 700 8 572
5292 Motkonti fri telefon -4 392 -4 392
5295 Motkonto fri tlf. -8 700 -8 572
5340 Fast bilgodtgjørelse 18 000 18 000
5400 Arbeidsgiveravgift 80 345 73 139
5401 Arg.giv.avg. av feriepenger 7 748 5 468
5945 Pensjonsforsikring for ansatte 8 720 8 572
6300 Leie av lokaler 18 000 18 000
6520 Data 5 708 35 043
6540 Inventar/små anskaffelser 1 397 0
6700 Revisjonshonorar og regnskap 44 363 46 194
6800 Kontorrekvisita 8 327 17 964
6820 Trykksaker, kopiering 9 250 19 011
6840 Aviser og tidsskrifter, bøker 6 196 3 358
6860 Diverse klubbhus 58 834 258 953
6870 Drifts klubbhus 48 153 11 548
6910 Mobil 17 377 15 502
6920 Internett, ADSL, serverleie 12 659 18 152
6940 Porto 338 1 365
7040 Forsikring bygg, inventar 6 489 0
7100 Bilgodtgjørelser 29 681 53 821
7101 Passasjertillegg 0 2 808
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 6 529 9 000
7350 Representasjonskost. 6 532 5 236
7500 Forsikringspremier 816 10 442
7510 Diverse 24 653 6 625
7770 Bank og kortgebyrer 11 356 12 388
7780 Renter og gebyrer inkasso 93 0
8150 Annen rentekostnad 0 181
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Organisasjonsnr.: 983 227 058

2015 2014
1 025 243 1 177 309

Til annen formålskapital
8960 Overføring til annen formålskapital 18 631 0

18 631 0

Fra annen formålskapital
8961 Overføringer fra annen egenkapital 0 -49 181

0 -49 181
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2015 2014
Fordringer
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 116 861,01 139 780,49
1700 Forskuddsbetalt kostnader 0,00 34 813,00

116 861,01 174 593,49

Andre kortsiktige fordringer
1570 Fordring lagkonto 10 012,00 0,00

10 012,00 0,00

Bankinnskudd og kontanter
1900 Kontanter 21 588,00 0,00
1910 Kasse -2 341,58 72,60
1920 Bank 3201.46.65152 677 113,25 697 832,15
1930 Bank klubbhus 3201.69.19 45 981,59 45 358,59
1935 Bank 3201.05.89893 Integrering 12 674,00 0,00
1950 Bank skattetrekk 12 439,00 14 425,00

767 454,26 757 688,34

Annen formålskapital
2050 Annen egenkapital -790 509,59 -771 878,92

-790 509,59 -771 878,92

Kortsiktig gjeld
2400 Leverandørgjeld 0,00 -45 093,61
2600 Forskuddstrekk -12 439,00 -14 425,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -10 872,17 -11 632,86
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift -6 309,75 -4 030,20
2940 Skyldige feriepenger -54 950,34 -38 783,14
2960 Påløpt kostnad -19 246,42 -46 438,10

-103 817,68 -160 402,91



Saldobalanse
Klient Tjensvoll Fk

Fødsels-/org.nr 983 227 058

Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2015 Oppgjørsposter
2015

Endelig 2015 Saldo 2014

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 116 861,01 0,00 116 861,01 139 780,49

1570 Fordring lagkonto 0,00 10 012,00 10 012,00 0,00

1700 Forskuddsbetalt kostnader 0,00 0,00 0,00 34 813,00

1900 Kontanter 21 588,00 0,00 21 588,00 0,00

1910 Kasse -2 341,58 0,00 -2 341,58 72,60

1920 Bank 3201.46.65152 677 113,25 0,00 677 113,25 697 832,15

1930 Bank klubbhus 3201.69.19 45 981,59 0,00 45 981,59 45 358,59

1935 Bank 3201.05.89893 Integrering 12 674,00 0,00 12 674,00 0,00

1950 Bank skattetrekk 12 439,00 0,00 12 439,00 14 425,00

2050 Annen egenkapital -771 878,92 -18 630,67 -790 509,59 -771 878,92

2400 Leverandørgjeld 0,00 0,00 0,00 -45 093,61

2600 Forskuddstrekk -12 439,00 0,00 -12 439,00 -14 425,00

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -10 872,17 0,00 -10 872,17 -11 632,86

2780 Påløpt arbeidsgiveravgift -6 309,75 0,00 -6 309,75 -4 030,20

2940 Skyldige feriepenger -54 950,34 0,00 -54 950,34 -38 783,14

2960 Påløpt kostnad 0,00 -19 246,42 -19 246,42 -46 438,10

3200 Medlemskontingent -556 570,00 0,00 -556 570,00 -533 406,00

3400 Kommunale tilskudd -117 245,00 0,00 -117 245,00 -252 150,00

3405 Tilskudd BU-sekretær -72 164,00 0,00 -72 164,00 -68 181,00

3410 Statstilskudd -160 709,00 0,00 -160 709,00 0,00

3415 Grasrotandelen -88 019,85 0,00 -88 019,85 -80 225,95

3420 Mva. kompensasjon -127 432,00 0,00 -127 432,00 -128 134,00

3430 Integreringsmidler -211 000,00 0,00 -211 000,00 -250 000,00

3550 Kafe klubbhus 0,00 0,00 0,00 -1 706,00

3560 Busalg -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00

3900 Sponsorstøtte -213 484,99 0,00 -213 484,99 -252 587,00

3950 Tjensvoll-turnering -206 540,00 0,00 -206 540,00 -124 185,00

3952 Fotballskole -72 700,00 0,00 -72 700,00 -62 330,00

3990 Lotteri -153 565,00 0,00 -153 565,00 -165 178,00

3991 Dugnader -245 283,00 0,00 -245 283,00 -241 922,63

3992 Dugnader medlemmer fakturert -3 630,00 0,00 -3 630,00 -32 330,00

3995 Egenandeler turneringer/treni -52 668,42 0,00 -52 668,42 0,00

3998 Forsikringsoppgjør 0,00 -68 412,00 -68 412,00 0,00

3999 Diverse aktiviteter -14 000,00 0,00 -14 000,00 -102 335,00

4010 Varekjøp bu 369,49 0,00 369,49 0,00

4350 Trenerkurs 36 438,15 0,00 36 438,15 22 744,37

4351 Spillerkurs 3 938,00 0,00 3 938,00 9 061,01

4352 Andre kurs, dommere, ledere 45 810,27 0,00 45 810,27 27 186,97

4430 Integreringsmidler 257 988,28 58 400,00 316 388,28 247 425,51

4520 Idrettsutstyr 212 542,45 0,00 212 542,45 187 160,78

4521 Reiseutgifter kamper 29 948,80 0,00 29 948,80 34 001,07

4522 Turneringinger/treningsleirer 239 702,84 0,00 239 702,84 210 317,42

4523 Påmeldingsavgift-seriekontingent 46 600,00 0,00 46 600,00 42 650,00

4524 Overganger og lisenser 31 900,00 0,00 31 900,00 21 000,00

4525 Sosiale sammenkomster 35 560,00 0,00 35 560,00 23 183,12

4526 Ledersamling 51 874,60 0,00 51 874,60 50 883,00

4527 Gaver og premier 19 080,01 0,00 19 080,01 35 196,05

4530 Medisiner, lege, fysioterapi 4 848,80 0,00 4 848,80 6 942,82

4531 Forsikring, lag 39 300,00 0,00 39 300,00 27 850,00

4532 Bøter, gebyrer 1 600,00 0,00 1 600,00 4 700,00

4950 Tjensvoll turnering 86 909,12 0,00 86 909,12 44 543,24

4952 Fotballskole 22 937,32 0,00 22 937,32 12 986,77

4990 Lotteri 9 122,44 0,00 9 122,44 3 448,02

4991 Dugnader 36 732,31 0,00 36 732,31 115 998,31

4999 Diverse aktivitetskostnader 6 027,00 0,00 6 027,00 15 000,00

5000 Lønn daglig leder 454 729,22 0,00 454 729,22 380 227,27
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Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2015 Oppgjørsposter
2015

Endelig 2015 Saldo 2014

5001 Provisjon daglig leder 84 000,00 0,00 84 000,00 107 528,00

5013 Dommerutgifter 47 348,94 0,00 47 348,94 29 685,12

5090 Feriepenger 54 950,38 0,00 54 950,38 38 783,18

5210 Fri telefon 4 392,00 0,00 4 392,00 4 392,00

5250 Pensjon innberettet 8 700,00 0,00 8 700,00 8 572,00

5292 Motkonti fri telefon -4 392,00 0,00 -4 392,00 -4 392,00

5295 Motkonto fri tlf. -8 700,00 0,00 -8 700,00 -8 572,00

5340 Fast bilgodtgjørelse 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00

5400 Arbeidsgiveravgift 80 344,88 0,00 80 344,88 73 139,47

5401 Arg.giv.avg. av feriepenger 7 747,98 0,00 7 747,98 5 468,43

5945 Pensjonsforsikring for ansatte 8 720,00 0,00 8 720,00 8 572,00

6300 Leie av lokaler 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00

6520 Data 5 708,00 0,00 5 708,00 35 042,50

6540 Inventar/små anskaffelser 1 397,00 0,00 1 397,00 0,00

6700 Revisjonshonorar og regnskap 44 362,50 0,00 44 362,50 46 193,75

6800 Kontorrekvisita 8 326,70 0,00 8 326,70 17 963,89

6820 Trykksaker, kopiering 9 250,00 0,00 9 250,00 19 011,25

6840 Aviser og tidsskrifter, bøker 6 195,50 0,00 6 195,50 3 358,00

6860 Diverse klubbhus 58 833,56 0,00 58 833,56 258 953,10

6870 Drifts klubbhus 48 153,22 0,00 48 153,22 11 547,65

6910 Mobil 17 377,36 0,00 17 377,36 15 501,59

6920 Internett, ADSL, serverleie 12 658,81 0,00 12 658,81 18 152,20

6940 Porto 338,30 0,00 338,30 1 364,90

7040 Forsikring bygg, inventar 6 489,00 0,00 6 489,00 0,00

7100 Bilgodtgjørelser 29 681,40 0,00 29 681,40 53 820,60

7101 Passasjertillegg 0,00 0,00 0,00 2 808,00

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 6 529,00 0,00 6 529,00 9 000,15

7350 Representasjonskost. 6 531,62 0,00 6 531,62 5 236,00

7500 Forsikringspremier 816,00 0,00 816,00 10 442,00

7510 Diverse 5 406,15 19 246,42 24 652,57 6 625,49

7770 Bank og kortgebyrer 11 356,44 0,00 11 356,44 12 388,27

7780 Renter og gebyrer inkasso 93,33 0,00 93,33 0,00

8040 Renteinntekter, skattefrie -1 429,00 0,00 -1 429,00 -5 421,12

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

8960 Overføring til annen formålskapital 0,00 18 630,67 18 630,67 0,00

8961 Overføringer fra annen egenkapital 0,00 0,00 0,00 -49 180,85

0,00 0,00 0,00 0,00

Sammendrag
1530 - 1950 884 315,27 10 012,00 894 327,27 932 281,83

2050 - 2960 -856 450,18 -37 877,09 -894 327,27 -932 281,83

3200 - 3999 -2 299 011,26 -68 412,00 -2 367 423,26 -2 294 670,58

4010 - 4999 1 219 229,88 58 400,00 1 277 629,88 1 142 278,46

5000 - 5945 755 841,40 0,00 755 841,40 661 403,47

6300 - 6940 230 600,95 0,00 230 600,95 445 088,83

7040 - 7780 66 902,94 19 246,42 86 149,36 100 320,51

8040 - 8961 -1 429,00 18 630,67 17 201,67 -54 420,69

0,00 0,00 0,00 0,00Sammendrag: Sum

Maestro Årsoppgjør Tjensvoll Fk Side 2



Posteringsdokumentasjon
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Klient Tjensvoll Fk
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Posteringsdokumentasjon
Alle posteringer
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Posteringsdokumentasjon
Alle posteringer

Klient Tjensvoll Fk

Fødsels-/org.nr 983 227 058

Nr Dato Tekst Debet KreditBeløp

Tilleggsposteringer

T1 31.12.2015 19 246,42 7510 Diverse 2960 Påløpt kostnadIkke dokumenterte kostnader pr.
31.12.15

T2 31.12.2015 58 400,00 4430 Integreringsmidler 1570 Fordring lagkontoSum kostnader mot fotballkonsulenten 

T3 31.12.2015 68 412,00 1570 Fordring lagkonto 3998 ForsikringsoppgjørForsikringsoppgjør Gjensidige nedbrent
klubbhus

Disponeringer

D7 31.12.2015 18 630,67 8960 Overføring til annen formålskapital2050 Annen egenkapitalOverføring til annen innskutt EK

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Stavanger, 11.03.2016

................................................................................

Dan Pedersen

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Stavanger, 11.03.2016

................................................................................

Dan Pedersen

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Stavanger, 11.03.2016

................................................................................

Dan Pedersen
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LOV FOR TJENSVOLL FK 
Stiftet 1.11.1980 med organisasjonsnummer 983 227 058. 

 

Denne lov er vedtatt av idrettslaget på årsmøtet 17. mars 2016 med utgangspunkt i 

Idrettstyrets nye lovnorm for idrettslag vedtatt 22. oktober 2015. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1  Formål 

 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.1 

 

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogaland Idrettskrets, hører hjemme i 

Stavanger kommune, og er medlem av Stavanger idrettsråd2. 

 

(4)  Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen 

lov.  

 

§ 3  Medlemmer 

 

(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 

 regelverk og vedtak.      

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

 

                                                 
1 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget 

utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal 

fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar 

innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
2 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn 

én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører. 
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(2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 

treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker 

til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 

klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 

mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. 

Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 

(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 

regelverk og vedtak. 

 

(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 

(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode 

på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for 

saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og 

begrunnet samt informere om klageadgang.  

 

(8)  Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets 

behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og 

årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

 

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 

tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som 

eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket 

opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer 

ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

§ 4  Medlemskontingent og avgifter 

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 

deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

 

                                                 
3 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). 

Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for 

betaling av kontingent. 
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§ 5  Kjønnsfordeling 

 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det 

velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 

velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen 

av kjønnsfordelingen.  

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der 

nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir 

sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 

dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. 

Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget 

i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder 

der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 

 

(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), 

har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med 

kontrakt og medlemskap i laget.  

 

(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

    

(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 

samme konkurranse.   

 

(5)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget  

c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og 

dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har 

forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  



 

  Side 4 av 12 

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

 

(6)  Talerett:4 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i  idrettslaget. 

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

 

(1)  En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 

velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.   

 

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som 

kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

 

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å 

utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt 

eller oppnevnt.  

 

(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan 

bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

  

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget 

 

(1)  Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen 

idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, 

ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale 

som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, 

plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er 

opphørt. 

 

                                                 
4 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må 

følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.» 
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(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 

organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 

tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 

eller oppnevnt. 

         

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan 

bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

§ 9 Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget 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 sidelinje 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 som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende 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.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettslaget. 

 

(4)  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 viker sete.  

        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 

medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I 

sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra 

om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, 
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bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen 

dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 

part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 

finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 

overordnete til avgjørelse. 

 

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

 

(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et 

flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 

forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin 

tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 

saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere 

med hverandre. 

              

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.7  

 

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget 

følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, 

velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 

millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid 

                                                 
5 For eksempel per e-post. 
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.  
7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.  
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engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  

Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med 

minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 

gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 

underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør 

fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 

(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 

 

(6)  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 

(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 13  Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 

mars måned8. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 

tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal 

det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 

årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 

årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er 

saker som ikke kan behandles.  

 

                                                 
8 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.  
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(4)  Alle idrettslagets 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. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke 

er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke 

er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 

behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av 

saklisten. 

 

§ 14  Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. 

Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

 

§ 15  Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal9: 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.10  

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 

fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.11 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.12 

10. Foreta følgende valg:13 

a) Leder og nestleder 

b) Fire styremedlemmer (i tillegg til Leder og nestleder) og 2 varamedlem14 

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

                                                 
9 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende 

måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan 

bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
10 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og 

lovnorm for idrettslag. 
11 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.  
12 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
13 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 

tillitsvalgte det er behov for. 
14 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og 

varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle 

styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.  
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d) To revisorer.15  

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til 

stemmetall. 

 

§ 16  Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én 

stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses 

som ikke avgitt.  

 

(2)  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.  

 

(3) 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.  

 

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 

enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. 

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 avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. 

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 17  Ekstraordinært årsmøte  

 

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 

dagers varsel etter: 

 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 

b) Vedtak av styret i idrettslaget. 

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. 

                                                 
15 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende 

som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 

forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.» 
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Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller 

være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I 

sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort 

tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på 

innkallingstidspunktet.  

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten 

krav til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 

årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

 

§ 18  Idrettslagets styre 
 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet16 

mellom årsmøtene.  

 

(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, 

og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 

utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 

e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.17  

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten18.  

 

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 

medlemmer forlanger det. 

 

§ 19  Grupper og komiteer 
 

(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

                                                 
16 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå 

evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller 

vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer. 
17 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. 
18 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 
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legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 

årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 

valgkomiteen.  

 

(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 

skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 

idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 

(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 

Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 

forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 

siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med 

minst én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal:19 

i. Behandle regnskap. 

ii. Behandle gruppens årsberetning.  

iii. Fastsette budsjett. 

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten 

hovedstyrets godkjenning, jf. § 18. 

 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 21  Lovendring 
 

(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter 

å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. 

Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

                                                 
19 Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå 

kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a). 
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(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å 

unngå motstrid med NIFs regelverk. 

  

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 
 

(1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder 

senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 

med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

  

(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget 

skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt 

ordinære årsmøte for behandling av saken.  



 

 

ÅRSRAPPORTER 

LAG 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR a-lag herrer 

 
Lagleder: 
Dan Pedersen  
Trenere: 
Dan Pedersen 
Hakreija Hashani 
 
Endringer til 2016: Ny lagleder skal inn 
 

A-lagetr trener 2 ganger pr. uke pluss kamp 
 
2015 ble igjen et nesten opprykk til 5.div. for tredje året på rad er vi bare noen få 
poeng unna å bli topp 2 og dermed opprykk. 
Gruppen er en sammensveiset gjeng med god atmosfære i gruppen. Flere spillere 
har begynt å ta tak i gjøremål utenfor banen også. 
 
Det er flere spillere som allerede er «veteraner» på laget tross sin unge alder. 
 
Laget har også en ung tropp å bygge videre på. 
 
A-laget har som mål i 2016 å ta steget videre, lykkes gruppen kan det fort bli 
opprykk. 
 
Jobber mot junior laget for rekrutteringen og har invitert flere juniorer på 
treningene. 
 
For a-laget 
 
Dan Pedersen 
 

 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR G 16 

 
Lagleder: Dan Pedersen 
Trenere: Andreas Rasmussen og Dan Pedersen 
 
Endringer til 2016: 
Samme trenere 
Andreas Rasmussen går også inn som lagleder 
 

Treninger: Laget har trent to ganger i uken. På vinteren har laget trent en gang i 
uken på Randaberg arena. 
I tillegg har de hatt treninger på action ball 
 
Gruppen er sammensatt av spillere fra flere nasjoner og er et integreringslag. 
Nivået på gruppen er veldig spesiell pga en del aldri har spilt fotball samt en gruppe har gode 
ferdigheter og har spilt fptball « hele livet» 
Dette skaper en del utfordringer i trenings sammenheng og kamper.  
Gruppen er fantastisk flink til å motivere og integrere nye spillere. Det er en balansegang for å 
kunne gi utfordringer til alle i en slik gruppe. Viktig for motivasjon at også de beste blir stimulert 
og ikke bare ska gi og gi, de trenger input de også. 
 
I kampene gjennom sesongen så hadde vi variable prestasjoner fra det helt fantastiske til å falle 
helt sammen. Vi ble til slutt nr. 3 i serien. 
 
Turneringer: Den største oppturen var Skagen cup hvor vi kom helt til semifinalen. I innledningen 
slo vi flere 1.div. lag og kom til semifinalen. Vi hadde en tynn tropp med bare 13 spillere og fikk 
noen skader, så i semifinalen var vi sluttkjørt og tapte kampen i 1.omgang. I andre omgang stod 
guttene på og klaret uavgjort, de var kun 10 mann igjen ved slutten av kampen. Utrolig prestasjon 
av gruppen.  
Turen med reise, opphold og sportslig resultat var verdt hele opplegget. 
Tusen takk til alle hjelpere, sponsorer som stilte opp og gjorde denne turen så vellykket. 
 
I 2016 skal guttene opp i junior klassen som vil være en stor utfordring. 
 
For G 16 
 
Dan Pedersen 
 
 

 



 
 

ÅRSRAPPORT For Gutter og Jenter 2010 

 
Gutter og jenter 2010 startet opp høsten 2015. 
 
Gutter 2010 har fått en gruppe på 12-15 stk. 
Guttene trener 1 gang pr. ukepå Tjensvoll skole, etter påsken skal de trene ute. 
Gruppen har på plass trener og lagleder. 
 
Lagleder: Hildegunn Kamanga 
Trener: Børge Andersen 
 
Jenter 2010 er bare noen få så de trener sammens med jenter 2009, også de trener en gang pr. 
uke ppå Tjensvoll skole. 
Etter påsker er også denne gruppen ute. 
 
Lagleder for 2009: Tone S. Krogstad 
Trener: Grunde Wåge 
 
 
For 2010 gruppene 
 
Dan Pedersen 
 



�

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

I 2015 var vi oppe i totalt 18 spillere på laget. I løpet av året fikk vi 2 nye og mistet 3 
spillere. Ved årsslutt var vi 14 jenter.

Laget ble meldt opp i pulje 2 i serien og vi merket i mange kamper at motstanden var god. 
Jentene trente godt og fikk til slutt en velfortjent seier og flere uavgjorte kamper. Så lenge 
de holder fokus og konsentrasjon på topp, er alt mulig. 

Treninger – antall og innhold
Vi trener to ganger i uken, hvis det ikke er kamp. Alle deltar som regel på minst en trening. 
Dette året har vi hatt mye fokus på pasninger, mottak, skudd og plassering. Flere av 
jentene er blitt riktig så gode på å trikse ballen.

Holdninger
Vi er opptatte av å lære jentene gode holdninger, både når det gjelder å møte opp til 
trening/kamp, og at det krever full innsats for å vinne kamper. 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 6. klassene på Tjensvoll skole, og er en fin sammensveiset 
gjeng.

Minimerket
Flere spillere deltok på minimerket i regi av klubben på Sørmarka arena, samt ulike 
øvelser for teknikkmerker.

Turneringer:
Vi har deltatt på 2 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
- Havørn turnering

Nye spillere i år:
Falna, Saron

Spillere som har sluttet i år:
Sarah, Janne, Mari



Spiller statistikk:

N/A

Kamper:

Seriekamper: 14 kamper

# # # #



  

ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2007 

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

Treninger – antall og innhold 
 I begynnelsen av året bestod laget vårt av 
11 spillere. Etter sommeren ble vi 8 stykker 
da tre sluttet. I sommerhalvåret har vi en 
kampdag og en trening. I vinterhalvåret har 
vi trent inne i gymsalen på Tjensvoll skole 
engang i uken. Det er god fremmøte på 
treningene. Treningene er preget av et 
halvfast opplegg hvor repetisjon og 
gjenkjennbarhet for spillerne er viktig. 
Hovedelementer i treningene har vært 
fokus på ball/teknikk og utfordre laget i å 
bygge samspill i laget fremfor klyngespill. 
Det er også blitt benyttet øvelser med 
hensikt å gjøre jentene tøffere i kamp om ballen. 

Holdninger 
Vi er opptatt 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 
kamp. Vi er også opptatt av å holde en sosial profil rundt laget og prøver å ha en del 
arrangementer i løpet av året. Høydepunktet i år var nok da alle jentene hadde felles 
overnatting og dro direkte på Bendit turnering lørdag formiddag. 

Minimerket 
Ingen styrt aktivitet utover at spillerene er gitt tilbud om å ta merket gjennom 
klubbarrangement som er gjennomført. Enkelte spillere har tatt merket. 

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 tuneringene: 
Tjensvoll sin egen turnering 
Bendit cup Randaberg 
Bendit cup Hundvåg 



Nye spillere i år: 
Ingen nye spillere i år, tre spillere i avgang. 

Kamper: 
Vi har spilt 13 kamper denne sesongen. Noen tapt og noen vunnet. 



 
 

ÅRSRAPPORT 2015 FOR GUTTER 2007 

 
Lagleder lag 1: Olav Andreas Sagen 
Lagleder lag 2: Hilde Øvrebekk Lewis 
Lagleder lag 3: Sverre Møllegaard 
Lagleder lag 4: Tore Dirdal 
Trener alle lag: Sverre Møllegaard, Olav Andreas Sagen, Vidar Huru 
 
Evt, Endringer til 2016: 
Lagleder lag 1: Uavklart 
Lagleder lag 2: Hilde Øvrebekk Lewis 
Lagleder lag 3: Laila Todnem 
Lagleder lag 4: Tore Dirdal 
Trener alle lag: Sverre Møllegaard, Olav Andreas Sagen, Vidar Huru 

 
Treninger – antall og innhold 
Vi trener to ganger i uken. Fokus har vært på venn med ballen og avslutningsøvelser. Har forsøkt å 
tilpasse treningene etter nivået til hver enkelt spiller. Et annet fokusområde er disiplin i 
spillergruppen og forventninger til hvordan man opptrer i forhold til medspillere og ledergruppen. 
Vi er for tiden 24 spillere. I tillegg har vi hatt 3-4 spillere i avgang i løpet av sesongen. 
 

Holdninger 
Vi er opptatte av å lære guttene gode holdninger og respekt for lagets felles regler. Vi vil i 2016 
sørge for at hver enkelt spiller får papirkopi av gjeldende regler. 
Oppmøte – hvordan forholde seg når man kommer for sent til trening. 
Manglende fokus – bruk av «time out» 
Respekt – forventninger til språkbruk og «fair play» 

 
Minimerket 
Intet å melde. 
 

Turneringer: 
Vi har deltatt på følgende turneringer: 
Tjenvoll innendørsturnering 
Randaberg Cup (Bendit) 
ConocoPhillips turnering (Havørn) 
I tillegg var vi på Kvitsøy i oktober 2015 hvor vi spilte kamper mot Kvitsøy IL i Kvitsøy aktivitetshall.  
 
Spillerne trives veldig godt på turneringer, det har styrket lagfølelsen og gitt sportslig utbytte. 
Lagene har gjort en god figur på fotballbanen. 
 



 
 

 
 



 
 
Nye spillere i år: 
Yahiya Wadood 
Tristan Innvær Stokkenes 
 

Spillere som har sluttet i år: 
Isac Utengen 
Teo Kalveland 
Reik Kalveland 
Mikal Olsen 
Magnus Halvorsen 
Tristan Innvær Stokkenes 
 

Spiller statistikk: 
Navn 
Lag 1 
Knut Sagen 
Felix Aanestad Ree 
Tim Madsen-Rennan 
Trym Gimnes-Jensen 
Brage Gimnes-Jensen 
Benjamin Ommundsen Oseland 
Isa Harun Koyun 
Snorre Wick Karlsen 
(Isac Utengen) 



Lag 2 
Sondre Huru 
Jimmy Omdal 
Mathias Svendsen 
Samuel Lewis 
 
Lag 3 
Simon Møllegaard 
Olav Dreyer 
Sander Hagen 
Conrad Strømsvold 
Erik Østbø 
(Tristan Innvær Stokkenes) 
(Magnus Halvorsen) 
 
Lag 4 
Ola Dirdal 
August Heggheim 
Philip Kauffmann 
Henrik Løvtangen 
Mats Hegna 
Gunnar Marius Trane 
Yahiya Wadood 

 
Kamper: 
Lagene har spilt gode og til dels jevne kamper i serien. Spillerne viser god kampånd og fremstår 
samlet. Viser respekt for motstander lagene og følger «fair play» prinsippene. 
 
 
 



 
 

2015-ÅRSRAPPORT, G 2005 

 
Lagleder lag 1 og 2: Janne Gunn Helle, lagleder lag 3:  Karoline Grøtte 
Trenere: Jørn Ramberg, Endre Jacobsen, Jan Terje Omdal/Linda Lie Andersen (deler av sesongen)  
 
Laget talte ved inngangen til året 23 spillere. G 10 stilte i 2015 med 3 lag i serie (siste år med 5’er-fotball). Ved utgangen av året 
bestod laget av 16 spillere,. Det har vært god teknisk fremgang, ferdighetsnivået varierer noe men samspillet fremheves som 
lagets store fortrinn. Samtlige spillere har vært viktige bidragsytere i kamper og treninger, og innsatsen til den enkelte spiller er 
jevnt over god. Godt oppmøte til trening og kamp. 

 

Treninger – antall og innhold 
To treninger i uka, i kampsesong primært en trening og en kamp per uke. 3 lag har deltatt i 
seriespill, sammensetningen av lagene har vært fast gjennom sesongen og hvert av lagene har hatt 
sine respektive  dedikerte trener med ansvar for kampgjennomføring.  Treningene har vært  
preget av relativt fast opplegg med repetisjon og gjenkjennbarhet for spillerne.  Hovedelementer i 
treningene har vært fokus på ball, taktikk og samspill/spilleforståelse; oppvarming med ball, 
teknikk-trening og spill med formasjoner.  
 

Holdninger 
Det legges stor vekt på gode verdier som «lagspillere og medspillere» og viktigheten av å vise sine 
medspillere respekt. Herunder har det vært fokus på forventningen om innsats under trening og 
kamp, nødvendighet av dispiplin og konsentrasjon under trening og nulltoleranse for negativt 
fokus rettet mot lagspillere (ros gjør god og ris gjør dårlig). 

 
Minimerket 
Ingen styrt aktivitet ut over at spillerne er gitt tilbud om å ta merket gjennom diverse 
klubbarrangement som er gjennomført. Enkelte spillere har tatt merket.  
 

Turneringer: 
Deltatt på turneringer lokalt i Stavanger-området samt vår første «reiseturnering» (Flekkefjord). 
God innsats i turneringene, guttene har jobbet sammen, spilt og feriet som lag. Turneringene har 
hatt god effekt på lagfølelse og innsats.  Lagene har i 2015 deltatt på 4 turneringer, alle med god 
innsats og gode resultater:Februar: Tjensvoll-turneringen, Randaberg Arena, Juni: AgderCup, 
Flekkefjord, Oktober: Madla-cupen (invitet, gratis deltakelse), Desember: «privat-turnering» 7’er-
fotball, Randaberg Arena 
 

Status «spillerstall» - nye spillere og spillere i avgang: 
Ved inngangen til året totalt 23 spillere i gruppa, ved utgangen av året 16 spillere. 2 spillere inn i 
gruppa og 7 spillere i avgang. Miljøet i gruppa har vært godt og laget har, og har hatt, en stabil 
kjerne. Frafall av spillere er hovedsakelig begrunnet i konkurranse med andre aktiviteter som 
hockey, korps, skating mv.  

Stavanger 5/2-2016, Janne Gunn Helle (oppmor) 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR J15 

 
Lagleder lag 1: Geir Vaaland Dahl 
Lagleder lag 2: Geir Vaaland Dahl 
Trener begge lag: Øystein Paulsen (Hovedtrener), Gitle Aarre, Jon Heggheim, Geir Vaaland Dahl 
 
 

Treninger – antall og innhold 
Vi trener tre ganger i uken og har brukt mye tid på teknisk trening med ball. Mye bruk av kjegler og 
firkanter med varierende øvelser. Bevegelse med og uten ball har også vært viktig. Mistet begge 
keeperene midt i sesongen noe som gjorde at vi brukte mye tid inn i høstsesongen på å trene opp 
nye keepere fra spillergruppen.  
 
Alle spillere har hatt spillersamtaler med hovedtrener. 
  
Vi er for tiden 21 spillere og har stort sett veldig bra oppmøte på trening. Noen av jentene holder 
på med flere aktiviteter som gjør at de ikke kan stille på alle treningene men de fleste har nå bare 
fotball som sin aktivitet.  
 

Holdninger 

Sportslig: Alle jentene har full innsats og fullt fokus på trening og kamp.  

Sosialt: Alle jentene tar vare på, inkluderer og bryr seg om hverandre. 

 

Turneringer: 
Vi har deltatt på to turneringer i 2015.  
 
Eigerøy (før seriestart)  
Vant B-finalen og slo laget som vant A-finalen i innledende runder.  
Bodde i hytter og hadde en veldig kjekk og sosial tur med mye fotball og konkurranser 
 
Danacup (sommer) 
Spilte 8 kamper, 5 seire og 3 tap. Veldig bra innsats som tok oss til semifinalen i B-sluttspillet. 
Bodde på feriesenter med mulighet for mange aktiviteter. Veldig kjekk og sosial tur med mye god 
fotball, bading, grilling etc. Sportslig og sosial suksess ! 
 
 
 

Nye spillere i år: 
Ida Ekerheim 
 



 
Spillere som har sluttet i år: 
Hanne Engeseth, Regine Nordvik, Sarah Eskildsen, Lene Pan Aske, Emilie Karlsen, Mariel og 
Wiktoria.  
 

Kamper: 
Startet serien med 25 spillere og to jevne  lag i 1. divisjon. Noe som tabellen viste til slutt hvor 
begge lagene fikk like mange poeng og nesten lik målforskjell. Mange jevne kamper og en bra 
gjennomført sesong med tanke på at vi mistet begge keeperene midt i sesongen. God innsats i de 
fleste kampene og en flott gjeng. 
 
 

 
 

Tjensvoll J15 fra turnering på Eigerøy 



  

ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2009 

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

Evt, Endringer til 2016: 
Trener: Grunde Wåge 
Lagleder: Tone Krogstad 

Treninger – antall og innhold 
Ved års start var vi 8 ivrige spillere. Utover i året kom det flere spillere til, og noen 
sluttet. På høsten ble vi ett lag bestående av 2009 og 2010 jenter.  
Vi trener en gang i uka ute i sommerhalvåret, og inne i gymsalen en dag i uka på 
vinterhalvåret. Det er godt fremmøte på treningene. Vi har hatt fokus på lek med ball, 
samspill, pasninger og skudd.

Holdninger 
Vi er opptatte av å lære jentene gode holdninger overfor hverandre. Vi er også opptatt 
av å holde oppe den sosiale rammen rundt laget, og prøver å ha flere arrangementer i 
løpet av sesongen. 

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. 

Nye spillere i år: 
Vi har fått 5 nye spillere i år 

Kamper: 
Vi har ikke spilt så mange kamper i år, men på høsten fikk vi prøvd oss litt mot andre 
lag.



 
 

ÅRSRAPPORT FOR J-19 

 
Lagleder: Stein Sigbjørnsen   
Trenere:  Åge Molversmyr, Kjetil Sand og Hans Eirik Voktor 
 
Evt, Endringer til 2016: Ingen endringer i 2016 
 

Treninger – antall og innhold 
Vi har trent to ganger i uken, og i sesongen ble det oftest en kamp og en trening. Da flere spillere 
også har vært involvert på damelaget, så har vi ofte vært få på treningene. 
Gjennom sesongen har antall tilgjengelige spillere variert mellom 12 – 14. Så vi har vært avhengig 
av å ha med oss spillere fra damelaget for å kunne stille fulltallig med en innbytter eller to til 
kampene. 
 

Holdninger 
Fair play er basisen for hvordan spillerne skal opptre på trening og i kamp. 

 
Turneringer: 
Vi deltok på Norway Cup i år. For å kunne stille en tropp med innbyttere lånte vi 4 spillere fra 
andre klubber. Det ble en meget vellykket tur der jentene oppførte seg eksemplarisk. 
Høydepunktet var nok å spille en kamp som ble direktesendt på TV2.  
 
Under Norway Cup filmet jentene mye. Hans Eirik Voktor lagde en dokumentar ut av dette som ble 
solgt til jentene (og andre interesserte). Han fått med seg Mini Jacobsen som ”special guest star” 
på DVD’en. 
 
I turneringen kom vi til B-sluttspillet der vi tapte knepent mot Alta, som senere vant B-sluttspillet. 
 

Nye spillere i 2015: 
Aurora Buerskog (Come back) 
Benedikte Baardsen 
Rikke Tangen Dishington 
 

Spillere som har sluttet i 2015: 
Ellen Nygård Roth 
Amalie Strand 
Malin Bjelland (på skole i England, kommer tilbake sommeren 2016) 
 

Spiller statistikk: 



 
 
Enkelte har vært med juniorene på et antall kamper og treninger. 
Mangler fullstendige opplysninger om dette, og det er ikke med i statistikken her. 
 

Utmerkelser 2015 
Årets spiller: Sofie Haugland Eriksen 
Innsatspokaler: Astrid Voktor Borgen og Idun Sand 
Fair play: Andrea Viland Ask 
Spesialpris for «årets fan»: Stine Ekrheim 
 

Kamper: 

 



 
  

 
 

 

Mål pr. Mål pr. Mål pr. 

Spillerstatistikk Kamper Mål kamp Kamper Mål kamp Kamper Mål kamp 

Ama lie Strand 

And rea Vi land Ask 13 4 0,31 9 3 0,33 22 7 0,32 

Astrid Voktor Sorgen 17 1 0,06 9 1 0,11 26 2 0,08 

Au rora Buerskog 4 4 

Hanna Sakken Kyrkjebø 16 3 0,19 9 1 0,11 25 4 0,16 

Idun Sand 16 1 0,06 9 2 0,22 25 3 0,12 

Ingvild Sigbjørnsen 17 2 0,12 9 1 0,11 26 3 0,12 

Kine Marie Landa 17 9 26 

Mal in Sjelland 4 7 11 

Maren 5krett ing Baardsen 14 7 21 

Marte Sa kken Kyrkjøbø 9 7 16 

Stine Ekrheim 13 6 0,46 3 1 0,33 16 7 0,44 

Sunniva Freyer 16 9 25 

Sofie Haug land Eriksen 13 1 0,08 5 18 1 0,06 

Benedikte Baardsen 5 1 6 

Rikke (gjest) 2 2 1,00 1 2 2,00 3 4 1,33 

Kari (dame lag) 4 4 

Krist ine H (damelag) 12 5 0,42 1 13 5 0,38 

Linn (damelag) 5 5 

Serien 2015 

Lag Spi lt V U T Må l Diff Poeng 

1 Klepp 1 17 17 O O 84 - 9 75 Sl 

2 Sandnes Ulf 1 17 13 O 4 50 -19 31 39 

3 Eiger 1 17 12 1 4 69 - 27 42 37 

4 Vardeneset 1 17 8 3 6 29 - 33 -4 27 

5 Frøyland 1 17 8 2 7 41- 34 7 26 

6 Tonstad 1 9 7 O 2 31 -12 19 21 

7 So la 1 17 4 3 10 25 - 61 -36 15 

8 Tjensvo ll 1 17 4 1 12 20 - 46 -26 13 

9 Varhaug 1 17 1 2 14 16 - 54 -38 5 

10 KFUM Stavanger 1 17 O 2 15 13 - 83 -70 2 

12 Havørn 1 O O O O O-O O O 

All e kamper/resu ltater mot Havørn er anu ll ert 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2003 

 
Lagleder:  Ole Robertsen 
Trenere:  Stein Pallesen, Randolf Larsen 
 

Treninger – antall og innhold 
2015: 2 treninger per uke 
Tirsdag 1600-1800 på Gosen og Torsdag 1600-1800 på Sørmarka Arena 
 
2016: 3 treninger per uke 
Mandag og onsdag: 1720-1910 på Sørmarka Arena (Banetid 1730-1900) 
Torsdag 1720-1855 på Gosen (Banetid 1730-1845) 
 
Vi er for tiden 10 spillere og er avhengig av hospitering fra J12 for å stille 9’er lag i årets serie.  
I tillegg har vi gått sammen med J12 for å stille et 11’er lag i J14 klasse. 
 

Holdninger 
Vi er opptatte av å lære jentene godt samspill og personlige ferdigheter. 

 
Minimerket 
Ingen 
 

Turneringer 2015: 
Januar:  Sola Nyttårscup (Innendørsturnering). 
Februar: Tjensvoll Inenndørsturnering 
Seria-spill: 1stk 7’er lag 
August: Lyngdal Cup 
September: Vidar Cup 
Oktober: Hinna Cup 

 
Turneringer 2015: 
Dana-cup i sammarbeid med J14. (3 jenter kan hospitere ned fra J14 til J13 uten dispensasjon) 
 

Kamper: 
Har spillt jevne kamper i serien. Har slitt med målformen i hele 2015. Jentene har ofte dominert 
ute på banen, men mangel av fast keeper har medført litt for mange baklengs-mål. 
 

 



ÅRSRAPPORT FOR G-O9 TJENSVOLL F.K. 2015. 

 

LAGLEDER: Vidar Midtlien Ravndal. 

TRENERE: Eric Urban, Jørn Hansen, Vidar Kringlemoen, Geir Nilssen, Julio Garcia-Salas, Paal Johansen. 

TRENINGER: Vi trener hver Mandag gjennom hele året, utendørs (på gress) på Haugtussa og 

innendørs i gymsalen på Tjensvoll skole. 

Grunnet antall spillere (rundt 32) har vi måttet dele laget når vi trener innendørs, og trener da i 2 

puljer. Første pulje kl 17-18 og andre pulje kl 18-19. 

 

Vi har gode erfaringer med å ha litt frilek som start på hver trening. Dette sørger for at guttene får 

«rast fra seg litt» før selve treningen starter, noe som gjør dem roligere om mer fokusert når vi går i 

gang. 

Når vi trener inne deler vi som regel salen i 3 baner og spillerne i 6 lag. På denne måten blir det et 

relativt lite antall spillere på hvert lag noe som bidrar til at alle blir med aktivt, og er langt mer 

fokusert enn om vi deler i større lag. 

Utendørs (når alle trener sammen) deler vi som regel banen i 2 deler. På den ene banen trener vi ved 

å spille kamp, og på den andre banen har vi tekniske øvelser. Lagene bytter da på underveis i 

treningen. 

 

SPILLERE: Det har kommet relativt mange nye spillere gjennom hele 2015, og det har til tider vært 

utfordrende å ha oversikt over samtlige. Noen få har jo også gitt seg under veis men totalt har vi 32 

spillere på lista vår pr i dag. 

Det ser vel ut til at antall spillere nå er i ferd med å stabilisere seg, i hvert fall at det ikke kommer 

mange flere så får vi prøve å holde på dem vi har. 

 

SERIE: Vi valgte å ikke melde inn lag til serien for 2015. Vi fant det mest fornuftig å stå utenfor og 

konsentrere oss om treninger dette året. Dette var noe både trenere og foreldre/foresatte mente var 

fornuftig. 

Kan tillegge at vi har meldt inn 2 lag til seriespill i 2016. Her kunne vi nok ha meldt inn flere lag med 

tanke på det spillerantall vi har men vi så at vi da kunne få problemer i forhold til antall trenere vi 

har. Vi har delt hele laget på en måte som gjør at alle våre spillere får spille kamp annenhver uke (i 

stedet for hver uke). På denne måten får hver spiller mye spilletid og vi mener det er nok med kamp 

annen hver uke for hver enkelt spiller. 

 

Turnering: Vi deltok på innendørsturnering (3`er lag)i Randaberg arena i starten av 2015. Veldig kjekt 

og alltid gjevt å få premie 

 

 

 

Vidar M. Ravndal 

Lagleder G-09 

 



 

 



 

 

ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2005 

 

Trener: Jon Anders Rennan 

Lagleder: Kjersti Wigestrand 

 

Trening - antall og Innhold: 

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

trener vi på grusbanen Haugtussa. Etter jul fikk vi nye treningstider, nå trener jentene på 

Gosen Kunstgress og Sørmarka arena, Kunstgress. 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 noen 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: 

Tjensvoll sin egen turnering  

Bendit cupen. 

Spiller som har Sluttet: Mari Wevle Medhus 

Kamper: 

Vi har spilt 16 kamper denne sesongen 
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ÅRSRAPPORT FOR G2001 lag 1 og lag 2 

 
Lagleder lag 1: Ine Camilla Aarre Halvorsen første halvår / Sigve Knudsen andre halvår  

Lagleder lag 2: Gunnar Førland første halvår / Sigve Knudsen andre halvår 
Trenere begge lag: Gert von Hirsch, Jim Ruben Halvorsen, Sigve Knudsen hele året og i tillegg 
andre halvår: Tom Erik Vestrheim for lag 1 og Knut E Christiansen lag 2. 
 
Lagledelsen som var i siste halvår 2015 fortsetter i 2016. Vi får også med oss Tore Ravndal som 
lagleder for lag 2. 
 

Lag 
I 2015 har vi hatt to 11er lag, lag 1 i 1. divisjon og lag 2 i 3. divisjon. Dette var første sesong med 
11er fotball og overgangen fra 9er var krevende i starten. 
 
 

Treninger – antall og innhold 
Vi har trent 3 ganger i uka for begge lag med ekstratrening for lag 1 på lørdager. 
Treningene har vært felles men med differensiering på nivå. Guttene trives med dette og har mer 
eller mindre funnet sin plass. Noen spillere har ligget i grenselandet mellom lag 1 og lag 2 og har 
prøvd seg på begge nivåene både på trening og i kamp. 
 
Treningsoppmøte hos lag 1 spillerne er høyt og stabilt. Hos lag 2 har det generelt vært betydelig 
svakere, men det er enkelte spillere på lag 2 med svært godt oppmøte. 
 
 

Holdninger 
Vi er opptatt av å lære guttene gode holdninger og fair play. Vi har sportslige og sosiale mål som 
reflekterer det. Det er lagledelsens oppfatning at guttene oppfører seg bra både på trening og 
kamp.  Noe tull og tøys er det selvsagt, men aldri noe alvorlig. Tonen guttene i mellom er positiv 
og samholdet er godt. 

 
 
Minimerket 
Vi har ikke tatt merker i 2015. 
 
 

Turneringer og seriespill: 
 
1. Kvalik til 1 div i serien med lag 1.  
Vi spilte kvalik til 1. divisjon med lag 1. Det var tre kamper og endte med ett tap og to seire.  
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Lag 1 var dermed kvalifisert til 1. div. 
 
 
2. Kviaserien, med blanda lag 
Vi stilte med et blandalag i Kviaserien i 2015 og endte med to seire og tre tap. 

 

 
 
Vi endte som nr 4. Dette tok vi mer eller mindre som treningskamper for å komme i gang med 
11er spill før serien. 
 
 
3. Serien i 1. div med lag 1: 

 
Vi visste dette ble vanskelig, men vi gikk til spill i 1. div med en målsetting om å holde to lag bak 
oss på tabellen. Det ble tøff motstand i denne divisjonen og vi måtte takle mange tap, men det var 
lærerikt. Vi hadde mange gode kamper og det var relativt få kamper hvor vi ble totalt overkjørt. 
Viking, Vidar og Bryne var i en klasse for seg. Avslutningen var god med fem kamper uten tap. 
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4. Serien i 3. div med lag 2: 

 
Vi opplevde at mange av lagene i denne divisjonen var sterke og etter vår mening nivåmessig 
hørte hjemme i divisjon 2. Flere av lagene hadde også med seg spillere fra høyere divisjoner. Det 
ble mange tap for lag 2.  
 
 
5. Slagter Winter cup i Danmark 
Vi reiste til Slagter Winter cup i Hirtsals i pinsa med to blanda lag (lag 1 + lag 2). Det ene laget vårt 
kom til A sluttspillet og endte på en fin andreplass. Det ble tidenes største pokal! Dette var en fin 
tur både fotballmessig og sosialt. Erfaringen er at vi nok ikke kommer til å blande lag lenger på 
cup, nivåforskjellen er blitt for stor. 
 

 
 
6. TFK internturnering 
Vi deltok med spillere til  blandalag i TFKs internturnering i oktober. 
 
7. Treningskamper 
Vi har hatt noen treningskamper i egen og andre lags regi. 
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Nye spillere i 2015: 
Hamza Sultan Dano, Håvard Løvdal, Simon Grimstad, Dennis Gilje – 4 stk 
 
 

Spillere som har sluttet i 2015: 
Sondre Støren, Alexander Pedersen, Sami Bouchfar, Sander Førland, Tobias K Hansen, Fredrik 
Maeckel, Bjørn Røstvik, Jonatan Seldal Ellefsen - 8 stk. 
 
 

Foreldremøter, sosiale aktiviteter og dugnader 
Bli kjent møte for foreldre i januar 
Foreldremøte i mars 
17. mai toget  
Sommeravslutning på Actionball 
Foreldremøte i november 
Årsavslutning i november på Sørmarka Arena med pizza, kaker, curling og klatring. 
Diverse parkeringsdugnader ved Sørmarka Arena. 
 
 

Spillere på G2001 i 2015 
Lag 1: Johan, Kim Daniel, Simon U T, Casper, Marius, Skjalg, Connor, Johannes V, Andreas, 

Sindre, Dennis, Håvard, Alvin, Jørgen, Johannes NK, Oskar 

 

Lag 2: Ola, Mathias, Tobias, Ole Herman, André, Magnus, Mikkel, Martin, Mikael, Stefan, Qais, 

Balder, Erik, Sander (sluttet), Jonatan (sluttet), Bjørn (sluttet), Fredrik (sluttet), Hamza (sluttet), 

Aleksander (sluttet), Tobias KH (sluttet), Sondre (sluttet). 

 

(fra starten av 2016 har vi fått med 4 spillere fra TFK G2002) 

 
 
Avslutning 
En stor takk til alle som har stilt opp for disse guttene i 2015! 

 

Årsrapport skrevet av Sigve Knudsen, lagleder. 

 
  

 

 
 
 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR Gutter 2002 

 
Lagleder lag 1: Tore Ravndal 
Lagleder lag 2:  
Trener begge lag: Stian Auklend og Stein Johansen 
 
 

Treninger – antall og innhold 
Vi trente 3 dager i uken hele 2015 + kamp. 
 
Spillerene på Gutt 2002 hadde en enormt fin utvikling i år. Flere av spillerene hadde en kjempe 
postetiv fotball kurve og viste at rett trening og holdning gir resultater. 
 
Vi hadde flere hostpitanter fra Jenter 2002 og gutter 2003. Dem hadde også en fantastisk utvikling. 
Som viser at Hostpitering er veldig viktig så vi kan ta vare på spillere som ønsker det lille eksta. 
 
 
Guttene på 2002 er en hardt arbeidene gjeng som er snille og flinke til å støttte opp om 
hverandere. Serien gikk ikke vårs vei denne sesongnen , men guttene gikk inn til hver kamp og 
gjorde sitt beste. Vi ble møtt av flere lag som «toppet» laget sitt. Guttene viste viljestyrke og holdt 
flere av lagene.  
 
 
 

Turneringer: 
Agder Cup 2015 – Vinnere se bilde.  
 

Spillere som har sluttet i år 
Laget ble avsluttet Desember 2015 på grun av manglene spillere. Mistet dessverre spillere hele 
sesongen.  Spillere gikk til Madla, Vidar og sif 3-4 spillere er fortsatt i tjensvoll og spiller nå for G-15 
 
 
 
Dette har heilt klart vert veldig kjekke år i sammen med guttene. Stor takk til alle foreldere og 
trenere som har gjort dette mulig. 
 
 



 
 

Vinnere av Agder Cup 2015 
 

 
 

Avsluttning på Viking Stadion 2015 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR GUTTER 2004 

 
Lagleder lag 1: Eirik Hinna 
Lagleder lag 2: Eirik Hinna 
Trener begge lag: Lars Aamodt, Tore Halvorsen og Rolf Ravndal 
 
Vi var i 2015  20 spillere fordelt på to 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 også. Vi er nå 19 spillere totalt. 
 
 

Treninger – antall og innhold 
Vi har trent tre ganger i uken, Mandag på  Sørmarka Arena, Onsdag på Haugtussa grusbane og 
Torsdag på Gosen Skole. 
 

Holdninger 
Vi er opptatte av å lære guttene gode holdninger, og vi har innført enkle regler å forholde seg til 
når vi trener. 

- Møte presis.  
- Være stille og høre etter hva som blir sagt 
- Innsats på trening 
- Være grei med lagkameratene 

 
Guttene forholder seg stort sett til dette, selv om enkelte må minnes på reglene innimellom.  

 
Minimerket 
En del av guttene deltok på minimerkedagen som Tjensvoll arangerte på Sørmarka Arena.  
Vi trente på en del av disse øvelsene på vårsemesteret. 
 

Turneringer: 
Vi har deltatt på Tjensvoll turneringen, Vaulen vårcup, Sebra Cup og Madla Cup i 2015 
Sebra Cup var en overnattings turnering i Kristiansand. Veldig vellykket tur. 
 

Nye spillere i år: 
Vi har i løpet av året fått to nye spillere. 
 

Spillere som har sluttet i år: 
Tre spillere har sluttet i løpet av sesongen 
 
 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR GUTTER 2003 

 
Lagleder lag 1: Petter Melkild 
Lagleder lag 2: Gisle Olaussen 
Trener begge lag: Jon Anders Rennan 

 
Evt, Endringer til 2016: Pr dags dato er Tobias Tharaldsen trener. Jon Anders Rennan, 

Petter Melkild og Odd Sigve Heggland fedre som er med på treningene. Er også heldige 

som har Ole Johan Karlsen med på kondisjon og styrketreninger. 

 

Treninger – antall og innhold 
Vi trente to ganger i uken i 2015, og i år trener vi tre ganger i uken. Treningen går ut på 

oppvarming, spillteknikk og avsluttes som regel med en fotballkamp. I år skal fokuset 

også være kondisjon, styrke og mer teknikk.  

Vi er for tiden 12 spillere som er 2003 modeller. Vi har også med oss 3 faste 2004 

modeller på kamper og nesten alle treninger.  

 

Holdninger 
Vi er opptatte av å lære guttene gode holdninger. Vi snakker gjevlig med guttene hvordan 

vi møter andre lag til kamper, og hvordan vi oppfører oss til lagspillerne. 

 

Minimerket 
Vi har 2- 3 spillere som stilte opp for å ta minimerket.  

 

Turneringer: 
Vi har deltatt på turneringen til Tjensvoll i Randaberg arena. Vi spilte også på Bendit 

Cupen på Hundvåg. På Tjensvoll sin cup spilte ,  

 

Nye spillere i år: 
Eskil Aass, Brage Heggeland, Sindre Hellerud og Georg Stokka 

 

Spillere som har sluttet i år: 
Ole Østbø, Ali Memed, Tobias Lavik, Tor Henrik Adrian Helgesen, Erlend Vaga, Sander 
Boxill,  

 



…. 

 

Kamper: 
Vi var ett ganske nytt lag i starten av sesongen 2015, og hadde en keeper som var syk i 

flere måneder. Vi tapte de fleste kampene frem mot sommeren, og guttene var rimelig 
lei og begynte og bli demotiverte. Men etter sommeren ble guttene mer samspilte, 

keeperen ble frisk- og vi gikk tilbake til å spille jevnere kamper og den del seire. Før 
sesongavslutning gikk vi som regel hjem med en seier i lommen. Vi spilte 26 kamper i fjor, 
2015. 
 
 
 

 
 
Gutter etter kamp 
Guttenes seierdans 

Guttene på trening 



Årsrapport for A-LAG DAMER 
 
Lagleder:ingen 
Trenere:kjetil m tollefsen/reid mikkelsen 
 
Endringer i 2016  
Håper på å få flere damer til A laget jobber med saken. 
Men her må klubben og hjelpe til med å få spillere til klubben. 
Klubben bør bygge opp A-lagene  før de satser på andre eldre lag og junior lag. Det er  A-lagene som 
er viktigst å bygge klubben. 
Vi starter med bot neste år 2016. 
 
TRENING2015 
Trener 2 ganger uken pluss kamp  
Damene  er flinke å stå på treningene gjør det de for beskjed om. Har kjørt det samme opplegget 
hele året med holde ballen i laget. Har vi trent mye på. 
 
SPILLERE 
 Er 13 faste damelags spiller med hospitering fra 5 spillere fra junior. 
 
HOLDNINGER 
Det er veldig bra holdning i laget 
Hadde ingen regler. 
 
MINIMERKER 
Ingen 
 
TUNERINGER 
Hva med i Karmøy vinter serie. 
 
NYE SPILERE 
3: Anette Halvorsen og Wiebke Lustig og Charlotte carlsson 
SPILLERE SOM HAR SLUTTET I ÅR  
Tiril Åsgjord 
Silje  
 
SPILLER STATESTIKK - MÅL FOR SESONGEN 
10 mål Kristine Heggheim 
5 mål Christine Ree 
4 mål Andrea, junior spiller 
3 mål Sofie, junior spiller 
2 mål Riril og Charlotte 
1 mål Astrid-ida 
ALLE SPILLERENE SPILTE ALLE KAMPENE I ÅR 
 
KORT 
2 gule kort  
Elisa Børnø-Christine Grannes Olsen 
 
KAMPER 
Det hva mye bra spill i kampene, men slet hele året med keeper. Tapte mange kamper pga keeper 
Har dessverre ikke noe bilder  
 
… 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR GUTTER 2006 

 

Lagleder: Siri Frostestad 
Trener: Gitle Aarre 
              Simon Grapes 
 
 
Vi er for tiden 18 spillere, og har hatt to lag påmeldt i serien. Det virker som guttene 
trives på laget, de er sammensveiset gjeng. 
Vi trener to ganger i uken + kamp. 
 
Vi har 6 stykk på laget som har tatt blått teknikkmerke i år  
Hadla, Balder, Lars, Oliver, Benjamin og Adrian. 
 
Vi har deltatt på 6 turneringer i år 
Tjensvoll sin egen turnering 
Gutter 2006 sin egen turnering på Sørmarka 
Eon cup, Randaberg 
Vidar Jaderhus mini turnering 
Bendit Hundvåg 
Madla sin turnering 
 
Guttene har vært på ”treningsleir”, vi lånte klubbhuset og kjørte opplegg der fra 
fredag til lørdag. Det var stor stas for guttene med overnatting  
 
 I første del av serien, delte vi laget inn i 4 jevne grupper og roterte på gruppene, slik 
at alle fikk spille sammen. Vi opplvde den sesongen av vi vant nesten alt, og gjerne 
med mange mål. Vi var  9 gutter på kamper og det var litt mange. Så fra høsten 
gjorde vi det litt annerledes, vi så på resultatene fra våren, og prøvde å sette opp 
jevne lag til motstanderen. Det fungerte stort sett veldig bra, vi fikk som regel veldig 
spennende kamper og fornøyde gutter. Det ble en mindre kamp å spille på alle 
guttene, men det fungerte mye bedre, da var vi som regel 7/8 spillere som møtte 
opp til kamp.  
 
Siri Frostestad 
 
 
 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR JENTER 2008 

 

Lagleder: Siri Frostestad 
Trener: Eirik Aase og Dag Endresen 
 
Vi er for tiden 17 spillere, det er bare 2 som har sluttet i løpet av året.  
Vi begynte sesongen med to lag, men siden det var vanskelig å stille lag 
på bortekampene, ble vi enige med foreldrene om å trekke ett av lagene. 
Det er ikke alle som er like ivrige på å spille kamper. Tror treningen er det 
viktigste for mange, det sosiale. Vi har to fantastiske trenere, som ser 
ungene og har varierte treninger med fokus på å ha det gøy. 
 
 
Turneringer: 
Vi har deltatt på 4 turneringer i år. 
Tjensvoll sin turnering 
Eon cup på Randaberg 
Vidar Jaderhus miniturnering 
Bendit cup på Hundvåg 
 
Vi trener en gang i uken + en kamp. Vi har vunnet, tapt og spilt jevne 
kamper. Tror vi ligger sånn midt på nivåmessig   
 
Siri Frostestad 
 
 
 
  
 

 



Årsrapport  2015  for jenter 2002 

  

Lagleder: Jens Kristoffersen 

Trenere: Nils Hoem Hegre,Kjetil Pettersen og Monica Karlsen har hatt  40 timers praksis 

gjennom sin vgs utdanning.   

Trening  

Vi har trent to ganger i uken x 1,5 timer. Treningsoppmøtet har vært jevnt høyt, men bærer 
enkelte dager preg av at noen av jentene er veldig aktiv på andre områder som korps, cheer 
leading, kor, orientering etc. Vi trener hele året bortsett fra i desember og ikke i skoleferiene.  

  

 Vi har vært ca 18 spillere gjennom hele sesongen. I løpet av sesongen har to  jenter begynt, 

og to jenter sluttet. Det er en gruppe jenter med store individuelle ferdigheter og ambisjoner.  
Fokus på trening i 2015 har vært individuelle ferdigheter (pasninger, medtak, mottak, vendinger, 
dribling), relasjonelle ferdigheter (overlapp, støtte, veggspill, sikring).  
Vi har også trent på dødballsituasjoner, spilt mye småspill og fokusert på oppgavene spillerne har 
i sine posisjoner i banen. 
  
  
  

Holdninger 

Vi har en flott gjeng med jenter, med gode holdninger og god oppførsel. De kan nok bli enda 

flinkere til å holde fokus på oppgavene og kanskje øke innsatsen enda mer når øvelsene 

gjennomføres. Ellers har vi erfart at de er en herlig gjeng å ta med på tur / overnattingscuper. 

Lite trøbbel og masse godt humør. Vi er et lag som taper minst like mye som vi vinner, men 

sjelden noen sure miner selv om vi taper. Vi prøver å ha fokus på det å være et lag og gjøre 

hverandre gode. Vi har gjennomført to spillermøter og en spillerfest.  

Turneringer 

Vi har deltatt på Sandar cup, hvor vi stilte et 7er lag. Her endte vi opp med å vinne B-finalen. 

Vi deltok også i en miniturnering med seks spesielt inviterte lag i regi av «Sandnes Talent». 

Her kom vi på andre plass. Vi fikk to store flott pokaler som gikk opp i flammene i 

klubbhuset i høst…  

Kamper 

Vi har spilt 9er fotball i 2. divisjon. Endte til slutt opp på 5 plass av 9 lag. Vi har vært litt 

mange spillere til å kun ha et 9 er lag. Samtidig ville vil vært litt få for å ha to lag. Det har 

vært en utfordring å finne en balanse mellom det å stille et godt nok lag og fordele spilletiden 

rettferdig.  

Mvh 

Jens Kristoffersen og Nils Hoem Hegre 



Årsrapport  M 60 M 48 M 39 
 
M 60: Menn 60 består fra en gruppen som tidligere var m 50 (M48). For første 
gang siden disse gutta begynte å spille fotball for ca. 50-60 år siden så ville ikke 
gruppen spille i serien. De vil kun trene og ha det gøy sammen. 
 
Gruppen trener 2 ganger pr. uke i nær samarbeid med SIF og det veksles mellom 
å trene på Sørmarka og Siffen. 
Flere fra gruppen er de som var med å starte klubben som da het Stokkadalen, så 
en kan godt kalle denne gruppen veteraner i klubben. 
 
M 48: Menn 48 består av menn fra rundt 43-50+. Gruppen trener en gang pr uke 
sammen med m 39 og noen trener også ekstra med m 60. 
Så disse «gubb» lagene går mye inn i hverandre. 
Laget stilte i serien og havnet langt nede på tabellen. I enkeltkamper spiller laget 
veldig bra, men så har du kamper der det så vidt er nok spillere, da sliter laget. 
 
M 39: Menn 39 er en sammen blanding av gruppene som er nevnt. Kjører trening 
en gang pr. uke og her trekkes også spillere som faller litt utenfor a.laget pluss 
noen som bare kommer til. 
I serien spiller laget jevnt med alle lag og har presterer på øvre halvdel av 
tabellen. Har fått inn noen nye spillere som er med på å styrke laget. 
 
Alle disse «gubb» lagene har en herlig atmosfære og gruppene har det gøy på og 
utenfor banen, 
 
Målsetting for 2016: Ikke altfor høye ambisjoner utenom det å ha det gøy på 
banen. 
 
For M 60-48-39 
 
Dan Pedersen 
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Lagleder: Tone Krogstad 
Trener: Grunde 
 
Evt, Endringer til 2016: 
 
I løpet av våren/sommeren håper vi å få nok 2010 jenter til å dele inn i 2 lag.  
 

Treninger – antall og innhold 
Vi trener en gang i uken. Vi innleder allle treningene med stiv heks da dette er jentenes 
favorittaktivitet oog de virkelig tar seg ut og får løppt seg gode og varme. Etter Stiv heks går vi over 
til øvelser for å utvikle ballkontroll. Vi har gjerne 2-3 ulike øvelser før vi spiller kamp(er). 
Kampøktene prøver vi å gjennomføre med 3 mannslag. Dersom det er flere som må vente mellom 
kampene har vi den siste tiden aktivert disse med skuddøvelser. Treningene avsluttes som regel 
med en aktivitet som jentene selv ønsker, gjerne hauk og due med eller uten ball.  
 
 
Vi er for tiden 12 spillere. Det har vært litt til og fra som man kan forvente med såpass unge jenter.  
 

Holdninger 
Vi er opptatte av å lære jentene gode holdninger i forhold til innsats og det å inkludere allle. For 
eksempel har vi konsekvent gjort det sånn at de som maser om å spille på lag med en eller to 
bestemte jenter blir satt på ulike lag. For å gjøre treningen mest mulig effektiv har vi en regell om 
at når treneren plystrer så skal allle jentene komme og sette seg i ring rundt treneren og være 
stille. Dette fungerer greit, men det er fortsatt forbedringspotensial.  
I løpet av det siste året har flere og flere av jentene meldt seg på i spilleøkten og stort sett allle 
jobber for å få tak i ballen. Det er ofte høy intensitet i spilleøktene og jentene blir raskt slitne.   

 
Minimerket 
To av jentene var med og tok minimerket.  
 

Turneringer/kamper: 
Nytt av året fra fotballkretsen/forbundet var at vi ikke skulle ha seriespill men at det heller skulle 
være opp til lagene og arrangere miniturneringer i helger. Dette fungerte heller dårlig og det 
gjorde at det ble mye færre kamper på jentene enn det som har vært tilfelle tidligere.  
 
De turneringene som jentene deltok på var: 
 
Tjensvolls miniturnering i Randaberg arena: 
1 lag, 3 kamper.  
 



 
Bendit cup Hundvåg: 
2 lag, 3 kamper på hvert lag.  
 
 
Uformell miniturnering arrangert av Randaberg i Randaberg Arena: 
3-4 spillere var med og de greide så vidt å gjennomføre da en var syk.  
 
Etter sommeren ble det forsøkt å lage avtaler om noen kamper. Det ble med en dobbelkamp mot 
Forus Gausel.  
 
Vi har ikke telt mål og resultater men inntrykket er at jentene har spilt jevnt med de andre lagene 
med et par unntak hvor det har blitt større tap.  
 
Vi arrangerte også en dag med rekrutteringsdag i Vikinghallen hvor de fleste av jentene deltok. Det 
var med 3 nye spillere her. 1 av disse er nå med fast og 1 sier hun skal begynne.  
 
 

Nye spillere i år: 
Marthe Krogstad-Sedberg 
Eine Sønstabø (2010) 
Ebba (2010) 
Thomine Kittelsen (2009) 
Ella Chapman (2009) startet 2016 
Lotta (2009) hadde pause i høst men er nå tilbake 

 
 

Spillere som har sluttet i år: 
Helene Balle (2009) 
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