
Tjensvoll FK – Styrets årsrapport for 2016 

2016 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. 

Styret har i 2016 bestått av: 

Ellen Heggheim  -Styreleder 
Gert von Hirsch -Nestleder                                                                                                                            
Siri Frostad- Styremedlem                                                                                                                      
Gitle Aarre –styremedlem                                                                                                                  
Janne Gunn Helle – Styremedlem                                                                                                         
Tore Ravndal -1.varamedlem                                                                                                               
Nora Gjetrang- 2.varamedlem 

Alle styremedlemmene har tildelte oppgaver og jobber godt sammen. Dette året har klubben fortsatt 
arbeidet fram mot sertifiseringen som Kvalitetsklubb og før nyttår hadde vi nådd alle ledd i 
prosessen. Den formelle sertifiseringen ble satt til feb. 2017. Gert von Hirsch har ledet dette arbeidet 
og styret er godt fornøyd med arbeidet. Ellers har vi også i 2016 hatt et ekstra fokus på jentefotballen 
i klubben. Vi har i den forbindelse arrangert 2 jenter i fokus kvelder, hvor vi har slått sammen ulike 
års trinn. Dette har vært svært vellykket og vi vil fortsette dette arbeidet i 2017.  

Styret velger å legge overskudd for 2016 til egenkapitalen: 

    Egenkapital 01.01.16        nok   790.509.59 
    Resultat 2016                     nok   222.696,30 
    Egenkapital 31.12             nok  1.013.205,89  

Styret har i 2016 hatt fokus på manglende innbetalinger av kontingent og betaling til fotballskolen.  
Det er laget bedre rutiner for å få inn alle kontingentene og resultatet er svært positivt. 

I 2016 stod nytt klubbhuset klart ved hovedbanen i Sørmarka. Dette huset er til stor glede for 
klubbens medlemmer. Det har blitt utarbeidet rutiner for bruken av huset og booking for «lån» av 
klubbhus, ligger på hjemmesiden. I 2017 vil det bli satt inn et nytt låssystem, som vil sikre bedre 
rutiner. 

Dette året er det også satt ned ei arbeidsgruppe som jobber for utvikling av anlegget på Haugtussa. I 
løpet av 2017 håper vi å kunne se resultater av dette arbeidet. 

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. For ytterlige informasjon se årsrapport fra daglig leder.   

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 2017.  

For 2017 ønsker styret at Kvalitetsklubb konseptet skal bli implementert og bidra til at klubben får en 
enda bedre etablert praksis for å ivareta klubbens medlemmer. 

Klubbens trenere, lagledere, støttespillere og øvrige medlemmer fortjener en stor takk for den 
jobben de gjør for klubben, og styret ønsker for 2017 å bidra med hjelp og støtte til dette arbeidet. 

Styret ønsker å utvikle klubben ytterligere, sammen med alle involverte parter i Tjensvoll FK.    
 
 
Stavanger 20.mars 2017 
Ellen Heggheim Styreleder 
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Hittil i år Budsjett Hittil i fjor    

Side: 1/3Mandag 20. Feb 2017 09:25Enkel resultatrapport
Firma: Tjensvoll FK

Hittil i år, budsjett, ifjor Periode: 12 2016

DRIFTSINNTEKTER

Salg utenfor avgiftsområdet

-562 922,00 -550 000,00 -556 570,00     3200 - Medlemskontingent

-562 922,00 -550 000,00 -556 570,00 Sum Salg utenfor avgiftsområdet

Andre inntekter

-137 396,00 -120 000,00 -117 245,00     3400 - Kommunale tilskudd

-61 403,00 -64 000,00 -72 164,00     3405 - Tilskudd BU-sekretær

-155 512,00 -120 000,00 -160 709,00     3410 - Statstilskudd

-102 170,91 -100 000,00 -88 019,85     3415 - Grasrotandelen

-130 450,00 -130 000,00 -127 432,00     3420 - Mva kompensasjon

-370 000,00 0,00 -211 000,00     3430 - Integreringsmidler

0,00 -25 000,00 0,00     3440 - Annet tilskudd

0,00 -15 000,00 0,00     3550 - Kafé klubbhus

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

-228 660,00 -225 000,00 -213 484,99     3900 - Sponsorstøtte

-163 139,90 -160 000,00 -206 540,00     3950 - Tjensvoll-turnering

-99 908,00 -75 000,00 -72 700,00     3952 - Fotballskole

-159 646,00 -160 000,00 -153 565,00     3990 - Lotteri

-380 647,00 -300 000,00 -245 283,00     3991 - Dugnader

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

-46 000,00 0,00 -52 668,42     3995 - Egenandeler turneringer/treningsleirer/utstyr

-293 812,00 0,00 -68 412,00     3998 - Forsikringsoppgjør

-12 379,00 -25 000,00 -14 000,00     3999 - Diverse aktiviteter

-2 341 123,81 -1 519 000,00 -1 810 853,26 Sum Andre inntekter

-2 904 045,81 -2 069 000,00 -2 367 423,26 SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

Aktivitetskostnader

1 625,00 5 000,00 369,49     4010 - Varekjøp bu

0,00 0,00 36 438,15     4350 - Trenerkurs

0,00 0,00 3 938,00     4351 - Spillerkurs

87 981,32 80 000,00 45 810,27     4352 - Andre kurs, dommere, ledere, ekst. instr.

541 637,99 0,00 316 388,28     4430 - Integreringsmidler

211 288,37 225 000,00 212 542,45     4520 - Idrettsutstyr

49 750,53 30 000,00 29 948,80     4521 - Reiseutgifter kamper

324 253,09 200 000,00 239 702,84     4522 - Turneringer/treningsleirer

49 100,00 50 000,00 46 600,00     4523 - Påmeldingsavg - seriekontingent

26 659,00 20 000,00 31 900,00     4524 - Overganger og lisenser

43 372,41 30 000,00 35 560,00     4525 - Sosiale sammenkomster

39 363,43 35 000,00 51 874,60     4526 - Ledersamling

37 924,28 25 000,00 19 080,01     4527 - Gaver og premier

8 345,89 5 000,00 4 848,80     4530 - Medisiner, lege, fysioterapeut

43 377,36 45 000,00 39 300,00     4531 - Forsikring lag
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Hittil i år Budsjett Hittil i fjor    

Side: 2/3Mandag 20. Feb 2017 09:25Enkel resultatrapport
Firma: Tjensvoll FK

Hittil i år, budsjett, ifjor Periode: 12 2016

3 100,00 5 000,00 1 600,00     4532 - Bøter, gebyrer

9 630,19 0,00 0,00     4534 - Styre/ledermøter

61 654,99 50 000,00 86 909,12     4950 - Tjensvoll-turnering

23 292,99 20 000,00 22 937,32     4952 - Fotballskole

21 666,49 20 000,00 9 122,44     4990 - Lotteri

119 044,81 75 000,00 36 732,31     4991 - Dugnader

3 444,32 5 000,00 6 027,00     4999 - Diverse aktivitetskostnader

1 706 512,46 925 000,00 1 277 629,88 Sum Aktivitetskostnader

Lønnskostnader

401 139,77 430 000,00 454 729,22     5000 - Lønn daglig leder

0,00 25 000,00 84 000,00     5001 - Provisjon daglig leder

0,00 20 000,00 0,00     5002 - Lønn sponsorkontakt

50 065,63 45 000,00 47 348,94     5013 - Dommerutgifter

40 916,26 45 000,00 54 950,38     5090 - Feriepenger

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

8 812,00 8 439,00 8 700,00     5250 - Pensjons innberettet

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

-8 812,00 -8 439,00 -8 700,00     5295 - Motkonto pensjon

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

60 920,63 70 000,00 80 344,88     5400 - Arbeidsgiveravgift

5 769,23 7 500,00 7 747,98     5401 - Arb.giv.avg. av feriepenger

0,00 1 500,00 0,00     5920 - Yrkesskadeforsikring

8 821,00 35 000,00 8 720,00     5945 - Pensjonsforsikring ansatte (OTP)

585 632,52 697 000,00 755 841,40 Sum Lønnskostnader

Driftskostnader

18 067,00 18 000,00 18 000,00     6300 - Leie lokaler (Adm i bud)

11 006,76 5 000,00 5 708,00     6520 - Data

12 361,25 10 000,00 1 397,00     6540 - Inventar/små anskaffelser, annet utstyr

68 362,50 50 000,00 44 362,50     6700 - Regnskapshonorar

28 750,00 15 000,00 0,00     6701 - Revisjonshonorar

5 775,10 7 500,00 8 326,70     6800 - Kontorrekvisita

16 002,50 20 000,00 9 250,00     6820 - Trykksaker, kopiering

4 458,00 4 500,00 6 195,50     6840 - Aviser og tidsskrifter, bøker o l

74 144,31 50 000,00 58 833,56     6860 - Diverse klubbhus

104 268,17 50 000,00 48 153,22     6870 - Drift klubbhus

13 481,66 17 500,00 17 377,36     6910 - Mobil

17 014,33 18 000,00 12 658,81     6920 - Internett, ADSL, serverleie

474,00 1 000,00 338,30     6940 - Porto

10 627,00 12 000,00 6 489,00     7040 - Forsikring bygg,inventar

0,00 40 000,00 29 681,40     7100 - Bilgodtjørelse, reisegodtgjørelse

0,00 0,00 6 529,00     7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

6 702,10 7 500,00 6 531,62     7350 - Representasjon

0,00 8 000,00 816,00     7500 - Forsikringspremie

-13 609,42 0,00 24 652,57     7510 - Diverse

12 526,72 12 000,00 11 356,44     7770 - Bank og kortgebyrer
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Hittil i år Budsjett Hittil i fjor    

Side: 3/3Mandag 20. Feb 2017 09:25Enkel resultatrapport
Firma: Tjensvoll FK

Hittil i år, budsjett, ifjor Periode: 12 2016

149,55 0,00 93,33     7780 - Renter og gebyrer inkasso

390 561,53 346 000,00 316 750,31 Sum Driftskostnader

2 682 706,51 1 968 000,00 2 350 221,59 SUM DRIFTSKOSTNADER

-221 339,30 -101 000,00 -17 201,67 Driftsresultat

FINANSPOSTER

-1 357,00 0,00 -1 429,00     8040 - Renteinntekter, skattefrie

0,00 -1 700,00 0,00     8050 - Renteinntekt bank

0,00 250,00 0,00     8140 - Rentekostnad

0,00 0,00 18 630,67     8960 - Overføring annen egenkapital

-1 357,00 -1 450,00 17 201,67 Sum FINANSPOSTER

-222 696,30 -102 450,00 0,00 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER
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Hittil i år Hittil i fjor     

Side: 1/1Mandag 20. Feb 2017 09:24Enkel balanserapport
Firma: Tjensvoll FK

Hittil i år fjor Balanse Periode: 12 2016

EIENDELER

Fordringer

-0,00 -0,00     1500 - Kundefordringer

109 857,20 116 861,01     1530 - Opptjent ikke fakturert inntekt

0,00 10 012,00     1570 - Fordring lagkonto

109 857,20 126 873,01 Sum Fordringer

Forskudd/ Intermim

20 000,00 0,00     1700 - Forskuddsbetalte kostn.

20 000,00 0,00 Sum Forskudd/ Intermim

Bankinnskudd, kontanter

-471,96 21 588,00     1900 - Kasse integrering

2 926,23 -2 341,58     1910 - Kasse

933 843,12 677 113,25     1920 - Bank  3201.46.65152

45 981,59 45 981,59     1930 - Bank  klubbhus 3201.69.19283

25 987,93 12 674,00     1935 - Bank 3201.05.89893 Integrering

15 330,00 12 439,00     1950 - Bank for skattetrekk 3201.30.28760

1 023 596,91 767 454,26 Sum Bankinnskudd, kontanter

1 153 454,11 894 327,27 SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL

Opptjent kapital

-790 509,59 -790 509,59     2050 - Annen egenkapital

-790 509,59 -790 509,59 Sum Opptjent kapital

-790 509,59 -790 509,59 Sum Egenkaptil

Kortsiktig gjeld

-68 507,22 0,00     2400 - Leverandørgjeld

-15 330,00 -12 439,00     2600 - Forskuddstrekk

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

-11 163,80 -10 872,17     2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift

-4 330,98 -6 309,75     2780 - Påløpt arbeidsgiveravgift

-40 916,22 -54 950,34     2940 - Feriepenger

-0,00 -19 246,42     2960 - Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt

-140 248,22 -103 817,68 Sum Kortsiktig gjeld

-140 248,22 -103 817,68 Sum Gjeld

-930 757,81 -894 327,27 SUM GJELD OG EGENKAPITAL

-222 696,30 0,00 UDISPONERT OVER-/UNDERSKUDD

0,00 0,00 Kontroll linje





TJENSVOLL FK - BUDSJETT 2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultat 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)     (562 922)     (574 000)     

3900 - Sponsorstøtte (216 516)    (154 000)    (153 750)    (186 140)    (207 185)    (220 535)     (250 000)     (213 485)     (228 660)     (300 000)     

3950 - Tjensvoll-turnering (142 197)    (1 600)        (98 386)      (73 950)      (108 940)     (100 000)     (206 540)     (163 140)     (120 000)     

3952 - Fotballskole (27 500)      (45 525)      (90 050)      (91 490)      (51 520)      (66 680)       (70 000)       (72 700)       (99 908)       (100 000)     

3990 - Lotteri (113 517)    (121 806)    (126 380)    (116 347)    (143 220)    (150 123)     (160 000)     (153 565)     (159 646)     (170 000)     

3991 - Dugnader (227 230)    (273 873)    (41 680)      (149 587)    (124 050)    (234 762)     (250 000)     (245 283)     (380 647)     (450 000)     

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)       (15 000)       

3400 - Kommunale tilskudd (103 051)    (83 316)      (131 397)    (101 451)    (118 669)    (175 237)     (150 000)     (137 396)     (137 396)     (120 000)     

3405 - Tilskudd BU-sekretær (119 450)    (104 000)    (112 000)    (110 225)    (98 182)      (74 770)       (75 000)       (72 164)       (61 403)       (60 000)       

3410 - Statstilskudd/momstilskudd (68 660)      (77 739)      (118 280)    (66 673)      (84 376)      (79 813)       (80 000)       (160 709)     (155 512)     (150 000)     

3415 - Grasrotandelen -             (41 357)      (63 183)      (73 963)      (71 895)      (75 553)       (80 000)       (88 020)       (102 171)     (125 000)     

3420 - MVA kompensasjon (50 726)      (58 656)      (83 082)       (85 000)       (127 432)     (130 450)     (130 000)     

3430 - Integreringsmidler (370 000)     (400 000)     

3440 - Annet tilskudd /integreringsmidler (15 000)      (1 550)         -              (211 000)     -              -              

3550 - Varesalg bu (6 774)         (10 000)       -              -              (10 000)       

3560 - Busalg (4 000)         -              

3998 Forsikrings oppgjør (3 630)         (293 812)     -              

3995 - Egenandeler turnering/tr.leir (69 410)      (377 250)     (52 668)       (46 000)       (75 000)       

3999 - Diverse aktiviteter (14 000)       (12 379)       (25 000)       

SUM INNTEKTER (1 299 846) (1 290 321) (1 538 036) (1 731 449) (1 715 523) (2 293 568)  (1 956 000)  (2 319 162)  (2 904 046)  (2 824 000)  

AKTIVITETSKOSTNAD

4010 - Varekjøp bu 4 903           5 000           369              1 625           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        87 981        90 000        

4430 - Integreringsmidler 257 988      541 638      350 000      

4520 - Idrettsutstyr 129 257     132 800     107 350     121 334     169 826     216 032      200 000      212 542      211 288      250 000      

4521 - Reiseutgifter kamper 13 269       18 740       25 388       18 480       20 949       30 346        30 000        29 949        49 751        50 000        

4522 - Turneringer / treningsleirer 139 465     99 359       156 126     153 337     223 670     561 145      180 000      239 703      324 253      250 000      

4523 - Påmeldingsavgifter, seriekontingent 33 200       40 650       54 550       64 200       43 900       35 250        35 000        46 600        49 100        50 000        

4524 - Overganger og lisenser 1 440         3 545         3 080         5 070         7 140         20 224        20 000        31 900        26 659        25 000        

4525 - Sosiale sammenkomster 21 543       25 941       43 157       26 741       25 448       25 701        27 500        35 560        43 372        40 000        

4526 - Ledersamling 12 098       12 499       18 990       871            6 161         31 546        40 000        51 875        39 363        50 000        

4527 - Gaver og premier 13 088       19 881       24 477       30 682       23 918       26 260        27 500        19 080        37 924        35 000        

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           8 346           15 000        

4531 - Forsikring lag 23 500       21 000        21 000        39 300        43 377        47 000        

4532 - Bøter, gebyrer 1 200         2 000         7 300         6 500         7 710         5 800           5 000           1 600           3 100           5 000           

4534 - Styre/edermøter 15 377       15 435       17 042       5 175         9 630           20 000        

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        61 655        35 000        

4952 - Fotballskole 3 340         5 653         59 290       33 124       23 748       22 041        20 000        22 937        23 293        27 500        

4990 - Lotteri 11 499       18 163       28 718       4 095         24 672       11 428        17 500        9 122           21 666        20 000        

4991 - Dugnader 48 207       120 109     113 160     81 118       46 075       137 715      75 000        36 732        119 045      75 000        

4999 - Diverse akt. -             -             -             -             -             300              6 027           3 444           5 000           

SUM AKTIVITETSKOSTNAD 591 931     555 360     729 172     706 661     751 559     1 241 073   813 500      1 219 230   1 706 512   1 439 500   

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      401 140      450 000      

5001 - Provisjon daglig leder 75 500       73 077        100 000      84 000        -              89 000        

5002 - Instruktør tjenester -             -             30 000       30 000       50 000        -              -              40 000        

5013 - Dommerhonorar 12 583       14 882       25 006       32 264       32 051       37 560        40 000        47 349        50 066        50 000        

5090 - Feriepenger 25 222       28 518       31 387       39 807       38 808       38 776        39 000        54 950        40 916        40 000        

5210 - Fri TLF 4 000         4 000         4 392           4 392           

5250 - Pensjon innberettet 13 227       8 331         8 439           8 439           8 700           8 812           35 000        

5292 - Motkonto fri tlf (4 392)         (4 392)         

5295 - Motkonto pensjon etc (17 227)      (12 331)      (8 439)         (8 439)         (8 700)         (8 812)         (8 812)         

5340 - Fast bilgodtgjørelse -             -             16 500       18 000       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        60 921        60 000        

5401 - Arb.giv.avg. av feriepenger 2 118         4 021         4 426         5 613         5 472         5 467           5 500           7 748           5 769           5 700           

5920 - Yrkesskadeforsikring -             -             997            997              -              -              1 500           

5945 - Pensjonsforsikring ans. (OTP) 2 204         -             13 526       14 608       8 333         8 439           12 000        8 720           8 821           8 821           

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      585 633      789 209      

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6300 - Leie lokaler 13 557       20 000       18 000       18 000       18 000       17 000        18 000        18 000        18 067        18 000        

6520 - Data 20 896       -             4 271         34 908       10 133       15 570        10 000        5 708           11 007        15 000        

6540 - Inventar/små anskaffelser, annet utstyr1 488         5 787         9 276         6 893         1 067         8 654           5 000           1 397           12 361        10 000        

6700 - Regnskapshonorar 32 363       38 875       33 056       36 175       52 243       45 025        50 000        44 363        68 363        65 000        

6701 (6702) Revisor 28 750        5 000           

6800 - Kontorrekvisita 9 648         7 988         7 122         7 688         9 159         5 509           8 000           8 327           5 775           7 500           

6820 - Trykksaker, kopiering -             6 050         1 650         6 244         6 563         2 000           5 000           9 250           16 003        20 000        

6840 - Aviser og tidsskrifter 3 318         3 636         4 687           4 500           6 196           4 458           4 500           

6860 - Diverse klubbhus 58 834        74 144        50 000        

6870 - Drift klubbhus 48 153        104 268      50 000        

6910 - Mobil 19 545       24 847       25 527       18 340       23 308       23 112        18 000        17 377        13 482        15 000        

6920 - Internett, serverleie, medl.nett 24 622       17 565       19 565       16 010       17 896       17 836        18 000        12 659        17 014        18 000        

6940 - Porto 2 573         3 461         551            2 995         2 320         1 376           2 000           338              474              1 000           

7040 - Forsikring bygg, inventar (1 585)        1 904         2 114         2 546         2 000           6 489           10 627        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 oppgavepliktig1 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 - Repr.-Sponsormøter -             1 253         3 557         4 536         5 081         5 210           6 000           6 532           6 702           20 000        

7500 - Forsikringspremie (444)           -             -             2 233         4 877           4 877           816              -              -              

7510 - Diverse 76               6 542         5 209         17 083       15 894       5 354           10 000        5 406           (13 609)       15 000        

7770 - Bank og kortgebyrer 5 128         8 009         15 759       15 217       14 028       11 959        12 000        11 356        12 527        12 000        

7780 - Renter og gebyrer inkasso 93                150              150              

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      390 562      378 150      

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   2 682 707   2 606 859   

FINANS

8050 - Renteinntekt bank (5 930)        (1 522)        (588)           (1 138)        (1 397)        (1 631)         (1 700)         -              -              (1 450)         

8040 - Renteinntekter, skattefrie (1 429)         (1 357)         

8150 - Annen rentekostnad -              -              

8900 - Overføringsfond vurderingsforskjeller -              -              

8140 - Rentekostnader -             -             -             128            244              250              -              -              -              

SUM FINANS (5 930)        (1 522)        (588)           (1 138)        (1 269)        (1 387)         (1 450)         (1 429)         (1 357)         (1 450)         

ÅRSRESULTAT (75 981)      (81 584)      (100 742)    (65 970)      (89 686)      (268 821)     (154 576)     (48 016)       (222 696)     (218 591)     



 
 

ÅRSRAPPORT FOR DAGLIG LEDER 

 
Daglig leder i en fotballklubb er noe mer enn bare et klokkeslett å forholde seg til. Som tidligere 
sagt er det etter hvert blitt mer en livsstil der det kan bli lange dager og helger. 
 
Som daglig leder har en stor oversikt i hva som berører seg i klubben både av medlemmer og 
ledere, det jeg merker fra år til år er at flere melder seg på for å gjøre en innsats. Ikke minst får en 
yngre personer inn i ulike leder roller i klubben. 
 
En av mine viktigste oppgaver er å kunne legge til rette for medlemmer og ledere samt være med 
på å utvikle klubben videre.  
 
Mye av tiden går til å administrere å følge opp medlemmer, foreldre/foresatte 
samarbeidspartnere, integrerings prosjektene. I tillegg er jeg veldig aktiv på feltet med 
engasjement i a og b-lag, veteran lag, integreringslag. 
 
Som daglig leder i en klubb som utvikler seg er givende og føler vi tar små steg hele veien. I år har 
søken etter å bli kvalitetsklubb et stort arbeid, 02.02.17 ble Tjensvoll FK sertifisert som 
kvalitetsklubb. Klubbhuset er blitt en viktig arena for alle i klubben og jeg merker hvor viktig det er 
med å ha et klubbhus tilbud. 
Haugtussa prosjektet er i full blomst og en jobber for å få bedre tilbud for barn og ungdom i 
nærområdet. Her jobber vi mot kommune og samarbeidspartnere  for å kunne få til toalett og 
garderobe forhold. 
 
Integreringsprosjektet tar mye tid med møter og oppfølgning. Dette er etter hvert blitt en så stor 
post at vi er nødt til å engasjere flere inn i prosjektene. 
 
Ellers må jeg få berømme barn og ungdom i Tjensvoll FK med fantastisk innsats på og utenfor 
banen. Er stolt av å representere Tjensvoll FK. 
 
 
 
Mvh         Stavanger, 10.januar 2017 
 
 
Daglig leder, Dan Pedersen 
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Sportslig utvalg har bestått av: 
 
Fair Play-ansvarlig Ine Aarre Halvorsen 
Jenteansvarlig  Ellen Heggheim 
Dommeransvarlig  Linda Lie Andersen 
Barneleder   Gitle Aarre 
Ungdomsleder  Gert von Hirsch  
Sportslig leder  Øystein Paulsen 
 
 
 
 
 
 
 
FAIR PLAY ANSVARLIG 
 
 
I 2016 har vi opprettholdt spillerkontraktene til spillerne, nye spillere har fått kontrakter. Vi 
har også gitt trenere kontrakter. 
 
Fair Play kontakt har vært tilstede på alle leder/trener forum som er gjort i klubb. Her er info 
om Fair Play prosedyrer i klubb gitt, har på disse forum fulgt opp nye trenere/ledere. 
 
Fair Play ble presentert og lagt vekt på under Tjensvoll internturneringen som var på 
Sørmarka i vår, her markerte vi Fair Play og kjørte Fair Play konkurranse. 
 
Oppfølging av Kampvert og Fair Play gjennomkjøring før og under kamp.  
 
Alle oppfordres til Fair Play på og utenfor banen! 
 
Fair Play ansvarlig Ine Aarre Halvorsen 
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JENTEANVARLIG 
 
 
Jenter i fokus 2016. 
 
Økt jentedeltakelse i alle ledd er en målsetting for Tjensvoll FK. I tillegg til gode og trygge 
rammer på treningene, ønsker vi å tilrettelegge for et godt miljø for jentene gjennom 
prosjektet «Jenter i fokus». I regi av klubben har ansvarlige for jenter i fokus prosjektet 
gjennomført to jentesamlinger i løpet av 2016. Disse samlingene fant sted 1. nov (Jenter 
2006-2008) og 17. nov. (Jenter 2004.2005). Til sammen deltok 53 jenter. 
 
Samlingene var to-delte, hvor den første delen bestod av ulike aktiviteter på treningsfeltet. 
Jentene ble delt inn i grupper på tvers av alder og deltok på ulike stasjoner. Aktivitetene var 
rettet mot leik, koordinasjon og teknikk. Den andre delen av samlingene var inne i klubbhuset, 
hvor jentene fikk servert god og sunn kveldsmat og Quiz. 
 
Tilbakemeldinger fra foreldre og trenere er veldig positiv og jentene var en sprudlende gjeng 
som virkelig bidro til at samlingene ble vellykket.  
Vi som jobber med dette ønsker å utvikle prosjektet videre i 2017. 
 
Jenteansvarlig Ellen Heggheim 
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DOMMERANSVARLIG 
 
 
Det er arbeidet med rekruttering av dommere til klubben. 
 
Vi har 3 klubbdommere som har dømt for klubben. Det er videre arrangert internkurs for 
klubbdommere i regi av kretsen. 
 
Vi hadde kurs for klubbdommere i regi av Rogaland fotballkrets.  
 
Vi har i 2016 fått 3 rekrutteringsdommere som har tatt kurset gjennom Rogaland fotballkrets.  
 
Status i klubben er at vi nå har 6 dommere gjennom Rogaland fotballkrets og 5 aktive 
dommere med klubbdommerkurs.  
 
Det blir avholdt felles møter hvor man gjennomgår ting som er av interesse.  
 
Dommerantallet er økt med 100 %. I fjor var målsetningen å ha dommere som har tatt kurs i 
alle lag fra 9er fotball. I år er fokuset rettet mot 7er fotball for klubbdommere. 
 
 
 

  
 
 
 
Dommeransvarlig Linda Lie Andersen 
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BARNEFOTBALL 
 
 
I 2016 gjaldt det gutter og jenter født 2004-2010. 
 
Turneringer: 
 
Vi har arrangert 2 interne turneringer for alle. Tjensvoll Insider cup, utendørs på Sørmarka 
Arena i juni og oktober, hvor det var nærmere 80 barn påmeldt. Det var inndelinger i 2 
blandet klasser gutter og jenter, gruppe 1 født 2004-2006, gruppe 2 født 2007-2010. Det var 
åpen kiosk og alle hadde en fin formiddag hvor fotball og samhold var i fokus. Det var en 
dugnad hvor flere var behjelpelige med gjennomføringen, kiosksalg, dømming og 
organisering, takk til alle. 
 
 

 
 
”Fornøyde gutter og jenter poserer for fotografen” «Takk til alle som stilte med deilige kaker» 
 
Teknikkmerke: 
 
Teknikkmerkedagen ble gjennomført i juni 2016, i forkant av Internturneringen. 69 deltakere. 
5 nye jenter klarte Blått merke, 2 gutter klarte blått merke og 6 gutter klarte Rødt. Gratulere. 
 
Team Tjensvoll Barnefotball 
 
Oppstart av Team Tjensvoll Barnefotball startet 20 januar og avsluttes 24 mars. 
Det var 28 påmeldte gutter og jenter, 8 samlinger, 8 trenere, utmerket gjennomføring. 
 
Vi vil gjøre det vi kan for at alle barn skal føle seg velkommen og oppleve gleden ved å spille 
fotball med andre fotballvenner. Resultatet og opplevelsen av disse 2 turneringene, 
teknikkmerkedagen samt Team Tjensvoll, viste at det var stor glede blant barna å spille fotball 
på kryss av alder og kjønn. Det har vært en sann glede. 
 
Jeg takker for flotte år som barneleder i Tjensvoll Fotballklubb. 
 
Avtroppende Barneleder Gitle Aarre 
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UNGDOMSFOTBALL 
 
Klubben har stilt med ungdomslag i følgende serier: G13 2. divisjon, J13 2. divisjon, J14 2. 
divisjon, G15 3. divisjon, G15 Elite, J16 1. divisjon, G19 2. divisjon og J19 2. divisjon. Det 
betyr også at vi ikke har klart å stille lag i alle alderstrinn, noe som er en utfordring for både 
vår klubb og ungdomsfotballen generelt, hvor vi ser et stort frafall, kanskje spesielt i 14-16 års 
alder. G15 har inkludert G14 spillere ettersom sistnevnte var få og ikke har stilt eget lag. 
 
Det har vært et økende samarbeid mellom ungdomslagene. Noe av æren må kanskje tilfalle et 
mer aktivt miljø rundt kvalitetsklubb og Trenerforum hvor vi trenere har fått større kontakt 
med hverandre med mer fokus på å finne løsninger sammen. Vi ser at en del trenere 
involverer seg i flere lag, og vi har også fått en del yngre trenere som da trener lag uten å ha 
egne barn med på laget. De fleste lag har gitt spillere mulighet til å hospitert opp. Flere G13 
spillere har regelmessig deltatt på G15 sine fredagstreninger. J14 og J13 dannet sammen et 
ekstra blandingslag i serien. Treningskamper internt i klubben kunne vi nok gjerne hatt mer 
av, men G15-3. divisjon har eksempelvis spilt treningskamp mot både J16-1. divisjon og G13 
2. divisjon, sistnevnte også i trening som blandet lag. 
 
Flere av våre ungdomslag deltok i Dana cup, noe som for mange gjerne blir det store 
høydepunktet å se tilbake på. For øvrig kan gjerne klubben med fordel sørge for en enda 
større koordinering mellom våre ungdomslag som ønsker å reise på disse store turneringene. 
 
G2001 spilte i øverste divisjon for andre året på rad. Etter endt sesong i eliteserien tok èn 
spiller skrittet videre til Viking for å spille i G16 nasjonal serie, ikke så vanlig fra en 
breddeklubb som Tjensvoll. 
 
For øvrig, Team Tjensvoll (Ungdom) ble startet opp igjen i mars 2017 og løper 5 søndager 
mellom vinter- og påskeferie. Det er et ekstra tilbud til de ivrigste spillene som kan delta i en 
motivert treningsgruppe med treningsvillige og engasjerte spillere på tvers av årskull som 
viser gode ferdigheter, holdninger og har godt treningsoppmøte på sine egne lags treninger. 
Som ved Team Tjensvoll for barnefotballen, så satser også ungdomsfotballen på litt variert 
treningsopplegg hvor ulike trenere bidrar. 
 
Ungdomsleder Gert von Hirsch 
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GENERELT 
 
Det har i perioden vært avholdt 3 møter i sportslig utvalg: 
 
02.05.2016: Team Tjensvoll 
23.05.2016: Behandling av klage på trener 
06.06.2016: Gjennomgang av roller og oppgaver til medlemmer av sportslig utvalg i forhold  
         til Kvalitetsklubb 
 
Det har i perioden vært avholdt 5 Trenerforum i Klubbhuset: 
 
06.04.2016: Info om klubbens verdisett, Kvalitetsklubb, Trenerkompetanse, Sportslig utvalg,  
         Fair Play, Politiattest, Trygg Trafikk mm. 
23.05.2016: Rogaland fotballkrets – Utdanning, Team Tjensvoll, Dommersatsing, praktisk  
         lagledelse. 
26.09.2016: Info om klubbens verdisett, NFF´s retningslinjer for barn og ungdom, Standard  
         materiell og Trenerkurs/Utdanning. 
05.10.2016: Trenerkurs, Fair Play. 
02.02.2016: Informasjon om Team Tjensvoll Barn og Team Tjensvoll Ungdom, samt 
         presentasjon av Treningsøkta. 
 
Klubben har avholdt delkurs 1 i Barnefotballkurset med ekstern kursleder fra Rogaland 
fotballkrets den 21.-22.10.2016. Det var 12 deltakere fra klubben. 
Status: Klubben oppfyller kravene i Kvalitetsklubb i forhold til trenerkompetanse. 
 
Sportslig leder har innkalt til samhandlingsmøte mellom daværende J 16, J 19 og A-lag 
Damer for sesongen 2017. Møtet ble avholdt den 31.10.2016. Tema var samarbeid vedr. 
trening/kamp, påmelding av lag mm. 
 
Sportslig leder har deltatt på 1 styremøte den 25.10.2016, hvor tema var Kvalitetsklubb. 
 
Sportslig utvalg har behandlet en klage på en trener på et guttelag i barnefotballen. Sportslig 
utvalg har trukket opp retningslinjer for behandling av slike klager. 
 
Sportslig leder har bistått daglig leder i forhold til klage over tildelte treningstider for 2017. 
Resultatet ble at Tjensvoll FK fikk medhold slik at Sørmarka i sin helhet ble tildelt klubben. 
 
Banekomiteen bestående av daglig leder, barneleder, ungdomsleder og sportslig leder har hatt 
flere møter/runder for å fordele treningstidene på de respektive lagene i klubben. Det har ikke 
vært enkelt. 
 
I tillegg har det gjennom året vært utallige henvendelser om stort og smått på mail, telefon og 
sms. 
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Det er har vært interessant, lærerikt og utfordrende å være sportslig leder i mange år for 
klubben. Jeg ønsker det nye sportslige utvalget lykke til, og er sikker på at det blir et bra team 
til beste for klubben. 
 
 

Stavanger 17. mars 2017 
 
 

Øystein Paulsen 
Sportslig leder 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR GUTTER 2006. 
2016 

 
Lagleder : Siri Frostestad 
Trener : Gitle Aarre, Simon Grapes og Per Staurland. 
 

Treninger – antall og innhold 
Vi trener to ganger i uken, og i høst fikk vi til ett bra sammarbeid med gtter 2005, så nå trener vi 
sammen med de og kommer til å gjøre det i 2017 og. Vi har hatt ca 60 treninger i år med godt 
oppmøte. 

 
Minimerket 
Vi har 4 gutter som har tatt Rødt teknikkmerke i år  
Hadle Aarre, Lars Frostestad, Oliver Grapes og Simen Karlsen 
 

Turneringer: 
Vi har deltatt på  Tjensvoll sin egen turnering, Vidar cup, Riska og Eat move sleep cup. Vi reiste til 
Flekkefjord på vår første turnering med overnatting. Det var en god opplevelse for guttene. Vi har 
som før, organisert vår egen turnering på Sørmarka: Fotballvennturnering 2006. (den gir laget et 
ekstra samhold med tanke på foreldrene og all dugnaden den krever.) 
 

Spillere som har sluttet i år: 
Vi har mistet 3 spillere i år, ulike grunner, byttet klubb og mangel på motivasjon. Så nå er vi 14, 
men er litt usikre på om alle de 14 er med videre. 
 
 

Kamper: 
Vi meldte på to lag på nivå 2, der vi har blandet guttene i treergrupper som har rulert, dette for at 
alle skal få spille med alle.  
Begge lagene har spilt 10 kamper i serien. Før og etter serien har vi spilt ca16 treningskamper . 
Vi har hatt mange jevne og gode kamper  
 
 

 
 

 

 
 



Årsrapport  for 2016  for jenter 2002 

  

Lagleder: Jens Kristoffersen 

Trenere: Nils Hoem Hegre, Kjetil Pettersen (sluttet i august 2016) , og Lars Aamodt 

 

Trening 

Vi har for første gang trent tre ganger i uken x 1,5 timer. Mandager, onsdager og fredager. 

Gjennomsnittlig oppmøte var 68 % noe vi anser som godkjent. Bak tallet ligger det store 

variasjoner, der den beste tredjedelen har et oppmøte på 90 % og den dårligste tredjedelen har 

et oppmøte på 40 %. Vi trener hele året bortsett fra i desember og ikke i skoleferiene.  

Spillergruppen 

Vi var 18 spillere i starten av sesongen.  I løpet av sesongen har tre jenter begynt, og fire 

jenter sluttet. Det er en gruppe jenter med store individuelle ferdigheter og ambisjoner.  

Fokus på trening i 2016  har blant annet vært individuelle ferdigheter (pasninger, medtak, 

mottak, vendinger, dribling), kondisjon og langpasninger, og taktiske forståelse av 11er 

fotball. 

  

  

Holdninger 

Vi har en flott gjeng med jenter, med gode holdninger og god oppførsel. Det kan nok av og til 

oppstå litt intriger og konflikter mellom jentene, men ikke mer enn det som sannsynligvis er 

normalt i aldersgruppen. De er en grei gruppe å dra på cup med. Det var for eksempel lite 

utfordringer når vi var på Dana cup. Vi har gjennomført flere spillermøter og en spillerfest.  

 

 

 



Turneringer 

Vi har deltatt Dana cup. Her røk vi ut i første runde i B – sluttspillet, og tapte alle kampene i 

gruppespillet.  

 

Serien 

Vi har for første gang spilt 11er fotball. Vi stilte et lag i 2. divisjon, samtidig som vi lånte bort 

5 jenter ukentlig til kamp for 2003 laget også i 2. Divisjon / jenter 14. Laget vårt endte til slutt 

på 5 plass av 10 lag.  

 

Laget: 

Til tross for en relativ stor gruppe med spillere, har det vært større utfordring å ha nok spillere 

til kamp enn at det har vært for mange. Positive ting ved laget i år har vært at enkelte spillere 

som tidligere har slitt, har funnet seg til rette på en plass i laget og fungert veldig bra. Særlig 

har forsvarsfireren vår blitt bra. Tidligere utfordring med stor variasjon i ferdigheter, fysisk 

utholdenhet og ambisjoner har egentlig bare blitt forsterket. Dette er utfordring i trening og i 

kamp. I trening burde vi egentlig differensiert  mer enn vi gjør, men dette krever mer trener 

ressurser, noe vi ikke har. I kamp kjennes dilemmaet mellom å gi alle nok spilletid og stille 

med et lag som kan ha mulighet til å vinne mer utfordrende enn før.  

 

Fysiske tester 

For første gang har vi hatt fysiske tester, nærmere bestem Nordlie testen (løp så mange runder 

man greier på 7 minutter mellom to kjegler som står 30 meter fra hverandre). Testen har gitt 

oss en god oversikt over formen til jentene. Den har kanskje ikke hatt den motiverende 

effekten i så stor grad som vi hadde håpet på. Testene viste som vi antok, at det er et relativt 

stort sprik mellom formen til jentene.  

 



Tanker om fremtiden.  

Vi er i skrivende stund 14 jenter, som er litt lite, særlig med tanke på at flere spillere ofte har 

skader. Vi har dessverre ingen mulighet for å låne spillere fra årsklassen over eller under oss 

da disse årskullene (2001 og 2003) ikke har lag. Vi er derfor litt bekymret for hvordan denne 

sesongen blir.  

 

Mvh 

Jens Kristoffersen og Nils Hoem Hegre 

 



 
 

2016-ÅRSRAPPORT, G 11  
(gutter født 2005) 

 
Lagleder: Janne Gunn Helle 
Trenere: Jørn Ramberg, Endre Jacobsen 
 
 
Treninger – antall og innhold 
Laget har i hovesak gjennomført tre treninger i uka. Hovedelementer i treningene har vært fokus 
på ball, taktikk og samspill og spilleforståelse. Guttene har vist svært god utvikling i  samspill og 
spilleforståelse siste året. Siste del av året – etter sesongen – har laget i stor grad samkjørt 
treningene med G 2006. Det er ventet at et samarbeid, i en eller annen form, vil finne sted mellom 
disse lagene også i 2017. 
 
Laget har hatt to lag i serie, begge i nivå 2.  Sammensetningen av lagene har vært fast gjennom 
sesongen. Det har ikke vært noen styrt aktivitet knyttet til teknikk- og minimerker ut over at 
spillerne er gitt tilbud om å ta merke(r) gjennom diverse klubbarrangement. 
 
Holdninger 
Det legges stor vekt på å etterleve gode verdier som fair play, respekt, lagspiller og verdien av å 
være del av et lag. Det har vært jobbet kontinuerlig med å forvente konsentrasjon og full innsats 
under trening og kamp, nødvendighet av dispiplin og nulltoleranse for negativt fokus rettet mot 
lagspillere (ros gjør god, ris gjør dårlig). 
 
Turneringer: 
Laget har deltatt på turneringer lokalt i Stavanger-området samt deltatt på årets «reiseturnering» 
Agder Cup i Flekkefjord, i juni. God innsats i turneringene, guttene har jobbet sammen, spilt og 
feriet som lag. Turneringene har hatt god effekt på lagfølelse og innsats.   
 
Status «spillerstall» - nye spillere og spillere i avgang: 
Laget består av en stabil gjeng på 15 spillere som mer/mindre har spilt sammen siste 5 år.  
Miljøet i gruppa er godt. 

 
 

Stavanger 1/3-2017, Janne Gunn Helle 



�

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

I 2016 var vi totalt 12 spillere på laget. Vi mistet 2 spillere som la fotballstøvlene på hyllen i 
løpet av vinteren. I tillegg var det ett par stykker som var på noen treninger og prøvde seg.

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 3 seire på 12 kamper. Fokus og konsentrasjon ser ut til 
å være viktige for å vinne fotballkamper. Vi scoret 26 mål.

I år deltok vi også på vår første utenbys turnering, Agder Cup i Flekkefjord. Det var sol, 
sommer og et minne for livet for jentene.

Treninger – antall og innhold
Vi trener to ganger i uken, hvis det ikke er kamp. Treningsoppmøtet er veldig bra, 
innsatsen like så. Dette året har vi fortsatt fokus på pasninger, mottak, skudd og 
plassering. I tillegg har de lært seg flere finter.

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; strandturer, picnics og pizzakveld.

Spillerne er rekruttert fra de to 7. 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. 6 spillere fikk teknikkmerket under årsavslutningen.

Turneringer:
Vi har deltatt på 5 turneringer, hvor vi har vunnet noen kamper og tapt noen. Innsatsen har 
vært upåklagelig og alle har vært stolte av pokalene de har fått.

- Tjensvoll innendørscup
- Vaulen vårcup
- Agder cup
- Vidar cup
- Madla cup



Nye spillere i år:
Ingen

Spillere som har sluttet i år:
Iriana, Falna

Spiller statistikk:

N/A

Kamper:

Seriekamper: 12 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 8 
spillere. I løpet av høsten sluttet to og en ny 
begynte. Ved utgangen av 2016 var vi 7 
spillere. 
  
I sommerhalvåret har vi en kampdag og en 
trening. I vinterhalvåret har vi trent ute i 
allslags vær. 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. 

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

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 
Sif/alliance optikk cup i mai 
Miniturnering på Lassa i September 

Nye spillere i år: 
En ny spiller i år, to har sluttet. 

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



ÅRSRAPPORT A-LAG DAMER 2016 

 

TRENINGER 

Vi trener 2 ganger i uken.treningsoppmøte har vert veldig varierende  

Vi hva oppe i 17 damer spillere.vi har spillere på laget fra 16 til 40 pluss 

En god blanding. 

Holdninger 

Holdningene til dame er bra. 

Men har vert litt opp og ned med litt  dårlig holdninger om oppmøte 

På trening. 

Fra og med 2017 blir det harde regler om oppmøte og bedre holdning om trening og 

kamper.pluss vi blir ennå strengere med bot til alle spillere. 

Turneringer 

Ingen 

Nye spillere. 

Fikk inn 3 stk 

Spillere sluttet 1 

Spillerstatestikk 

Blei ikke ført i år. 

Kamper 

Vi havnet på en 4plass i serien 

Etter en dårlig start på året. 

Vi hva best i mange kamper som vi ikke fikk uttelling i. 

Så sesongen sett under et Ok år. 

Eventuelle endringer  

Blir nok en god del endringer til 2017 har ikke alt klart ennå. 

Lagleder:Linda Lie andersen 

Trener:Kjetil m tollefsen 

 

 

Kjetil Tollefsen 



 

TRENERE: Zekreija Hashani og Dan Pedersen 

Kontakt person: Dan Pedersen 

Tjensvoll FK`s a-lag herrer stod for fjorårets prestasjon i klubben. De vant sin avdeling 6.divisjon, vant 
også kretsmesterskapet som betyr at Tjensvoll FK var Rogalands beste 6.divisjons lag. I tillegg vant 
laget også Kvia serien vinteren 2016. 

Tjensvoll FK har aldri hatt a-laget i 5.divisjon tidligere. 

Det var en veldig god drive i laget på treninger og kamper i 2016. 

Laget bestod av: 

Trond Røed, Espen Auseth, Bryan Knudsen, Einar Moi, Edvin Roussenov, Christoffer Klausen, Kristian 
Søyland, Daniel Bersaas, Stian Sigvaldsen, Victor Mikalsen, Mohammed Chamdid (Hammi), Tobias 
Tharaldsen, Jakob Florin Finnebråten, Arild Immersten, Mads Førde Os, Morgan Sandgren, Daniel 
Skutle Ulloa, Ole Prestnes Løkling, Habibi Ayoub, Petter Klausen, 

I tillegg debuterte Sindre Vestrheim, Simon Toft, Oskar Dyrstad, Marius, Johannes Kvia fra gutter 16 

Fra junior så prøvde Jacob Knutsson seg på a-laget 

For 2017 er målet å være med de beste 

Nykommere 2017: 

Anders Karlsen fra FC Show, Sandert Thaule (keeper) fra Vaulen 

Nevil Sofo fra FC Show, Emir Demirovic tillbake etter et år på college (USA). 

Trenere: Zekreija Hashani, Dan Pedersen, Kjetil Tollefsen, Daniele Mussie (styrke) 

 

 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR 2016, Jenter 2010 
 
Lagleder lag 1: Tone Krogstad 
Trener begge lag: Grunde Wåge 
 
Evt, Endringer til 2017:  
Gjennom fjoråret, 2016, spilte jenter 2010 sammen med jenter 2009. Rett før årsskifte delte vi opp 
i to lag.  Nå har Mona Pedersen overtatt som lagleder for jenter 2010, og vi har per i dag ikke en 
fast trener for laget.  
 
Treninger – antall og innhold 
Vi trener onsdag i gymsalen på Tjensvoll, og er ni jenter på laget. Åtte av jentene er født i  2010 og 
en i 2011. Til våren fortsetter vi med en trening onsdag på Haugtussa. 
 
Holdninger 
Jentene viser stor glede og entusiasme på treninger og kamper.  
 
Kamper og Turneringer: 
2010 jenten deltok gjennom fjoråret i serien med 2009- jentene, og har fått spilt en del kamper. 
De har også fått deltatt på to turneringer der de var rene 2010- lag. Dette var nok årets 
høydepunkt. Vi deltok på Havørnturneringen og Hinna høstturnering. På Havørnturneringen spilte 
jentene i ballbinge, og så ut til å knekke en kode når det gjelder fotballspilling. Masse ballberøring 
og engasjement 
 
 
 



 

 

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 jentene på Gosen Kunstgress og Sørmarka Arena.Etter jul fikk vi nye treningstider, nå 

trener jentene på Gosen Kunstgress . På treningen har det variert fra 7 til 16 jenter som har 

møtt  og ca tilsvarende på kamper. Treningen har hovedsaklig vært basert på tekniske 

øvelser med ball og samtlige jenter har vist fin utvikling. Øvelsene har på sluttenav året hatt 

relativt høy vanskelighetsgrad. De fleste basert på samtidig bevegelser og samhandling som 

krever høy konsentrasjon samtidig som de skal klare å tenke noen trekk frem. En ser nå 

etterhvert at de begynner å bruke dette også i vanlig spill. 

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 og kamper  

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  

Eat move and sleep cupen  

Agder cupen  

Spiller som har Sluttet: Kajsa wenvil, Annelin Floisand  

Kamper: 

Vi har spilt 15 kamper denne sesongen 

 

 

 



                                                                  
  

ÅRSRAPPORT FOR 2016 

G 2001 

  
Lagleder lag 1: Sigve Knudsen 

Trenere: 
Gert von Hirsch 

Tom Vestrheim 

Jim Halvorsen 

  
Lagleder lag 2: Tore Ravndal 
Trenere: 
Knut E. Christensen 

Morten Nordhus (høstsesongen) 
Gert, Jim og Sigve har også bidratt inn mot lag2. 
  
Endringer til 2017: 
Sigve, Tom, Jim og Tore slutter. 
  
Vi har trent 3-5 ganger i uken med varierende innhold. Det som er stander på hver trening er skadefri oppvarming og 
pasningsøvelser. 
Forberedelsen til sesongen var veldig bra, og det ble også hentet inn resurser for å være best mulig forberedt til 
sesongen. 
   
Begge lagene deltok i Kviaserien og lag 1 gikk helt til finalen med et tap for Vidar. 
  
Seriespill: 
Lag 1: 
Spilte i en tøff Eliteserie der vi endte på en 7 plass, med 8 tap 4 uavgjort og 4 seier .  Her var det flere sterke og gode 
lag med som gjorde det vanskelig for oss. 
Mange gode prestasjoner, og dessverre noen kamper som laget ikke klarte å vippe i sin favør. 
  
Lag 2: 
Fikk en tøff start i 3 disvison.Noen av de første kampene endte med stygge tap.  Etter at laget fikk låne med seg 
keeper Johannes Kvia fikk laget en mer defensiv trygghet som absolutt gjorde at laget hevet seg veldig. 
En respektabel 4. plass på tabellen, med 8 seire 3 uavgjort og 6 tap ble en god prestasjon for sesongen. 
Med eget påmeldingssystem  har det vært stor interesse for å være med på kampene. 
  
  
  
Dana Cup. 
  
Begge lagene var med på en kjempetur til Dana Cup, med 16 spillere på lag 1, og 15 på lag 2. 
  
For lag 2 var dette en vanskelig turnering å prestere bra i . Laget møtte gode lag,  og gikk ut med tap i alle kampene. 
Det var tydelig at det ikke var noen nivådeling, og at Dana er en prestisjeturnering  med for høyt nivå for lag 2. 
  
Lag 1 hadde en annen historie. De kom helt til semifinalen, men tapte desverre på straffer mot Vidar, etter en relativt 
jevn kamp. 
  
Det er ingen tvil om at deltagelsen i Dana var veldig positiv. Det forsterket samholdet i gruppa. 
Dette kom blant annet til uttrykk ved at lag 2 spillerne var med til lag 1 kampene i cup-spillet, selv om dette medførte 
at de måtte tidlig opp om morgenen. 
Oppholdet på Grønhøj Strand var vedig bra, og selv om det ble mye kjøring til kampene var det dette en absolutt 
suksess. 
En stor takk til Sigve for hans innsats i organiseringen av hele turen. 
 
 

 



Danatroppen 

 
  
 

 
Spillere som har sluttet i 2016 

Lag 1: 
Håvard Løvdal til Viking 2 

Sindre Vestrheim til Viking G16. Nasjonalt elitelag. 
Lag 2: Gruppa har vært ganske stabil gjennom sesongen, med litt liberale regler for trening og deltagelse i kamper har 
dette gått bra. 
  
  

Spillersituasjon 2017. 
 
Noen få fra lag 2 har informert om at de vil slutte. 
En endelig avklaring på hvordan spillergruppa vil se ut for 2017 er ikke avklart enda. 
 
Lag 1 spiller kvalifisering til G 16 Elite 
Lag 2 skal spille i 3. divisjon 

  
  
  

Tabeller 2016 

G15 Elite  

 Lag S P 

1 Bryne 1 16 35 

2 Vidar 1 16 30 

3 Stavanger 1 16 28 

4 Bogafjell 1 16 28 

5 Frøyland 1 16 25 

6 Sandnes Ulf 1 16 25 

7 Tjensvoll 1 16 16 

8 Djerv 1919 1 16 11 

9 Staal Jørpeland 1 16 9 

    



G15 3. divisjon 
 
Lag 

 P 

1 Randaberg 2 17 39 

2 Hjelmeland 1 17 37 

3 Kåsen 1 17 35 

4 Tjensvoll 2 17 27 

5 Austrått 2 17 26 

6 Forus og Gausel 2 17 18 

7 Vaulen 1 9 17 

8 Viking 3 17 17 

9 Sandved 1 17 15 

10 Hundvåg 2 17 4 

0 * Klepp 1 0 0 
  
  
  
Med hilsen 
G2001 
Lagledere og trenere  
 . 
 



Årsrapport  M 60 M 48 M 39 
 
M 60: Menn 60 består fra en gruppen som tidligere var m 50 (M48). Gruppen 
trener to ganger pr.uke, en gang på Siffen og en gang på Sørmarka, deltok ikke i 
serien. 
 
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 2017: Ikke altfor høye ambisjoner utenom det å ha det gøy på 
banen. 
 
Så for 2017 blir det kun trening for M 60 og M 48 og seriespill for M 39, da med 
noen spillere fra M48 også. 
 
Dan Pedersen engasjert på alle disse lagene 
 
 

 



ÅRSRAPPORT ANLEGG 2016 

 
Tjensvoll FK har i 2016 fulgt opp alle møter med kommunen vedrørende planer for 
Sørmarka idrettspark og kommet med uttalelse i forhold til klubbens ønsker, se vedlegg. 

I tillegg er det dannet en ny arbeidsgruppe for Haugtussa prosjektet, her er Geir Holst 
Jæger valgt til prosjektleder. 

Det har vært en kartleggings periode for å se på hva klubben ønsker med Haugtussa 
området. Klubben ønsker å rette fokus på Haugtussa området i samarbeid med 
kommunen. I Juni 2017 skal klubben i møte med politikere for å fremme sitt ståsted.  

Arbeidsgruppen skal i 2017 ha møte ca. 1 gang pr. mnd med rapportering til styret. 

 

For anleggs gruppen 

 

Dan Pedersen 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR JUNIOR HERRER 2016 
 
Lagleder lag 1: Dan Pedersen 
Trener: Andreas V. Rasmussen og Dan Pedersen 
 
Treninger – antall og innhold 
Laget har stort sett bestått av gutter -99, men med hospiterings hjelp fra gutter 16. Har også hatt 
med et par -97 spillere fra a-laget. 
I tillegg har klubbens integreringsgutter fått noen innhopp. 
 
Laget harr trent 2 ganger pr. uke sammen med integreringsgutter som kommer fra forskjellige 
plasser. 
Det har vært litt liten stall i 2016, noe som går utover treninger og arbeidet rundt planleggingen. 
Til seriekampene har en klart å stille godt lag så å si alle rundene, da med god hjelp fra gutter 16 
som har gjort en ljempejobb her. 
 
Laget havnet midt på tabellen i 2.div. men var bare noen små poenger fra topp 3 plassering. Laget 
holdt følge med alle topplagene, men merket litt på stabiliteten over en hel sesong. 
 
Laget har deltatt på mange forskjellige prosjekter med integreringsgruppen, noe som gjør at 
gruppen er en veldig sammenspleiset gjeng med gode holdninger overfor integreringsarbeidet i 
klubben. 
 
Store prosjekter som er verdt å nevne er tur til Sirdal, tur på hytte, fiske og fangst tur, treningsleir 
og turnering i Kristiansand. 
 
Laget vil i 2017 ta steget opp ogh danne et b-lag i klubben (7.div.), her vil a-lags spillere hospitere 
nedover for å hjelpe samt at det er en plass å få matchtrening for de nestbeste spillere. Ikke minst 
et springbrett for de som vil ta steget oppover. 
 
For juniorlaget 
 
Dan Pedersen 
 
 
 
 

 



Integreringsrapport fra Tjensvoll FK 2016 
Tjensvoll FK fikk i 2016 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 2016 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. I tillegg har vi kjørte fase happeninger på klubbhuset gjennom hele året. 

Så har vi hatt bowling, kino besøk 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 12 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 2017 planlegger vi to-tre slike overnattingsturer til Usken. 

I oktober dro hele gruppen på turnering i Kristiansand, her fikk alle utlevert klær og utstyr. 
Turneringen gikk over all forventning og sosialt samvær var hovedfokuset på turen. Disse turene med 
vekt på det sosiale så vel som sportslig fungerer veldig godt i denne gruppen. 

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 nevne at klubben har gode hjelpere i 
instruktører fra a-lag herrer og damer som 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 2017 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. 
Denne turen fikk vi ikke gjennomført, men vil gjøre alt for å få det til i 2017. Vi gikk litt tom for 
økonomi på slutten av året og måtte begrense aktivitetene noe. 

Nytt i 2016 var at jeg kjørte noen samlinger privat i mitt eget hjem, noe som fungerte veldig bra. Jeg 
inviterte også flere fra de som er med i vårt integrerings prosjekt hjem til jule feiring . Tenker vi skal 
prøve å integrere flere og flere med «besøkshjem» der de blir innvitert hjem fra sine 
«medspillere»fra laget. 

For 2017 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. 2 år på rad har vi fått tildelt 
mindre og mindre beløp tross større og større utgifter 

Ser en på levekårs undersøkelsen så er det nå bedre stilt på Storhaug enn Hillevåg, det skulle vel tilsi 
at beløpene burde da stå i stil med undersøkelsen.  

 

Tusen takk for støtten, uten den har vi ikke mulighet til å fortsette dette arbeidet. 

 

 

 

Med hilsen  

Dan Pedersen, integreringsansvarlig og 

 daglig leder Tjensvoll FK    Stavanger, 02.02-2017 

 

 

 

 

 

 



Uttalelse på forslag til disposisjonsplan for Sørmarka idrettspark 

 

Tjensvoll FK forholder seg til fristen med å komme med uttalelse til forslag på disposisjonsplan 
for Sørmarka idrettspark. 

Klubben ønsker å bemerke at med ca. 650 medlemmer og stadig voksende som klubb så vil det 
være nødvendig med større banekapasitet i den nærmeste fremtid. Slik forslaget om 
aktivitetsflater gjeldende for fotball så synes klubben det høres ut som en god plan med tiltenkt 9 
èr bane og to 5- èr baner. 

Klubben stiller seg positivt til at det blir en idrettspark med flere særidretter på området. 

Når det gjelder beskrivelse disposisjonsplan Sørmarka punkt 1.1 klubbhus og garderober så står 
det i 2.setning at Tjensvoll FK har et ønske om å nytte klubbhuset i tilknytning til hovedbanen. 

Tjensvoll FK har i alle møter med kommunen, idrettsrådet og idrettsavdeling ytret at klubbhus 
skal plasseres med tilknytning til banen(e). TFK har hele veien vært den klubben som har hatt 
sterkest ønske om klubbhus på Sørmarka og pr.d.d. har vi disp. på klubbhus i form av brakkerigg i 
tilknytning til banen. Denne tilknytningen med bane og klubbhus har allerede skapt en identitet 
hos barn, ungdom og voksne i fotballklubben.  

Disposisjonsplanen sier klubbhuset er foreslått plassert ved Sørmarkveien for å unngå bilkjøring 
inne på området. Slik vi ser det så er det små endringer som skal til for å sikre at det ikke skjer 
ved plassering av klubbhus i tilknytning til banen og anser ikke dette punktet som et hinder for 
plassering av klubbhus. 

Konklusjon: Tjensvoll FK synes disposisjonsplan i Sørmarka idrettspark ser veldig bra ut og vil 
løfte aktivitetstilbudet i Stavanger betraktelig. Klubben vil stå på sitt krav/ønske om at baner og 
klubbhus står i tilknytning til hverandre. 

 

 

Med hilsen       Stavanger 03.02.2017 

 

 

Daglig leder Tjensvoll FK 

Dan Pedersen 

 

 



 
 

ÅRSRAPPORT 2016 FOR J-19 
 
Lagleder: Stein Sigbjørnsen   
Trenere:  Åge Molversmyr, Kjetil Sand og Hans Eirik Voktor 
 
Evt. Endringer til 2017: Kjetil Sand slutter som trener 
 
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, har vi ofte vært få på treningene. 
Gjennom sesongen har antall tilgjengelige spillere variert mellom 12 – 14. Det største problemet 
var mangel på keeper, men vi har vært så heldige å låne Dina Aarre fra J-16 på de fleste kampene. 
Når vi var få spillere til kamper så har vi fått låne utespillere fra J-16 så vi hadde en innbytter eller 
to til kampene. 
 
Holdninger 
Fair play er basisen for hvordan spillerne skal opptre på trening og i kamp. 
 
Turneringer: 
Vi deltok i Nærbø sin Kvia serie før sesongen 2016. Vi ble nummer 3 etter 3 seirer og ett tap. Det 
ble målforskjellen som ble avgjørende. 
 
Nye spillere i 2016: 
Ingvild Flørenæs 
Sunniva Aga 
Karen Auestad 
Sara Kalvig Østdahl 
Nora Kristensen 
 
Spillere som har sluttet i 2016: 
Aurora Buerskog 
Benedikte Baardsen 
Kine Landa 
Stine Ekrheim 
Maren Baardsen 
 
Spiller statistikk: 
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