
Tjensvoll FK –Styrets årsrapport 2018 

 
2018 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 2018 bestått av: 

Ellen Heggheim  -Styreleder                                                                                                                      
Gert von Hirsch -Nestleder                                                                                                                            
Kjell Skaarstad-økonomiansvarlig                                                                                                         
Tor Markhus- Styremedlem                                                                                                                      
Trine Anette Usken -styremedlem                                                                                                                  
Einar Moi Øvstedal – Styremedlem                                                                                                         
Nils Alexander Hoem Hegre -1.varamedlem                                                                                                               
Nora Gjetrang- 2.varamedlem 

Alle styremedlemmene har tildelte oppgaver og jobber godt sammen. I september deltok styreleder og et 
styremedlem på fagsamling i London, for Kvalitetsklubber. Det var en god samling, både faglig og sosialt. 
Styreleder hadde innlegg om hvordan klubben drives, ut fra grunnverdiene. Jenter i fokus, rekrutteringen av 
dommere i egen klubb og integrering blir anerkjent av kretsen. I desember ble TFK resertifisert som 
Kvalitetsklubb og vi har gått gjennom de ulike stillingsinstruksene, med hovedvekt vekt på daglig leders rolle. 
Tjensvoll FK vant prisen for beste idrettslag i folketoget 17.mai og fikk prisen for beste dommerklubb i 
Rogaland FK 2018. Ellers har vi også i 2018 hatt fokus på jentefotballen og samarbeidsavtaler med SIF. I 2018 
inngikk j14 et samarbeid med SIF og det viser seg å være et godt samarbeid, og en god måte å holde på 
jentene lengst mulig. Dette samarbeidet har lagt gode føringer for andre lag som i 2019, trolig vil gå inn på 
tilsvarende avtaler.  

Økonomi:  
Egenkapital 01.01.18        NOK   1 075 509 
Resultat 2018                     NOK      -52 750 (justert for lagkontoer)           
Egenkapital 31.12.18        NOK  1 022 759 

Økonomien i 2018 har gått med et lite underskudd. Det skyldes manglende påmelding på fotballskolen  i juni 
og tilbudet om gratis aktivitetstilbud I høstferien, hvor tilskuddet ikke dekket alle utgifter. Styret har besluttet 
å gå over til et elektronisk regnskapsprogram, som vil bli tatt i bruk ila 2019.  

Dette året har arbeidsgruppe for Haugtussa prosjektet ligget litt nede, da kommunene stadig har utsatt 
fristen for klargjøring av prioriteringsliste for anleggsutvikling  

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 vellykket og det har gitt inntekter til klubben. Vi satser 
videre på slike turneringer i 2018.  

For 2018 ønsker styret at Kvalitetsklubb konseptet skal bli implementert og bidra til at klubben får en enda 
bedre etablert praksis for å ivareta klubbens medlemmer. Styret ønsker i større grad å jobbe med prioriterte 
fokusområder, som vil drive klubben framover. Disse fokusområdene skal jobbes fram i 2018 og være del av 
både kort -og langsiktige mål. 

Klubbens trenere, lagledere, støttespillere og øvrige medlemmer fortjener en stor takk for den jobben de 
gjør for klubben, og styret ønsker for 2019 å bidra med hjelp og støtte til dette arbeidet. 

Styret ønsker å utvikle klubben ytterligere, sammen med alle involverte parter i Tjensvoll FK.    

 
Stavanger 12. mars 2019 

Ellen Heggheim, Styreleder 



 

ÅRSRAPPORT FOR DAGLIG LEDER 
Daglig leder i en fotballklubb er en utfordrende jobb, men også en svært givende jobb. Mye av 
tiden går i det økonomiske, det å skaffe til veie en god økonomi for drift og arrangering av 
forskjellig tiltak som bedrer tilværelsen til barn, ungdom og voksne i bydelen Hillevåg. Jeg er for at 
en skal være en inkluderende klubb som tar vare på helheten i mennesket. Mange oppgaver går 
på å ivareta de som ikke har det så veldig bra. Så min bagrunn som idrettsutøver,  idrettslærer 
med spesialpedagogikk kommer godt med. 
 
Som daglig leder i Tjensvoll FK jobber jeg for å holde klubben samlet og deltar på veldig mye som 
vedgår alle lag, det er foreldremøter, lagmøter, arrangementer, samtaler med foreldre, spillere, 
lagledere og trenere. Derfor vil en av de viktigste oppgaver for en daglig leder være å tilrettelegge 
for medlemmer og ledere og sammen sørge for at klubben utvikler seg videre. 
 
Nytt av året var arrangering av «gratis aktivitetsuke i høstferien» noe som klubben som eneste 
klubb i Norge som har påtatt seg en slik rolle. Dette skal også fortsette i 2019. Evalueringen av 
prosjektet vil kunne si om det er mulighet for å kjøre dette opplegget fast i klubben. 
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. Nå har vi også et rent integreringslag, 
mange av medlemmene her har også andre gjøremål i klubben. 
Ellers må jeg få berømme barn og ungdom i Tjensvoll FK med fantastisk innsats på og utenfor 
banen. Vi har mange ungdom som tar steget på ledersiden i dømming, instruktører på fotballskole, 
Team Tjensvoll, keepertrener og aktivitetsukene. Slik engasjement gjør meg stolt av å 
representere Tjensvoll FK. 
Klubben fikk også pris for beste innslag i Folketoget som beste idrettslag. 
Klubben ble tildelt årets dommerklbb i Rogaland, noe som er meget prisverdig. 
I tillegg klarte også klubben resertifisering som kvalitetsklubb. 
Sportrslig hadde klubben KM mester i år også, flere lag vant sine serier og mange fine fotball 
prestasjoner i de forskjellige årsklasser. 
Må også få takke styret med styreleder i spissen som har gitt meg en frihet i å være med på å 
utvikle meg selv sammen med klubben.  
 
Mvh Daglig leder, Dan Pedersen      Stavanger, 01.mars 2019 
         

 





TJENSVOLL RESULTAT 2018 & BUDSJETT 2019 2018 2019

INNTEKTER resultat 2018 budsjett 2019
3200 - Medlemskontingent (485 427)              (450 000)              
3900 - Sponsorstøtte (185 310)              (150 000)              
3950 - Tjensvoll-turnering (104 683)              (100 000)              
3952 - Fotballskole (39 034)                (75 000)                
3990 - Lotteri (108 040)              (100 000)              
3991 - Dugnader (455 804)              (550 000)              
3992 - Dugnad  medlemmer fakturert
3999 - Diverse aktivitet (92 945)                (25 000)                
3400 - Kommunale tilskudd (175 704)              (175 000)              
3405 - Tilskudd BU-sekretær (101 806)              (100 000)              
3410 - Statstilskudd/momstilskudd (257 186)              (250 000)              
3415 - Grasrotandelen (149 370)              (175 000)              
3420 - MVA kompensasjon (138 128)              (150 000)              
3430 - Integreringsmidler (361 973)              (400 000)              
3440 - Annet tilskudd /integreringsmidler (600)                     (100 000)              
3550 - Varesalg bu (1 565)                  (10 000)                
3560 - Busalg (1 888)                  
3998 Forsikrings oppgjør (73 650)                (3 000)                  
3995 - Egenandeler turnering/tr.leir (366 387)              (300 000)              
3999 - Diverse aktiviteter (20 000)                

SUM INNTEKTER (3 099 500)           (3 133 000)           

AKTIVITETSKOSTNAD resultat 2018 budsjett 2019
4010 - Varekjøp bu -                       5 000                   
4350 - Trenerkurs + jenter i fokus
4351 - Spillerkurs-spillerutvikler
4352 - Andre kurs, dommere, ledere, ekst. instr. 57 321                 70 000                 
4420 - Trenerhonorar selvstendige 37 000                 
4430 - Integreringsmidler 447 124               300 000               
4520 - Idrettsutstyr 192 613               250 000               
4521 - Reiseutgifter kamper 43 043                 60 000                 
4522 - Turneringer / treningsleirer 678 221               600 000               
4523 - Påmeldingsavgifter, seriekontingent 49 550                 50 000                 
4524 - Overganger og lisenser 27 656                 10 000                 
4525 - Sosiale sammenkomster 60 847                 60 000                 
4526 - Ledersamling 41 541                 45 000                 
4527 - Gaver og premier 29 388                 40 000                 
4528 - Trykking, drakter etc
4530 - Medisiner, lege,fysioterapi 6 305                   15 000                 
4531 - Forsikring lag 29 350                 50 000                 
4532 - Bøter, gebyrer 6 150                   5 000                   
4534 - Styre/edermøter 18 614                 20 000                 
4903 - Nettside
4950 - Tjensvoll-turnering 30 016                 30 000                 
4952 - Fotballskole 10 617                 5 000                   
4990 - Lotteri 11 010                 10 000                 
4991 - Dugnader 96 295                 150 000               
4999 - Diverse akt. 42 066                 20 000                 
SUM AKTIVITETSKOSTNAD 1 914 727            1 795 000            



TJENSVOLL RESULTAT 2018 & BUDSJETT 2019 2018 2019

LØNNSKOSTNAD resultat 2018 budsjett 2019
5004 - Lønn trenerforum/spillerutv
5052 - Fotballskole
5000 - Lønn daglig leder + provisjon 484 986               490 000               
5001 - Provisjon daglig leder
5002 - Instruktør tjenester -                       50 000                 
5005 - Lønn lærling 54 000                 
5013 - Dommerhonorar 68 828                 60 000                 
5090 - Feriepenger 54 977                 55 000                 
5210 - Fri TLF 4 392                   
5250 - Pensjon innberettet 20 796                 9 000                   
5292 - Motkonto fri tlf (4 392)                  
5295 - Motkonto pensjon etc (20 796)                (9 000)                  
5330 - Trekkpl bilgodgjørelse 4 996                   
5340 - Fast bilgodtgjørelse 24 000                 24 000                 
5400 - Arbeidsgiveravgift 83 619                 84 000                 
5401 - Arb.giv.avg. av feriepenger 7 752                   7 500                   
5700 - Lærlingtilskudd (74 935)                
5920 - Yrkesskadeforsikring -                       1 500                   
5945 - Pensjonsforsikring ans. (OTP) 20 796                 20 000                 
5999 - Avsetn. Lønn 33 800                 
SUM LØNNSKOSTNAD 762 819               792 000               

ANNEN DRIFTSKOSTNAD resultat 2018 budsjett 2019
6300 - Leie lokaler 13 500                 18 000                 
6520 - Data 13 166                 25 000                 
6540 - Inventar/små anskaffelser, annet utstyr 398                      10 000                 
6700 - Regnskapshonorar 51 684                 55 000                 
6701 (6702) Revisor -                       2 000                   
6800 - Kontorrekvisita 14 794                 12 500                 
6820 - Trykksaker, kopiering 16 863                 20 000                 
6840 - Aviser og tidsskrifter 4 154                   5 000                   
6860 - Diverse klubbhus 57 098                 50 000                 
6870 - Drift klubbhus 71 166                 50 000                 
6910 - Mobil 15 706                 17 500                 
6920 - Internett, serverleie, medl.nett 11 727                 15 000                 
6940 - Porto 920                      1 000                   
7040 - Forsikring bygg, inventar 13 681                 15 500                 
7100 - Bilgodtjørelse, reisegodtgjørelse 41 598                 50 000                 
7101 - KLUBBHUS SPARING 144 000               
7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
7320 - Reklame og annonser
7350 - Repr.-Sponsormøter 12 346                 20 000                 
7500 - Forsikringspremie
7510 - Diverse 6 699                   10 000                 
7770 - Bank og kortgebyrer 12 612                 12 000                 
7780 - Renter og gebyrer inkasso
7830 - Tap på fordringer/7746 øreavr.

SUM ANNEN DRIFSTKOSTNAD 358 112               532 500               

SUM KOSTNADER 3 035 657            3 119 500            

FINANS resultat 2018 budsjett 2019
8050 - Renteinntekt bank (341)                     (350)                     
8040 - Renteinntekter, skattefrie -                       
8150 - Annen rentekostnad
8900 - Overføringsfond vurderingsforskjeller
8140 - Rentekostnader -                       -                       

SUM FINANS (341)                     (350)                     

ÅRSRESULTAT (64 184)                (13 850)                
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Hittil i år Hittil i fjor

Side: 1/1Tirsdag 5. Mar 2019 12:49Enkel balanserapport
Firma: Tjensvoll FK

Hittil i år fjor Balanse Periode: 12 2018

EIENDELER

Fordringer

0,00 0,00     1500 - Kundefordringer

243 678,86 218 105,93     1530 - Opptjent ikke fakturert inntekt

243 678,86 218 105,93 Sum Fordringer

Forskudd/ Intermim

140 603,24 120 969,33     1700 - Forskuddsbetalte kostn.

140 603,24 120 969,33 Sum Forskudd/ Intermim

Bankinnskudd, kontanter

-209,71 -344,21     1900 - Kasse integrering

-871,39 933,61     1910 - Kasse

651 807,94 717 085,92     1920 - Bank  3201.46.65152

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

40 328,06 230,94     1935 - Bank 3201.05.89893 Integrering

18 375,00 20 601,00     1950 - Bank for skattetrekk 3201.30.28760

755 411,49 784 488,85 Sum Bankinnskudd, kontanter

1 139 693,59 1 123 564,11SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL

Opptjent kapital

-973 987,82 -973 987,82     2050 - Annen egenkapital

-973 987,82 -973 987,82 Sum Opptjent kapital

-973 987,82 -973 987,82Sum Egenkaptil

Kortsiktig gjeld

-1 106,25 -48 060,69     2400 - Leverandørgjeld

-18 375,00 -20 601,00     2600 - Forskuddstrekk

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

-16 493,40 -13 728,80     2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift

-7 751,77 -8 302,55     2780 - Påløpt arbeidsgiveravgift

-54 976,59 -58 883,25     2940 - Feriepenger

-2 818,50 0,00     2960 - Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt

-101 521,51 -149 576,29 Sum Kortsiktig gjeld

-101 521,51 -149 576,29Sum Gjeld

-1 075 509,33 -1 123 564,11SUM GJELD OG EGENKAPITAL

-64 184,26 0,00UDISPONERT OVER-/UNDERSKUDD

0,00 0,00Kontroll linje
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_  SPORTSLIG UTVALG  _ 

                  ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
 

Sportslig utvalg i 2018 sesongen bestod av:  

• Sportslig Leder Gert von Hirsch 

• Ungdomsleder Geir Holst‐Jæger 

• Barneleder Ronny Mæland 
 

• Jenteansvarlig Trine Usken 

• Dommeransvarlig Linda Lie Andersen 

• Fairplayansvarlig Einar Moi Øvstedal 
 

Det ble avholdt samlinger i Trenerforum vår og høst samt øvrige møter, deriblant 
avklaringsmøter rundt banefordeling på både Sørmarka og Gosen. Vi har hatt fokus på 
trenerkurs, både intern og eksternt. Vi har sosiale samlinger igjennom internturneringer og 
videreutvikling av spillere med Team Tjensvoll og keepertrening. I bunn har vi 
Klubbhåndboken, Sportsplanen, veiledere og kvalitetsklubb. 
 
Seksuell Trakassering og Mobbing og Rasisme var tema under Trygge Rammer. Som 
et aktuelt tema i samfunnet ønsker vi en bevisstgjøring om at det foregår på alle arenaer 
og at vi som trenere og ledere plutselig kan få varsel om eller selv observere situasjoner 
som faller inn under kategorien seksuell trakassering. 
 
Fairplay i praksis og bevisstgjøring rundt dette var tema med, hvor det handler om 
respekt for hverandre, motstanderlag, dommer og hvordan vi fremstår som representanter 
for klubben. 
 
Klubbhåndboken og praktisk lagledelse ble tatt opp med forventninger til trenere og 
lagledere. 
 
Team Tjensvoll startet opp igjen i februar 2019. Team Tjensvoll 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. I 2019 vil Team Tjensvoll rette seg mot 
jenter og gutter 12-16 år og starter opp i februar og avsluttes i april. 
 

Klubbens lag 
 

Med ca. 650 medlemmer har vi 22 barnelag og 12 ungdomslag, hvor omtrent en tredjedel 
er jentelag. Vi har også flere seniorlag. To guttelag ble puljevinnere og A-laget sikret 
videre spill i 5. divisjon. 
 

 
 

Sportslig leder Gert von Hirsch  
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Barne- og ungdomsfotball 
 

Klubben hadde et godt oppmøte i 17. mai toget. I juni ble det avholdt internturnering for 
alle i barnefotballen med blandet jentelag og guttelag. Det var rundt 100 deltakere på dette 
arrangementet.  Det var også ungdom/senior som deltok på arrangementet. I oktober ble 
det avholdt mini- og teknikkmerkedag, samt internturnering for alle i barnefotballen. Det 
var rundt 70 deltakere, noen færre på internturneringen som ble satt opp med blandet lag. 
Flere klarte minimerket og teknikkmerket som ble delt ut på avslutningen på Tjensvoll 
skole i november. Det ble arrangert Jenter i fokus og rekrutteringskveld på Sørmarka 
kunstgress hvor det var aktiviteter på treningsfeltet med kveldsmat og konkurranser inne. 
Som vanlig var det avslutning på Tjensvoll skole for alle i barnefotballen. 
 

Ungdomsleder Geir Holst-Jæger & Barneleder Ronny Mæland 
 

Fairplay 
 

I 2018 har Fair Play-kontakten vært ute hos store deler av klubben, og snakket om hva 
Fair Play innebærer. Dette ble sendt ut som et tilbud i begynnelsen av 2018 til trenere og 
lagledere i klubben, noe forholdsvis mange valgte å benytte seg av. På denne måten har 
Fair Play-kontakten blitt kjent med en større del av klubben, og spillere og støtteapparat 
har fått et ansikt og et navn som kan kontaktes dersom det skulle være nødvendig. 
Spillerne har blitt utfordret på hvordan de oppfatter Fair Play, og hvordan en skal utøve 
dette. Det har også blitt satt fokus på HVEM Fair Play omhandler, noe som åpnet en del 
øyner. Fair Play handler ikke bare om å følge reglene som gjelder for spillet på 
fotballbanen, men hvordan alle som er involvert i kampen og opplegget rundt behandler 
hverandre. 
 
I tillegg til dette har enkelte lag fått Fair Play-kontrakter, og det har vært svært gledelig at 
ingen spillere har nektet å skrive under på disse. Dette tyder på at vi har en klubb der det 
er mange spillere som er opptatt av at fotballen skal være så rettferdig som mulig, innenfor 
de gitte rammebetingelsene. 
 

Fair Play ansvarlig Einar Moi Øvstedal 

 
Jentefotball 
 

Det ble arrangert Jenter i Fokus og Rekrutteringskveld  samtidig på Sørmarka kunstgress 
18 Oktober. Den var todelt med de minste jentene 2008-2013 kl 17-1830. Og de eldste 
f.2004-2006 kl 1830-20.00.Kvelden var vellykket med både nye og gamle spillere som var 
ute på treningsfeltet. Aktivitetene var rettet mot lek, teknikk, koordinasjon og sosialt 
samspill. Kvelden avsluttet med god og sunn kveldsmat og masse god relasjonsbygging 
inne på klubbhuset. Vil takke våre fantastiske flinke instruktører for at de tok ansvar og var 
fine rollemodeller for våre yngre fotballjenter. Super kveld der hele 65 ivrige jenter deltok 
på en kald men fin Oktober kveld. 
 

Jenteansvarlig Trine Usken. 

 
Dommer 
 

I 2018 så hadde vi 3 personer som rekruterings dommere.  Vi hadde et dommer kurs med 
ca 40 dommere . Ikke alle er like aktiv men fremdeles med.  Alle lag i klubben som sendte 
forespørsel om dommer fikk dette. Dommer ansvarlig har deltatt på kurser og møter i 
krets, Det har også vært 3 samlinger med klubb dommere og 1 samling med krets 
dommere i klubb.  
 

Linda Lie Andersen, Dommeransvarlig. 



Rapport fra valgkomiteen 
 

Valgkomiteen har bestått av Lars Aamodt, Eirik Aase og Nils Alexander Hoem Hegre. 
 

Da har en hardtarbeidende valgkomite ferdigstilt sitt arbeid. Arbeidet har foregått fra desember 

2018 til dd. Valgkomiteens innstilling: 

 

Styret: Gert von Hirsch Ikke på valg 1 år igjen Styreleder 

 Cecilie Bakken Pedersen På valg 2 år  Styremedlem 

 Trine Anett Usken Ikke på valg 1 år igjen Styremedlem 

 Tor Markhus Ikke på valg 1 år igjen Styremedlem 

 Einar Moi Øvstedal På valg (tar 1 år) 1 år  Styremedlem 

 Nils Hoem Hegre På valg 2 år Nestleder 

Sportslig utvalg: Nils Hoem Hegre Engasjeres av årsmøtet 1år Sportslig leder 

 Geir Holst-Jæger Engasjeres av årsmøtet 1år Ungdomsleder 

 Ronny Mæland Engasjeres av årsmøtet 1år Barneleder 

 
Gert von Hirsch innstilles som ny styreleder etter Ellen Heggheim.  

Gert har lang fartstid som trener med de erfaringer det gir. Han er grundig innsatt i forskrifter og 

regelverk og har lagt ned et stort arbeid for å bringe klubben videre gjennom 

kvalitetsklubbarbeidet. Han har også formelt sett trenerutdanning og klubblederutdanning. Han har 

også lagt ned mye arbeid i dugnad og organisering av dugnad og kjenner utfordringene det gir. 

Han er en engasjert mann som vil bringe klubben videre på en god måte. 

 
Cecilie Bakkene Pedersen (42), Rådgiver for biskopen i Stavanger: 

Aktiv supporter av egne barns lag: G15, G16 og SIF/Tjensvoll J13. 

Hun har drevet med idrett hele livet; turn, langrenn, fotball og som ungdom, håndball. Hun fikk tidlig 

ulike lederroller gjennom idretten for yngre barn på idrettsskolen(allidrett) i hjembygda Siljan. I 

løpet av idrettslinjeårene på Porsgrunn videregående skole hadde hun også ulike lederoppgaver. I 

tillegg har hun bred erfaring fra ulike råd og utvalg i Den norske kirke. 

Hun brenner for at Tjensvoll FK sitt arbeid skal være en inkluderende arena for alle, uansett. Hun 

ønsker å bidra til at det tas gode valg slik at flest mulig barn, unge og voksne kan finne sin plass i 

klubben og oppleve fellesskap, mestring, tydelige ledere og raushet. Hun ønsker å bidra til at styret 

tenker langsiktig slik at flest mulig av klubbens medlemmer blir i klubben lengst mulig. Hun ønsker 

å bidra til at hvert enkelt medlem skal kjenne stolthet over å spille med Tjensvoll på brystet og at 

det skal inspirere en til å være et godt forbilde for de rundt. I tillegg til alt dette, tror hun urokkelig 

på at fotball handler om å bygge mennesker. For å få til det, må styret bidra med solid 

utviklingsrettet arbeid.  

 

Nils Alexander Hoem Hegre (47), avdelingsleder Tasta barneskole: 

Nils er allmennlærer med kroppsøving i fagkretsen. Han har tyve års ansiennitet som lærer, de 

siste fem som avdelingsleder for mellomtrinnet på Tasta barneskole. Han har vært trener i klubben 

i syv år for jenter 2002. Han har i perioden tatt trener C-kurs. Han er ivrig med i veteranfotballen 

som keeper.  
 

Nils har vært engasjert i forarbeidene til at TFK skulle bli kvalitetsklubb og kjenner derfor godt til 

innholdet i dette. Han ønsker at TFK skal være en åpen og inkluderende klubb hvor medlemmene 

føler at de kan være med å bidra uansett ferdighetsnivå. 

 

Stavanger 12. mars 2019 

På vegne av valgkomiteen 

Lars Aamodt 



 

INTEGRERINGSRAPPORT 2018 

TJENSVOLL FK ØNSKER Å GI ALLE BARN, UNGDOM OG VOKSNE ET FELLESSKAP I KLUBBEN 

TJENSVOLL FK ER DEN ENESTE KLUBBEN I NORGE SOM KJØRER GRATIS AKTIVITETSTILBUD I 

FERIENE, ET PROSJEKT SOM KLUBBEN HAR STARTET OG SOM VIL KUNNE BLI EN PERMANET 

TILBUD. 

Stavanger kommune med ordfører Christine Sagen Helgø i spissen har gått ut og sagt at Hillevåg 

bydels skal satses på med tanke på levekårsundersøkelsene som er utført. 

Tjensvoll FK har tatt dette på alvor og gir bydelen og Stavanger kommune et betydelig løft. 

Tjensvoll FK har gjennom et samarbeid med Stavanger kommune, NAV, Hillevågs bydel, idrettsråd, 

skoler, helsesøster og innvandrerorganisasjoner et samarbeid for å rekruttere innvandrere i klubben.  

Tjensvoll Fotballklubb retter tiltak for å nå flest mulig og lengst mulig samt gi alle samme rettigheter 

for å kunne få et aktivitetstilbud i Hillevåg bydel og Stavanger generelt. Klubben er også behjelpelig 

med å bidra til at de med lav økonomi, innvandrere og flyktninger kan få økonomisk hjelp til utstyr og 

aktivitet. 

Klubben jobber målrettet for å komme i dialog med foreldre og barn slik at en kan informere om 

hvordan fotballklubben er og hvordan det fungerer. Hensikten er å skape en tillit og interesse for 

idretten og aktiviteten. 

I tillegg ønsker klubben å satse på å få ungdom og voksne med innvandrer bakgrunn inn som ledere 

og trenere som kan virke positivt og en naturlig tilnærming til fotballen. I 2018 brukte Tjensvoll FK 

50000,- på å utdanne ledere inn i idretten og fikk pris som BESTE DOMMERKLUBB I ROGALAND, her 

har vi rekruttert mange innvandrere inn i dommer poolet som gjør en fantastisk jobb. 

Denne tildelingen og tidligere tildelinger 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 tillegg til alle de aktiviteter vi kjører inn i prosjektet så har vi startet et 7. divisjonslag i 2019 herrer 

der vi har stor integrering i laget.  

Har også et eget 7 er lag med Afghanere og noen fra Burma som er med i serien 2019.  

Tjensvoll FK opplever en stor pågang av nye medlemmer fra innvandrer miljøene, prosjektene vi har 

kjørt gjør at veldig mange trekker til oss. 

Klubben/daglig leder arrangerer flere treff/kafè/ledersamlinger med de som er involvert i 

prosjektene.  

 



 

Med hilsen    Stavanger 06.mars 2019 

Dan Pedersen, integreringsansvarlig og 

 Daglig leder Tjensvoll FK     

 

 

 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR Jenter 2004 

 
Lagleder: Geir Holst-Jæger 
Trener: Ronny Mæland, Håvard Nygård, Elin Olsen 
 
 

I 2018 var vi totalt 23 spillere på laget. 
 
Dette var første året med samarbeid med Sif jentene og vi meldte på ett 11´er lag i 2.divisjon og 
ett 7´er lag i serien for å kunne gi alle jentene et tilbud. Samarbeidet har fungert veldig bra og 
spillerne har fått nye venner på og utenfor banen. 
 
Totalt spilte vi 55 kamper i serie, turnering og treningskamper. Resultatet ble 18 seire, 10 uavgjort 
og 27 tap. Målforskjell 74-121. 
 
Treninger – antall og innhold 
Vi trener tre ganger i uken, hvis det ikke er kamp. Treningsoppmøtet er veldig bra, innsatsen like 
så. Dette året har vi fortsatt mye fokus på forsvarsspill og pasningsspill. 
 
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 Ullandhaug, Gosen, Kannik og Steinerskolen. 
 
Turneringer: 
I år deltok vi også på følgende turneringer;  
SIF Cup, Stavanger. Vant B-sluttspillet 
Slagter Winther Turnering, Hirtshals 
OBOS cupen 
 
Nye spillere i år: 
Ingen 
 
Spillere som har sluttet i år: 
Etter 2018 sesongen har flere av spillerne sluttet med fotball, hovedårsak fallende interesse. 
 
Spiller statistikk: 
 
N/A 

 
 



Kamper: 
 
Seriekamper: 55 kamper 
 

# # # # 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR Jenter 2009 

 
Lagleder: Geir Holst-Jæger 
Trener: Grunde Waage, Frode Kristoffersen 
 
 

I 2017 var vi til slutt 7 spillere på laget, 2 stk sluttet. 
 
Laget ble meldt opp i serien hvor det ble noen seiere og noen tap. Uansett resultat hadde jentene 
det veldig gøy på kamp. Det viktigste er fortsatt å delta. Spillerne er rekruttert fra Tjensvoll skole. 
 
Treninger – antall og innhold 
Vi trener to ganger i uken, hvis det ikke er kamp. Treningsoppmøtet er bra, innsatsen like så. Det 
har vært fokusert på pasninger, mottak, skudd og plassering og ikke minst innsats i spill. I høst har 
vi startet opp med noen treninger med J2008. 
 
Holdninger 
Vi er opptatte av å lære jentene gode holdninger og fair play. Vi er også opptatt av å holde oppe 
den sosiale rammen rundt laget, og har flere arrangementer i løpet av sesongen for spillerne. 
 
Minimerket 
Flere spillere deltok på minimerket i regi av klubben på Sørmarka arena, samt ulike øvelser for 
teknikkmerker. 
 
Turneringer: 
I år deltok vi også på følgende turneringer;  
SIF Cup, Stavanger 
Lindesnes Cup, Mandal 
 
 
Nye spillere i år: 
### 
 
Spillere som har sluttet i år: 
Anna, Thomine 
 
Spiller statistikk: 
N/A 

 
Kamper: 
Seriekamper: 12 kamper 



G19 ÅRSRAPPORT FOR 2018 

Trenerteam/Lagledere: 

Gert von Hirsch, Morten Nordhus, Anders Hirth Sr. og Mette Fatland Brattabø. 

Spiller og trening 
Sesongen startet med 24 spillere og vi satset på et par treninger i uken + kamper med 2 lag. Begge lagene 
spilte i 2. divisjon, men i hver sin avdeling. Vi forsøkte med 2 treninger i uken + kamper, men gikk etter 
hvert tilbake til 1 trening. Kamper med begge lag ble en liten utfordring, og vi måtte ha litt hjelp fra 1-lags 
spillere. Spesielt Dennis Gilje var en å stole på her, men flere andre var også med og bidro til avvikling av 
2-lagskamper. Vi hadde også noen 99’ere som ble med på noen få kamper i begynnelsen av året; 
Sebastian, Sven og Kasper (keeper). Vetle ble med oss hele sesongen og var også en viktig bidragsyter 
som keeper inntil vi fikk inn Fatlind, som ble vår faste keeper ut sesongen. På høsten fikk vi også inn Lars 
Thomas fra Sauda, samt vi fikk hjelp fra enda en 99’er som var ny i klubben; Tor Andre. 

Seriespill 
Lag 1 stilte som nevnt i div. 2, en divisjon som vi vant. Vil spesielt trekke frem siste kamp mot Havørn, som 
vi måtte vinne for å vinne puljen. Og det ble seier med klare siffer, og årets beste kamp. Vetle ble lagets 
toppscorer. 
Lag 2 stilte også i 2. div., men i den andre puljen. Med litt hjelp fra 1-lags spillere gjorde laget en god figur 
på vårsesongen. Men pga. få spillere, så vi oss nødt til å trekke laget fra seriespill fra høsten av. Spillerne 
fikk da treningstilbud, og en del fikk delta på 1-lags kamper innimellom. 

Fotballtur 
Også i år gjennomførte vi en tur, og som denne gangen 
gikk til Brighton/England i august. Det ble vanskelig å 
få til treninger og kamper da de engelske lagene var 
midt i oppkjøringen, og vi fikk heller ikke tilgang til 
treningsfasiliteter av samme årsak. Men turen ble 
gjennomført som en sosial tur med Gert og Morten 
som ledere. Dette ble en uke med masse utflukter og 
aktiviteter som; leie av sykler med påfølgende 
sykkeltur i Brightons nærområder, dagsturer (les 
shoppingturer) til både London og Portsmouth, samt 
Premiere League kamp i Southampton mellom Southampton og Burnley. I tillegg brukte vi også en dag 
langs de hvite klippene Seven Sisters, og resten av tiden ble brukt i Brighton. Hver kveld hadde vi et lite 
møte med guttene med informasjon om neste dags gjøremål, og det var på et av disse møtene at 
beslutningen ble tatt om å trekke lag 2 fra seriespill. Høydepunktet fra turen for guttene var å møte med 
to kjente Youtubere med medfølgende selfies etc. Men selv om vi hadde en kjempeflott uke i Brighton, 
manglet vi allikevel 3 spillere som ikke fikk innreisevisum, og det var en stor nedtur for oss alle. 

Sesongavslutning 
Etter turen til Brighton ble vi færre og færre på treningene, og flere fra lag 2 sluttet da lag 2 ble trukket fra 
serien. Dette var ikke mer enn å forvente, men alle stilte på avslutningen vi hadde hos Gert 18. desember 
med pizza, brus og kos. Dette viser at det sosiale har vært bortimot perfekt gjennom flere sesonger.  

Gjennom sesongen gikk noen få over til SIF for å få mer spilletid, og for å spille sammen med kompisene 
sine. Etter sesongen var det også noen som ga seg helt med fotball. Alle de som har forsvunnet i løpet av 
årets sesong er hjertelig velkomne tilbake om de skulle finne på ville spille fotball igjen. 

Alt i alt har det vært en kjekk sesong som ble avsluttet på best mulig måte på Tananger en kald høstkveld i 
november – Puljevinner div. 2 G19 med påfølgende feiring med pizza og brus. 

Tjensvoll 11. februar 2019 
Gert von Hirsch & Morten Nordhus 



  Stavanger 6.5.2019 
  Janne Gunn Helle 

 
 

ÅRSRAPPORT FOR 2018, G13 
 

 
 
Trenere & lagledelse 
Hovedtrener: Gitle Aarre. Hjelpetrener: Jørn Ramberg. Lagledere: Siri Frostestad, Janne Gunn Helle 
 

Treninger, antall og innhold 
Laget gjennomførte 72 treninger i 2018.  I sesong og sesongoppkjøring hadde laget et snitt på tre 
treninger i uka. Hovedelementer i treningene har vært samspill, spilleforståelse, teknikk og 
hurtighet/utholdenhet. Guttene har vist godt treningsoppmøte og god utvikling.   
Gjennomførte i 2018 sin første hele sesong som ett lag med sammenslåtte årstrinn 05/06. Svært 
gode erfaringer knyttet til sammenslåing og integrering av årstrinnene..   

 
Serie og turneringer 
G13 deltok med to lag i serie: Ett lag i nivå 3 (Tjensvoll G13-2) og ett lag i nivå 2 (Tjensvoll G13-1). 
Tjensvoll G13-1 ble seriemestre 2018. 
Lagene spilte totalt 67 kamper hvorav halvparten (34) seire, 9 uavgjort og 23 tap. Det ble scoret 
totalt 258 mål og sluppet inn 216 mål i disse kampene.  
I tillegg til en del avtalte treningskamper deltok laget på TFKs egen innendørs vinterturnering i 
februar/mars, samt på Slagter Winter Cup i Hirtshals (Danmark) i juni. Videre har laget arrangert 
en 9’er-turnering (vennskapsturnering) høsten 2018 sammen med Vaulen G13, som gikk av 
stabelen på på Sørmarka arena og Vaulenbanen.  
 

Spillerstall 
Spillerne bestod ved utgangen av 2018 av 21 gutter født 2006 og 2005.                                                       
Stabil spillergruppe tross 5 spillere i avgang. 



  
  

ÅRSRAPPORT FOR 2018  

  

Lagleder lag 1:  Tor Markhus 

Lagleder lag 2:  Richard Gyland (SIF) 

Trener begge lag:  Eirik Aase, Leif Egenland, Sindre Dyrstad, Richard Gyland, Rolf Pedersen, 

Nina Weibel 
  

Endringer til 2019: Vi har opprettet en samarbeidsavtale med SIF Jenter 2006 og skal spille 

under SIF’s fane sesongen 2019. Vi er 7 jenter fra Tjensvoll og 16 jenter fra SIF. Neste 

sesong spiller vi under Tjensvoll’s fane. 
  

Treninger 

Vi trener tre ganger i uken, mandag og torsdag på Sørmarka og tirsdag 

på Siffen. Vi er for tiden 23 spillere og skal spille med to lag i serien i år.  
I tillegg får de mest ivrige spillerne mulighet til å hospitere på J14 og J15 sine 

lag. Mange av jentene er også med på Team Tjensvoll. 

  

 

Turneringer:  
Vi deltok på Slagter Winther Cup i Hirtshals i pinsen 2018 der vi kom til 

finalen i A-sluttspillet. (tapte på straffespark) 

  

I år har vi meldt oss på Vildbjerg Cup. 

 

Vi gleder oss til en ny sesong! 

 

 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR 2018 for jenter 2013 

 

Treninger – antall og innhold 
Jenter 2013 var så få ved oppstart i september at de gikk inn og trente med jenter 2012.  
Det skal de også gjøre i 2019, da med sammenslåong av lag i seriespill. Mulig vi kjører et 3 er lag i 
2012 klassen og et 3 er lag i 2013 klassen. 
 
Her må en jobbe med rekrutteringen for 2019.03.13 
 
Trener og lagleder er på plass for jenter 2012-2013. 
 
 
 

 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR 2018  
 

A-LAG HERRER 
 

Tjensvoll FK`s a-lag spiller for første gang i 5. divisjon. Etter det nye seriesystemet så gikk mange 4.divisjons 
lag ned til 5.divisjon, noe som medfører til tøffere 5.divisjon. 
 
A-laget slet med oppmøte på treningene gjennom hele vinteren og som ga seg utslag i veldig varierende 
prestasjoner. Klubben hadde engasjert to trenere, men lite fungerte en måtte endre på trener kabalen. 
Etter hjemmetapet 1-8 mot Havørn så måtte vi foreta endringer og den ene treneren trakk seg. Zekki 
overtok ut vårsesongen.  
 
Pga jobb og privat situasjon måtte også Zekki gi seg på Høsten. Tusen takk for den gode jobben Zekki har 
gjort i 2-3 år i klubben. 
 Jone Garnes kom inn og var fungerende trener ut sesongen.  
I siste serierunde var vi avhengig av å vinne for å holde oss i 5. divisjon. Med klar seier 5-3 så holdt vi 
akkurat 5.divisjons plassen. En sterk prestasjon med tanke på de utfordringene vi hadde i 2018. 
Toppscorer for a-laget 2018: Vetle Lie Andersen 

 
 
Resultat 2018: 
 
 
11120503002 1 Tjensvoll  Havdur  2018-04-12 19.00 0 - 4 

11120503009 2 Mastra  Tjensvoll  2018-04-19 19.00 3 - 0 

11120503014 3 Tjensvoll  Vardeneset 2 2018-04-26 19.00 2 - 1 

11120503018 4 Brodd 2 Tjensvoll  2018-04-29 15.00 4 - 1 

11120503021 5 Tjensvoll  Havørn  2018-05-08 19.00 1 - 8 

11120503027 6 Jarl  Tjensvoll  2018-05-15 19.30 3 - 2 

11120503033 7 Tjensvoll  Randaberg 3 2018-05-24 19.00 3 - 1 

11120503036 8 Storhaug  Tjensvoll  2018-05-29 20.30 2 - 3 

11120503045 9 Tjensvoll  Tasta  2018-06-07 19.00 1 - 2 

11120503055 11 Siddis Tjensvoll  2018-06-21 20.00 2 - 3 

11120503057 12 Havdur  Tjensvoll  2018-08-21 19.00 5 - 1 

11120503064 13 Tjensvoll  Mastra  2018-08-23 19.00 0 - 2 

11120503069 14 Vardeneset 2 Tjensvoll  2018-08-27 18.00 3 - 0 

11120503073 15 Tjensvoll  Brodd 2 2018-09-03 20.30 0 - 2 

11120503076 16 Havørn  Tjensvoll  2018-09-11 19.00 2 - 2 

11120503082 17 Tjensvoll  Jarl  2018-09-20 19.00 0 - 3 

11120503088 18 Randaberg 3 Tjensvoll  2018-09-25 20.15 1 - 7 

11120503091 19 Tjensvoll  Storhaug  2018-10-04 19.00 2 - 3 

11120503100 20 Tasta  Tjensvoll  2018-10-18 18.45 0 - 2 

11120503110 22 Tjensvoll  Siddis 2018-11-03 14.00 5 - 3 

 
 
 
5. DIVISJON AVDELING 3 2018 

https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909608
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909615
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909620
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909624
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909627
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909633
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909639
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909642
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909651
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909661
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909663
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909670
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909675
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909679
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909682
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909688
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909694
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909697
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909706
https://fiks.fotball.no/FogisForeningKlient/Match/MatchUppgifter.aspx?matchId=6909716


 

 
Lag S P 

1 Havdur 20 51 

2 Havørn 20 46 

3 Tasta 20 39 

4 Vardeneset 2 20 32 

5 Siddis 20 30 

6 Mastra 20 22 

7 Brodd 2 20 22 

8 Randaberg 3 20 22 

9 Tjensvoll 20 22 

10 Jarl 20 21 

11 Storhaug 20 11 

 
Spillere som har sluttet: 
Edvin Roussenov  
Jan Tore Østvold  
Daniel Bersaas  
 
Ved utgangen av 2018 og første mnd inn i 2019 så ser a-laget sterkere ut enn fjorårets utgave. 
Nye spillere som er kommet inn : 
Cristoffer Clausen etter en sesong hos Klebe IL.  
Bryan Knudsen er tilbake etter en sesong i Paradis FK. 
Tim Roger Brandsøy ny fra Djerv 1919. 
Bård Ledaal ny fra Madla IL. 
Fredrik Garnes ny fra austått IL. 
Sindre Vestrheim tilbake etter 2 år i Viking FK. 
I tillegg har vi 5 hospitanter fra gutter 2003 i klubben 
 
Klubben var veldig fornøyd med jobben Jone gjorde i slutten av høssesongen og holdt a-laget inne i 
5.divisjon. 
Jone Garnes er engasjert som hovedtrener 2019 
Dan Pedersen med trener og altmuligmann rundt a-laget 
Linda lIe Andersen er lagleder 
 
 
Rapporten er skrevet av: 
Dan Pedersen 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR 2018 for gutter 2013 

 

Treninger – antall og innhold 
Gutter 2013 startet opp i september 2018, på første trening var det 18 gutter.  
Daglig leder hadde første trening og foreldremøte for å få trenere og lagledere på plass. 
De har trent inne på Tjensvoll skole 1 gang pr. uke ut året.  
De fortsetter inne treningen frem til påske 2019 og teller 25-28 gutter. 
 
Detr er trenere og lagledere på plass.  
I 2019 skal de spille turneringer som er et alternativ til seriespill. 
 

 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR 2018 

 
A-lag Damer 

 
Tjensvoll FK hadde i 2018 påmeldt damelag 7 èr i serien. TFK ønsket å bygge opp et nytt  7 èr lag. 
Trente en gang pr. uke. 
Pga laber interesse og stadig konflikt med jobb i en sårbar gruppe medførte til at laget måtte 
trekke seg fra serien. 
 
Satser på å få til et 7 èr lag i 2019, men bare for trening. Når grunnlaget for seriespill er lagt så 
meldes det på damelag igjen. 
 
Kine Pedersen og Heidi Hundvik jobber for fortsatt eksistens for laget. 
 
Kine og Heidi er trenere på laget. 
 
Kine Pedersen er også lagleder for laget. 



Årsrapport 2018 
Tjensvoll FK J2008 

 
Lagleder: Håvard Wilhelmsen Degnes (til oktober -18), Sissel Nedrebø (f.o.m 
oktober – 18). 

Trenere: Jone Kristian Sunde, Harald Østrem, Birger Bekkeheien (sluttet 
høsten-2018).  

Spillere: Jenter 2008 er ca. 15 spillere. Jentene tilhører Tjensvoll og Madlavoll 
skole.  

Treninger: Vi trenger to ganger i uken, tirsdager og torsdager, på Gosen. Fra og 
med høsten – 18 har vi trent sammen med jenter 2009. Vi har også hatt 
mulighet til å delta på deres trening på onsdager. Mot slutten av året 
(november) spilte vi sammen på en turnering i Vikinghallen. 

Turneringer: Vi har deltatt på følgende turneringer: Hinna miniputt turnering, 
Jadarhus miniturnering, Tjensvoll fotball internturnering, Tjensvoll FK turnering 
og turnering Vikinghallen.  

Annet: mange jenter fra laget deltok i «Jenter i fokus» som klubben arrangerte.  

Kamper: Vi har hatt to lag i serien. Vi har spilt kamper regelmessig gjennom 
hele sesongen. Vi har hatt kamper både på Finnøy, Hjelmeland og Strand så 
jentene har fått reist til flere kommuner. Disse kampene har nok vært de 
kjekkeste da det har gitt gode muligheter til å bli bedre kjent med hverandre 
grunnet relativ lang reisevei. Før sesongstart spilte vi to treningskamper mot 
lokale lag.  

Sosialt: Vi hadde en kveld med sosialt samvær etter trening. Vi fikk låne 
klubbhuset på Sørmarka. Foreldre hadde laget mat og jentene koste seg med 
god mat og sosialt samvær. Siste trening før juleferien spilte jentene 
fotballkamp mot mødrene. Det var topp innsats fra både jenter og morer, 
kjempegøy! 

Endringer 2019: Det er nylig besluttet (mars -19) at jenter 2008 og 2009 skal slå 
seg sammen til ett lag. Trenerne for de to lagene 08 (Sunde og Østrem) og 09 
(Grunde Wåge) vil ha felles ansvar for alle treningsdagene.   

 

Stavanger, 17.3.2019 

Sissel Nedrebø, lagleder.  
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ÅRSRAPPORT 2018 

 
 

Tjensvoll G2004 lag 1 og lag 2 
 

 
(NB, vi trenger nytt lagbilde😊) 
 
Lagleder begge lag: Sigve Knudsen 
Trenere begge lag: Lars Aamodt, Jan Egil Tengesdal og Jens Kristoffersen (hjelpetrener) 
Jon Gunnar Tengesdal har også bidratt en periode i 2018 som trener 
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Mål for 2018 
• Sosialt 

◦ Beholde/videreutvikle samhold og lagfølelse i hele gruppa 
◦ Være en arena der vennskap knyttes og styrkes 
◦ Bygge videre på den gode stemningen i foreldregruppa 

• Sportslig 
◦ Utvikle ferdigheter til enkeltspillere 

◦ Fysisk, fotballteknisk og -taktisk 
◦ Utvikle lagspillet – 11-fotball 
◦ Gi sportslig tilbud til alle 

• Vi mener at vi kan være godt fornøyd med måloppnåelsen i 2018 😊. 

 
Treninger 
Vi har en ivrig treningsgruppe som har trent 3 ganger i uka når det ikke har vært kamper. 
Generelt meget bra oppmøte og enkelte spillere har særdeles bra oppmøte. Vi har hatt en del 
skader (langtidsskade) på enkelte av spillerne, men har fokus på dialog med foreldre og generelt 
på skadeforebygging for alle spillerne. 
 
Vi har også oppfordret til egentrening, og mange av spillerne har benyttet seg av tilbudet og 
startet opp på Aktiv treningssenter ila 2018. Dette er veldig positivt. 
 
Vi har samarbeidet godt med både G2003 og G2005/2006 om både trening, hospitering og 
kamper. 
 
Ved utgangen av 2018 var vi 25 spillere. Det er stor bredde i nivå, men vi holder troppen samlet 
som ett team. Vi har differensiert noe på trening og de to lagene har deltatt i hhv 2. og 3. 
divisjon i serien. 
 
 

Holdninger  
Det er en positiv tone og et godt driv i lagene. Vi er opptatt av å lære guttene gode holdninger og 
fair play. De respekterer dette og vi har unngått uheldige situasjoner. De er gode kamerater og 
de oppfører seg fint mot andre lag i kamp.  
 
 

Turneringer:  
Årets høydepunkt var Vildbjerg Cup i Danmark i august. Vi deltok med ett lag, bodde på skole og 
gjorde mange gode kamper og hadde det veldig kjekt sosialt. Flere foreldre deltok også og det 
var en meget vellykket tur på alle måter. Vi var 21 spillere, noe som ble vel mye til ett 11er lag. 
Dette resulterte i noe lite spilletid på enkelte og noe misnøye med det.  
 
 

Sosialt:  
Det sosiale er en viktig del av alle aktivitetene og vi har av og til hatt spesielt fokus på dette i 
form av kveldsmat på trening, boller og saft, dugnader på Madla Amfi, sesongavslutninger og 
ikke minst på cup. Vi har også vært på Vikingkamp sammen. 
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Guttene kommer også ofte sammen på eget initiativ for å spille fotball på fritiden, eller for å gå 

på Aktiv eller bare chille 😊. 
 
 

Nye spillere i 2018:  
• Elias Hatleskog Amundsen 

• Arian Haugland Karim (sluttet i 2019) 

• Fasil Getahun (sluttet i 2019) 

 
 
Spillere som har sluttet i 2018:  

• Eskil Aas 

 
 
Serien lag 1 (2. div) – kamper og tabell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Serien lag 2 (3. div) – kamper og tabell 
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Noen kjekke bilder til slutt: 
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