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STYRETS OPPGAVER 

Ansvarsområder og oppgaver er bestemt og forklart i vedtekter, klubbhåndbok, sportsplan og 

veiledninger på klubbens nettsider.  

Styret følger opp årsmøte og sørger for at organisasjonsplanen følges, posisjoner er besatt, 

Brønnøysund oppdateres ved samordnet registermelding, klubbens nettsider oppdateres og tilgang 

endres, organisasjonskart oppdateres, ny ansvarlig for politiattester gis rett til å vedlikeholde liste 

med våre frivillige, epostadresser korrigeres iht. nye roller, og ny økonomiansvarlig involveres i 

godkjenning av utbetalinger og attestering. Sportslig Utvalg rapporterer til styret gjennom leder i 

Sportslig Utvalg. 

Det har ikke vært resertifisering av Kvalitetsklubb i 2019 da denne er satt til å gjennomføres i 2020. 

Alle styremedlemmene har tildelte oppgaver og jobber godt sammen. Styret består av:  

1. Leder Gert von Hirsch. 

2. Nestleder Nils Hoem Hegre (også leder i Sportslig Utvalg). 

3. Økonomiansvarlig Tor Markhus. 

4. Trine Usken (også er jenteansvarlig i SU). 

5. Einar Moi Øvstedal (ansvarlig for nytt medlemssystem med Spond) 

6. Cecilie Bakkene Pedersen. 

og varamedlem Ellen Heggheim. 

Styret gjennomførte 7 styremøter i 2019, og har vært veldig aktivt i februar og mars 2020 for å 

kartlegge klubbens økonomi i forbindelse med underskuddet, et arbeid som også har vært 

utfordrende pga. daglig leders sykefravær. Fra en praksis hvor økonomiansvarlig godkjenner 

enkeltbilag har styret nå sett behov for en grundig gjennomgang av hele regnskapet med alle bilag. 

Styrereferater er tilgjengelige for våre medlemmer på klubbens nettside. 

Administrasjonen består av: 

1. Daglig leder Dan-Johan Pedersen (full stilling inkludert 200 timer overtid) 

2. Lærling Jan Oskar Pedersen (deltid med støtte fra NAV)  

og ellers våre frivillige i ulike roller. 

Rapporterte medlemmer per 31.12.2019 er: 

 

 

 

 

Regnskapsfører er Bokholderiet Hinna AS, et kundeforhold som daglig leder har betjent på vegne 

av klubben gjennom mange år. Høsten 2019 skiftet man regnskapssystem til Tripletex for å få 

elektroniske bilag og attestering av utgifter. Tidligere har styret hatt begrenset tilgang til bilag, men 

økonomiansvarlig har godkjent utgifter til betaling i nettbank. Styret har ikke hatt tilstrekkelig tilgang 

til økonomirapporter i 2019. I 2020 har styret fått full tilgang til Tripletex med løpende rapporter og 

alle enkeltbilag ifb attestering/godkjenning. 

ØKONOMI 

Klubben hadde i 2019 et underskudd på kr 396.201 og ved nyttår en egenkapital på kr 641.981.  

Styret og styreleder er ansvarlig for at vi i ikke i tilstrekkelig grad har klart å følge opp klubbens 

økonomi i vårt løpende styrearbeid og at daglig leder ikke har sørget for nødvendig informasjon til 

oss gjennom året. Styret har vært litt for avventende til etablering av nytt regnskapssystem for 

bedre innsikt og kontroll, og har høsten 2019 ikke klart å følge opp som nødvendig. 
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I forhold til både budsjett og forrige års inntekt viser årets regnskap at reduserte inntekter i stor grad 

samsvarer med underskuddet. Teknisk kan resultat justeres for lagkonti ca. 50’ i favør klubb. Ellers 

har vi også bokført et tap på 63’ som går tilbake til 2018. Selv med disse justeringene er det behov 

for å tenke annerledes, også fordi klubben har hatt inntekter som vi ikke kan regne med videre 

fremover. 

Klubbens regnskaper er ikke alltid ført like konsekvent og regnskapskonti/detaljer kan være 

misvisende, eksempelvis er enkelte dugnadsinntekter ført som sponsorinntekter. Videre er det en 

del usikkerhet knyttet til føringer for enkelte prosjekter og lag. 

I forhold til budsjett mangler vi 61’ i medlemskontingenter, men klubben har faktisk utestående 

ca.150’ i 2019 som våre medlemmer ikke har innbetalt, omtrent dobbelt så mye som året før 

(medlemskontingenter kan kun medtas i årsregnskap når innbetalt). Dette har vært og er en 

utfordring for klubben, som i 2020 har gått over til Spond sin løsning for å få bedre kontroll med 

medlemsregister og drive inn medlemskontingenter. Noe av den manglende innbetaling av 

kontingent får vi kompensert gjennom sosiale tilskuddsordninger. 

Klubben bokfører i år et tap fra 2018 på 63’ som involverer manglende utbetaling av 

integrasjonsmidler. Integrasjonsmidler har i flere år vært en vesentlig del av klubbens inntekter, 

samtidig så har det vist seg å være vanskelig å få tilstrekkelig oversikt over hvordan disse påvirker 

den totale driften av fotballklubben i forhold til ressursbruk, utgifter og kostnader. 

Klubben har store kostnader til bevertning, mat og drikke, og også betydelige kostnader ifb kjøring 

og reiser. Med få unntak ser vi for oss at dette bortfaller i den videre driften av klubben. 

Styret finner at det har vært utstrakt bruk av kontanter og debetkort. Vi ønsker at klubben skal være 

en kontantfri klubb og at innkjøp begrenses til det nødvendige, og at våre medlemmer og lag 

likebehandles og at frivillige i størst mulig grad bidrar uten økonomisk kompensasjon. 

Prosjekter bør planlegges, godkjennes og gjennomføres etter budsjett med inntekter og kostnader 

med sluttrapport til styret og Sportslig Utvalg. Styret må på forhånd godkjenne alle prosjekter og i 

større grad være involvert i planlegging av disse. Dette gjelder også prioritering av aktiviteter, 

ressurser og arbeidstid. 

KONKLUSJON 

Grunntanken er at styret og administrasjonen forvalter klubben på vegne av våre medlemmer og at 

vår primære aktivitet er å tilby et sportslig fotballtilbud i bydelen iht. klubbens visjon og verdisett. Av 

dette må det følge prioriteringer. Inntil videre har vi innkjøpsstopp i klubben og vil også etter hvert 

måtte redusere alt annet enn hva som strengt tatt er nødvendig for våre fotballaktiviteter. 

Styret har nedsatt en utvidet arbeidsgruppe for å kartlegge økonomi, drift og nye rutiner i klubben, 

og da spesielt i forhold til et tettere samarbeid mellom styret og administrasjon. Dette vil medføre 

endringer hvor styret i større grad må føre tilsyn med virksomhetens aktivitet, økonomi og den 

daglige ledelse. Styret tar sikte på at mye er avklart i løpet av april. 

Den spesielle situasjonen med Coronavirus gjør at 2020 uansett blir et annerledes år. Vi er alle 

usikre på når breddefotballen kan starte opp igjen og må ta høyde for at dette gjerne ikke blir før til 

høsten, og permittering av ansatte må legges til grunn. Vi vet heller ikke hvor mange dugnader vi 

kan klare å gjennomføre i år eller hvordan situasjonen vil slå ut på medlemskontingenter/ 

treningsgebyr. 

 
Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillige i klubben som gjør en flott innsats for at barn, unge 

og voksne i bydelen kan oppleve mestring, fellesskap og glede gjennom fotball. 

Stavanger 17.mars 2020 

Gert von Hirsch for styret i Tjensvoll FK 



















BUDSJETT 2020 Budsjett 2020 Resultat  2019

Inntekter

3200 Medlemskontingent & treningsgebyr 400 000 388 502

3400 Kommunale tilskudd 290 326 280 500

3410 Statstilskudd 150 000 204 506

3411 MVA Kompensasjon (2019 kostnader) 159 541 197 527

3430 Integreringsmidler/kommunal kontingentstøtte 34 800 194 260

3415 Grasrotandel 150 000 150 179

3900 Sponsorstøtte 25 000 157 124

3950 Inneturnering (netto for 2020) 75 000 99 892

3991 Dugnader (netto for 2020) 200 000 702 512

Annet, også fra prosjekter/turnering/dugnad/lag etc 304 286

SUM Inntekter 1 484 667 2 679 288

Kostnader

4352 Andre kurs, dommere, ledere (Dommere, kurs, int.konferanse, C‐lisens, billetter) 70 000 94 006

4420 Trenerhonorar selvstendige (2019: aktivitetsskole instruktør etc) 20 000 49 600

4520 Idrettsutstyr 100 000 228 390

4521 Reiseutgifter kamper 5 000 62 153

4522 Turneringer/treningsleirer/overganger 10 000 484 711

4523 Påmeldingsavg‐seriekontingenter 65 000 44 200

4524 Overganger og lisenser 10 000 22 000

4526 Ledersamling, påløpt tidlig 2020 60 000 52 466

4528 Trykking, drakter etc 20 000 33 543

4530 Medisiner, lege, fysio 5 000 10 934

4531 Forsikring lag 50 000 37 400

4532 Bøter, gebyrer 5 000 8 650

4534 Styre/ledermøter, påløpt tidlig 2020 50 000 24 817

4952 Fotballskole 39 378

5000 Lønnskostnader, redusert pga sykemeldt/permittering 500 000 757 709

5000 Lønnskostnader Lærling, første halvår godskrevet 2019, netto 30 000

6200 Elektrisitet inkl ny anleggsstrøm avskrives 2019, 2020 og 2021 30 000 2 028

6300 Leie lokale 18 000 18 070

6420 Leie datasystemer 10 000 6 661

6590 Annet driftsmateriale (smittevern) 15 000

6700 Regnskapshonorar 60 000 62 841

6800 Kontorrekvisita 5 000 6 583

6820 Trykksak 10 000 21 487

6860 Diverse klubbhus 25 000 43 937

6870 Drift klubbhus 50 000 58 931

6910 Mobil 10 000 23 179

7040 Forsikring 16 000 15 635

7770 Bank og kortgebyrer 10 000 13 847

Annet, også fra prosjekter/turnering/dugnad/lag etc 75 000 852 528

Diverse/Uforutsett 50 000

Sum Kostnader 1 384 000 3 075 684

Årsresultat 100 667 ‐396 396

Utskrift 2.6.2020 kl.2200
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Valgkomiteen har bestått av Lars Aamodt (leder), Eirik Aase og Ellen Heggheim. 
  

Valgkomiteen har hatt en grundig evaluering av aktuelle kandidater til de ulike rollene, og er meget 
tilfreds med å kunne komme med følgende innstilling til årsmøte 2020 i Tjensvoll FK. 
 

Styret 
 

Styreleder Gert von Hirsch: På valg, innstilles til ett år til. 

Nestleder Nils Hoem Hegre: Ikke på valg, har ett år igjen, men innstilles til 2 nye år. 

Styremedlem Trine Anett Usken: På valg, innstilles til 2 nye år. 

Styremedlem Tor Markhus: På valg, innstilles til 2 nye år. 

Styremedlem Cecilie Bakkene Pedersen: Ikke på valg, 1 år igjen. 

Einar Moi Øvstedal: Fratrer 

Styremedlem Ronny Mæland: Ny, innstilles til 2 år. 
 

Ronny er 47 år og samboer, og har to jenter som begge spiller i Tjensvoll FK. Han er fra 
Stord, men har bodd i Stavanger siden 1993. Han har vært med i klubben som trener i 5-6 
år, og trener nå Tjensvoll/SIF J17 samarbeidslag. De siste 3 årene har han vært del av 
Sportslig Utvalg i klubben, og er for tiden barneleder. Ronny har et genuint fotballhjerte 
og ønsker å bidra til at barn, ungdom og voksne har et godt fotballtilbud i nærområdet, 
både som en sosial arena og for utvikling av fotballferdigheter. 

 

Varamedlem Ellen Heggheim, På valg, Innstilles til ett nytt år. 

  

Sportslig utvalg 
  

Ungdomsleder Gitle Martell Aarre: 
 

Gitle er 47 år, gift, og har vært trener for gutter født 05/06  i 8 år der sønnen spiller og har 
i tillegg vært involvert som hjelpetrener for J2000 der datteren har vært aktiv. Han har 
vært barneleder i Tjensvoll FK i 4 år, og styremedlem i 2 år.  
 
Gitle uttaler at han ønsker å være med å legge til rette for at flest mulig ungdom finner 
stor glede av å spille i Tjensvoll fotballklubb. Han ønsker å gi spillere, trenere og 
støtteapparat den hjelpen de behøver i hverdagen, og han er meget motivert for å bidra i 
dette arbeidet. 

 

Barneleder Eirik Aase: 
 

Eirik har åtte års fartstid i Tjensvoll FK, har trent jenter 2006 fra oppstart frem til j14 i dag. 
Han har også en lang spiller- og trener-karriere utenom TFK. Eirik ønsker å være et synlig 
og tilstedeværende bindeledd mellom de ulike lagene i barneavdelingen i klubben og han 
ønsker og jobbe for å bygge opp støttefunksjoner rundt lagene.  
  
Eirik uttaler at «Tjensvoll FK er en breddeklubb med "flest mulig - lengst mulig" som 
motto. Jeg vil bidra til at dette gis ett best mulig innhold, for flest mulig.» 
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Kontrollutvalg 
  

Vibeke Sahl: 
 

Vibeke er 49 år, bor på Tjensvoll, har to barn. Begge barna har tidligere vært medlem av 
Tjensvoll FK og de har begge venner som fremdeles er aktive i klubben. Vibeke er utdannet 
revisor fra Høyskolen i Stavanger 1998, og har jobbet som revisor og konsulent for PWC 
fra 1998 til 2007. Fra 2007 til 2010 jobbet hun i Sr-Bank innen Cash Management for 
kommunesektoren. Per d.d. jobber hun for seg selv som konsulent innen regnskap, skatt, 
moms og selvangivelser for små bedrifter. 
  
Vibeke liker å ta del i og å være engasjert i nærmiljøet. Ved å være en del av 
Kontrollkomiteen får hun anledning til dette samt at hun kan bidra med den kompetansen 
hun har i fra utdanning og arbeidserfaring. 

  
Eirik Gudmundsen: 
 

Eirik er 44 år, gift med Mari og har 3 barn i alderen 11-18 år, der to av barna er aktive i 
klubben. Han er opprinnelig fra Storhaug, men har gjennom oppvekst, studier og 
arbeidsliv bodd i Japan, Stavanger, Oslo, England og Malaysia. Eirik er for tiden CEO i Xait 
(et teknologiselskap i Stavanger). Utenom jobb er Eirik en aktiv og engasjert person.  
  
Eirik uttaler følgende: «Jeg har to barn som har spilt i Tjensvoll FK i mange år uten at jeg 
har hatt anledning til å bidra i større grad frem til nå. Det å kunne bidra i en denne 
kontrollkomiteen passer min bakgrunn bra, og derfor synes jeg det var en fin anledning 
for meg å bidra litt til klubben som jeg har blitt glad igjennom alle disse årene». 

  
  
Varamedlem Sigve Knudsen: 
 

Sigve er 48 år, kommer fra Lyngdal, gift med Eli og har 3 gutter som alle er aktive i 
klubben og spiller på hhv A-laget, 04 og 09. Sigve har 10 års fartstid i klubben som 
lagleder og trener, og som revisor i 2019. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og jobber i 
Petroleumstilsynet som direktør for juss og rammevilkår.  

  
  
  

På vegne av valgkomiteen 
 

Lars Aamodt 
Leder av valgkomiteen 



Årsrapport for J 2010 / 2011 

 

Trenerteam / lagledere: 

Ingvar Malde, Eivind Olsen, Elin Olsen, Mona Pedersen og Thorleif Skov 

 

Treninger, antall og innhold 

Ved sesongstart bestod laget av 18 ivrige spillere, hvorav 14 jenter født 2010 og 4 

jenter født 2011. Laget startet året med en trening i uken og gikk etter hvert over til to 

treninger i uken. Treningsoppmøtet har generelt vært veldig bra.  

Treningene har vært fokusert på teknikk (føring, dribling, vendinger) og 

basisferdigheter som mottak, pasninger og skudd.  

 

Serie og turneringer 

Et optimistisk nytt trenerteam valgte å melde på tre lag til serien. Dette viste seg å være 

litt vel optimistisk (mye bursdager og skole arrangement) og til høstsesongen ble ett 

lag trukket fra serien. Høstsesongen ble spilt med to lag og dette fungerte veldig bra. 

Linda har stilt opp som dommer på mange av våre kamper. Dette har vært stas for 

jentene. 

Laget har deltatt på tre turneringer: Tjensvoll (februar), Sif (april) og Vidar (september). 

7 spillere deltok på internturnering og 5 spillere deltok på teknikkmerke. 

 

Sosialt 

Mange av jentene deltok i 17 mai toget, og jentene sammen med gode mødre gjorde 

seg såpass bemerket i toget at laget vant en pizzakveld. Pizzaen ble fortært på 

sesongavslutningen i desember hvor alle spillerne var til stede. 

Ved sesongslutt bestod laget av 16 spillere, Ida flyttet til Egersund og Solveig valgte å 

slutte. Ellers ser det ut til å være en stabil spillergruppe som er interessert i fotball. 

 

 

 



 
 

ÅRSRAPPORT 2019  
for G2013 Tjensvoll 

 
 
Trenere:  
Live Fagerli 
Bjørn Fagerli 
 
Lagledere: 
Anne Britt Fure 
Jørgen Husby 
Åge Skretting 
Marius Bakken 
 

Treninger – antall og innhold 
Laget har trent en gang i uken; vinterhalvår i gymsalen på Tjensvoll skole, og vår og høst ute på 
grusbana ved Haugtussa.  
 
Treningene har hatt fokus på mye touch på ball og ha det moro samt å prøve å få inn basis 
ferdigheter som pasninger, demping, føring av ball, lagspill, kameratskap, fair play etc. Det har 
også vært fokus på å ha korte samlinger der barna skal legge vekk ballen, og høre etter 
instruksjoner fra trenere. Det er variasjoner på konsentrasjons- og ferdighetsnivå i gruppen, og 
man forsøker å tilpasse treningene en del etter ulike ferdigheter. Det er også ofte aktiviterer uten 
ball, for eksempel hinderløype som oppvarming. 
 
 
 
Planer for 2020: 

- Målsetting om å beholde alle spillerene, samt få nye spillere. 
- Satser på noen sosiale samlinger, der foreldre utenfor trener og lagleder tar ansvar. I fjor 

var det en sommeravslutning etter en av treningene i juni. 
- Foreldremøte for 2020 ble avholdt 6. Februar kl 17. 
- Fortsetter med trening hver torsdag kl 17, men vurderer å utvide til to treningeri løpet av 

året. 
- Som i 2019 vil ikke laget bli oppmeldt i serien, men delta på turneringer, samt 

«treningskamper/mini-tureringer/fotballkvelder» med andre lokale lag. Nye lag blir satt 
opp til hver turnering/kamp. 

 
 

 
 

 



 
Minimerket 
Hadde liten deltagelse på dette. 
 

Turneringer: 
 
9. februar 
Tjensvoll Turnering i 
Randaberg Arena 
 
 

Deltok med 3 lag 

6. april SIF cup Deltok med 3 lag 

26. Mai Sola Deltok med 3? lag. 

1. juni Brodd turnering Deltok med 2 lag 

15. juni 
Internturnering/ 
Sommeravslutning på 
Sørmarka 
 
 

 

 

27. Aug 
Fotball-kveld /kamper 
mot Jarl 

Deltok med 3 lag 

7. sept. 
Madlacup 
 
 
 

Deltok med 4 lag. 

15. sept.  
Jardarhus 
Miniturnering 
 

Deltok med 2 lag 

26. okt.  
Hinna 
Miniputturnering 
 

 
Deltok med 4 lag. 

 
 
 

Spiller statistikk: 
 
Per i dag er det 25 spillere registrert på Spond, deltagere på trening varierer, men er ca 20. 



 

 

ÅRSRAPPORT FOR 2019, G7 (gutter 2012) 

 

Trenere & lagledelse  

Hovedtrener: Øyvind Skjelbred 

Lagledere/hjelpere: Robert Didrikson, Per Staurland og Eirik Ovesen  

Per Staurland administrerte Bambusa dugnaden. Hentet, informerte og kontrollerte.  

Treninger, antall og innhold  

To treninger i uka. En innendørs og en ute på Haugtussa. Litt fokus på å høre etter/disiplin og 

samspill. Litt utfordrende med mange nye gutter. God utvikling og veldig godt oppmøte i all slags 

vær.  

Serie og turneringer  

Bingene som står på Haugtussa ble brukt til trening og kamp etter behov. 3 lag i serien ble påmeldt. 

Kunne meldt opp flere lag i og med det er 3-er fotball men det ble valgt å safe arbeidsmengden.  

Kjempekjekt at det kom en ekstra binge. Velding mange gutter som tok mange steg fremover i løpet 

av sesongen. 

Tjensvoll turnering i Randaberghallen, SIF turnering og Ålgårdturnering ble gjested i løpet av våren. 

Vidar Cup i løpet av høsten.  

Veldig godt oppmøte  på minimerket/teknikkmerket. Fritt etter hukommelsen klarte alle de ca 20 

oppmøte minimerket. Flere av disse klarte mange av teknikkmerke øvelsene selv om skuddøvelsene 

ble for vanskelige. Bingene må være på plass neste gang slik at de minste spillerne ikke skaper for 

mye kø for alle andre.  

29 gutter deltok på årsavsluttning ute hos actionball. Øyvind arrangerte VM-turnering. Imponerende 

oppmøte og opplegg. Takk til Nicolay langleite som ordnet ordne sponsor for det hele og foreldre. 

Spillerstall  

01.01.2019 ca 26 spillere 

01.01.2020 35  registrerte 28 av disse veldig klare for sesong. (fordelt nesten likt mellom Tjensvoll 

Skole og Madlavoll Skole). 

Stavanger 10.03.2020  

Eirik Ovesen 



 

 

Schlumberger-Private 

 

TFK/SIF J-13 - Jenter 2006 

Lagledere/Oppmenn: Richard Gyland (SIF) og Tor Markhus (TFK) 

Trenere TFK: Eirik Aase og Leif Egeland 

Trenere SIF: Sindre Dyrstad, Nina Nordhus Weibell, Rolf Pedersen og Steinar Bjerga 

 

Siste del av 2018 og i hele 2019 har vi samarbeidet med SIF’s J-13 lag, dette for å 

kunne beholde jentene i bydelen i begge klubber de neste årene. Vi vet at mange i 

13-15 års alderen slutter, og dette samarbeidet er et ledd i å unngå å miste for 

mange. At de fleste spillerne i denne nå store gruppen også var forventet å treffes på 

ungdomsskolen til høsten, var en av grunnene til å innlede dette da.  

Samarbeidet har gått over all forventing, gruppen har blitt sterkere, og både sosialt 

og sportslig er de nå godt samkjørt, da nivået og treningsintensiteten på treningene 

har økt. Plasseringene i seriespill og på turneringer viser også at det sportslige nivået 

er bra, og alle spillerne har hatt stor fremgang i året som har gått. 

Samarbeidslaget har i løpet av 2019 hatt en relativt stabil masse spillere fra 23 stk 

ved utgangen av 2018 til 22 spillere ved utgangen av 2019. Vi ser dessverre ut til å 

miste enda et par stk nå i vinter.  

Vi har spilt med to 9er lag i serien, med en fin blanding mellom SIF og TFK spillere, 

og med begge lag i samme nivå; nivå 2. Lagene ble satt sammen med relativt lik 

styrke. Vi har spilt relativt jevne kamper, men har vunnet mer enn vi har tapt. Flere av 

seirene og tapene har vært med ett mål, noe som har gitt høy grad av spennende 

kamper. Vi avsluttet tilslutt med å vinne den ene pulja, og få en 4.plass i den andre 

pulja, kun 2 poeng bak sølvplassen! 

Vi har i tillegg støttet J-14 og J-15 lagene med flere spillere i deres kamper. Det har 

vært en kjempe motivasjon for de som fikk være med der. 

På Vildbjerg Cup i Danmark stilte vi også med våre to lag; det var en kjekk 

opplevelse med bra fotball, overnattinger og masse humør på tur. Ett av våre lag 

endte opp med en finfin bronsemedalje! 

Vi har ellers vært med på KVIA serien, Hinna Cup, JærmesseCupen, SIF Cup og SIF 

dagen.  

Det er et godt samhold i gruppen. Tross nye ungdomsskoler og nye vennegjenger, 

holder jentene også sammen på fritida, så det er tydelig at trivselen i vår store gruppe  

er stor. I forbindelse med jenteprosjektet i SIF, deltok vi på «jentene på banen 

lørdager» i Vikinghallen på tvers av alderskullene, vi har vært på kvinnelandskamp 

på SR-Bank arena, og på flere Viking kamper sammen. Vi har hatt Pizzakvelder og 

Tacokvelder arrangert av foreldre. Flere av jentene har også vært med på Team-

Tjensvoll, en fredagsaktivitet på tvers av kull og kjønn. Masse kjekke aktiviteter i 

begge klubbene som bidrar til å holde lagene sammen, og øke trivselen. 



 

 

Schlumberger-Private 

Vi har trent 3 ganger i uka, i perioder 4 ganger. Vi har fått mulighet til å trene inne i 

Vikinghallen. Kampene har vi spilt på både Sørmarka, og Siffen. 

For 2020 sesongen blir gruppen trolig på 20 stk, som gjør at vi kan sette opp to lag i 

2020 sesongen (11er + 7er). Vi avsluttet årets sesong med juleavslutning på 

Sørmarka brakka.  

 

Nå gleder vi oss til ny sesong sammen med våre gode lagvenninner fra SIF. 

Tusen takk til alle trenerne og de foresatte for flott oppfølging og initiativ gjennom 

hele sesongen! 

 

Mvh 

Richard Gyland og Tor Markhus 

Lagledere 

 

 



Årsrapport 2019 – J11/2008 

 

Trenere er Jone Kristian Sunde og Harald Østrem. Lagleder er Sissel Nedrebø.  

Jenter 11 besto i 2019 av 14 - 15 jenter. Storparten av jentene går på Tjensvoll skole, en jente 

går på Madlavoll skole og en på Våland.  

Jentene har trent 2 ganger per uke med svært godt oppmøte gjennom hele året. Vi har hatt 

treningene på Gosen kunstgressbane.  

Laget har deltatt i flere turneringer. De fleste innenbys/lokalt. I august reiste jentene og en stor 

del av foreldregruppen til Mandal for deltakelse i Lindesnes cup.  

En stor andel av jentene deltok høsten -19 på klubbens internturnering.  

Jentene har spilt seriekamper på nivå 2. Vi har i tillegg spilt flere treningskamper med andre 

lag i nærområdet.  

Det har vært viktig for lagledelsen å bidra til at jentene fungerer god sammen som et gruppe 

og trives i sammen. Det er avholdt tiltak som kveldsmat på klubbhuset for å bidra til at 

jentene kan bli kjent utenfor trening. Jentene spilte tradisjonen tro nisskamp mot 

fotballmødrene som avslutning på året. Kamper som har medført lengre kjøreturer og ferjetur 

har vært et høydepunkt for mange av jentene da det har gitt mulighet til å bli bedre kjent og 

være mer sammen. Flere av jentene har spilt sammen siden 1. klasse og de har også av den 

grunn blitt godt kjent.  

På nyåret 2020 har J12 fått to nye spillere og teller nå til sammen 17 jenter.  
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ÅRSRAPPORT 2019 

 
 

Tjensvoll G2004 lag 1 og lag 2 
 

 
 
Lagleder begge lag 2019: Sigve Knudsen 
Trenere begge lag 2019: Lars Aamodt, Jan Egil Tengesdal og Jens Kristoffersen (hjelpetrener) 
 

  



2 
 

Mål for 2019 
 
Sosialt 

• Beholde/videreutvikle samhold og lagfølelse i hele gruppa 

• Være en arena der vennskap knyttes og styrkes 

• Fokus på høflig og respektfull oppførsel mot spillere/trenere 

• Minimumskrav: Hei / Ha det bra / Takk for trening 

• Sportslig 
 
Økt kvalitet på treningene 

• Utvikle ferdigheter til alle enkeltspillere 

• Fysisk, fotballteknisk og -taktisk 

• Videreutvikle samspillet, utnytte ledig rom på banen 

• Gi godt sportslig tilbud til alle, 11-er fotball for alle hvis mulig 
 

Vi mener at vi kan være godt fornøyd med måloppnåelsen i 2019 😊. 

 
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 dialog med foreldre og oppmerksomhet 
på skadeforebygging for alle spillerne. 
 
Vi har også oppfordret til egentrening, og mange av spillerne har fortsatt med å benytte seg av 
tilbudet på Aktiv treningssenter også i 2019. Dette er veldig positivt. 
 
Det har vært et godt samarbeid med både G2003 og G2005/2006 om både trening, hospitering 
og kamper. 
 
Ved utgangen av 2019 var vi 20 spillere, men var på det meste 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 1. 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, selv når andre lag oppfører seg ufint.  
 
 

Turneringer/Cup (utover serien):  
Årets høydepunkt var også i 2019 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 20 spillere, noe som er litt i overkant 
til ett 11er lag, men det ble OK med spilletid på de aller fleste.  
 
Vi deltok også i Kvia serien og OBOS serien. 
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Sosialt:  
Det er et godt sosialt miljø i laget og dette vektlegges også på trening – vi skal ha det kjekt. 
Humoren sitter løst. Enkelte ganger fokuserer vi ekstra på det sosiale for eksempel med 
kveldsmat på trening, boller og saft, dugnader på Madla Amfi, sesongavslutninger og ikke minst 
på cup. Vi har også vært på Vikingkamp (semifinale i cupen) sammen. 
 
Guttene kommer også ofte sammen på eget initiativ for å spille fotball på fritiden, å gå på Aktiv, 

se fotballkamper eller bare chille 😊. 
 
 

Nye spillere i 2019 (4 stk):  
• Erik M. Iversen 
• Kristoffer Rise-Byberg (sluttet i 2019) 
• Mathias Robertsen (sluttet i 2019) 
• Filip Bærheim (sluttet i 2019) 

 
Spillere som har sluttet i 2019 (10 stk):  

• Elias Hatleskog Amundsen 

• Arian Haugland Karim 

• Fasil Getahun 

• Jonatan Mjelde Jacobsen 

• Tallak (hadde permisjon i hele 2019 og sluttet etter det) 

• Isac Remøy 

• Kristoffer Rise-Byberg 

• Mathias Robertsen 

• Filip Bærheim 

• Daniel Fossan 

 
 
Serien lag 1 (1. div) – kamper  

 
 
Resultatene viser at laget hørte hjemme i denne divisjonen, selv om plasseringen ble langt nede 
på tabellen. Det var små marginer som ikke gikk vår vei, men vi er fornøyd med innsatsen. 
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Serien lag 2 (3. div) – kamper 

 
 

Gode resultater og god innsats i en litt uforutsigbar divisjon 😊. 

 

Noen kjekke bilder til slutt: 

 



 
 

 ÅRSRAPPORT 2019 for G2010  
 
Trenere: Børge Andersen, Khashayar Arabi og Vidar Krone 
Hjelpetrener: Gjermund Bakken, Kurt Henning Larsen, Øyvind Sandved,  
Lagledere: Marita Figenschou og Hildegunn Kamanga 
 

Treninger – antall og innhold  
Vi har trent 2 ganger i uken, 1 dag på Haugtussa og 1 dag på Gosen. 
I sesongen har vi hatt en kamp og en trening i uken. 
Godt oppmøte og god innsats på trening. 
 

Holdninger  
Vi er opptatte av å lære guttene gode holdninger og oppføre seg fint både mot med- og 
motspillere.  

 
Turneringer:  
Vi har deltatt på 3 turneringer 
Tjensvoll FK sin turnering  
Vaulen Vårcup 
Madla cup 
 
Turnering er alltid gøy og det er stor innsats og engasjement fra både spillere og supportere.  
  

Spillere: 
Laget består av mellom 25-30 gutter.  Stort sett veldig stabil og ivrig gjeng som har stilt på 
trening og kamp.  
  

Kamper:  
Vi hadde 3 lag i serien. Litt ulikt med antall kamper siden noen avdelinger hadde færre lag. 
 
Med nesten 30 gutter ble det mange spillere på hvert lag, men ved påmelding til serien var det 
ikke aktuelt å melde på flere enn 3 på grunn av antall spillere på det tidspunktet. 
Vi melder på 3 lag i 2020-sesongen når vi skal begynne med 7-er. 
 
 
 
 



ÅRSRAPPORT FOR Jenter 2004
Lagleder: Geir Holst-Jæger
Trener: Ronny Mæland, Håvard Nygård, Elin Olsen

I 2019 var vi totalt 18 spillere på laget.

Dette var andre året med samarbeid med Sif jentene og vi meldte på ett 11´er lag i 2. divi-
sjon. Etter sommeren rykket vi opp og spilte i 1.divisjon.  
Samarbeidet har fungert veldig bra og spillerne har fått nye venner på og utenfor banen.

Totalt spilte vi 30 kamper i serie, turnering og treningskamper. Resultatet ble 12 seire, 3 
uavgjort og 15 tap. Målforskjell 68-59.

Treninger – antall og innhold
Vi trener tre ganger i uken, hvis det ikke er kamp. Treningsoppmøtet er jevnt over bra i se-
songen, innsatsen like så. Dette året har vi hatt mye fokus på forsvarsspill og samhandling 
i angrepsfasen.

Holdninger
Vi er opptatte av å lære jentene gode holdninger, både når det gjelder å møte opp til tre-
ning/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; 
Vildbjerg Cup, Danmark - 3.plass i A-sluttspillet
OBOS cupen

Nye spillere i år:
2 spillere fra Vaulen.

Spillere som har sluttet i år:
Etter 2019 sesongen har noen av spillerne sluttet med fotball, hovedårsak fallende inter-
esse.

Spiller statistikk:
N/A

Kamper:
Seriekamper: 14 kamper



G19 ÅRSRAPPORT FOR 2019 

Trener Gert von Hirsch og lagleder Mette Fatland Brattabø. Morten Nordhus, Knut Christensen og 

Anders Hirth Sr. var ellers med å organisere dugnader og inntekter til årets tur. Vi hadde for øvrig et 

godt samarbeid med G16 og trener Einar Moi Øvstedal. 

 

Seriespill & trening 

For første året stilte vi kun med ett lag i serien. Juniorene er hovedsakelig G2001, men også godt 

hjulpet av G16. Vi var påmeldt i 2. divisjon og endt opp midt på tabellen. Vi hadde stort sett én trening 

i uken men flere av våre mest aktive spillere var også i stor grad med a-laget. 

 

Avslutningstur 

Som en siste avslutningstur med gutta vill vi 

ha en tur i høstferien til varmere strøk. I ett 

års tid jobbet vi med dugnader og 

planlegging og i april ble det avklart at 26 

gutter og reiseledere skulle til Nice på den 

franske riviera. Det var en sosial tur uten 

fotballsko. 

 

 

Reiseledere var Morten, Gert, Knut og Per Inge, 

samme ledere som var sammen på tur et par år 

tidligere.  

Vi fikk dratt gutta med på gåturer både langs sjø og i fjell. Vi tok dagsturer til Monaco, Cannes, Antibes 

og middelalderbyen Eze. Høydepunktet ble nok turen til Milano hvor vi så toppkampen mellom Inter 

og Juventus på selveste San Siro.  

 

I kommende sesong er G2001 siste års junior (sammen med G2003/2002). For de fleste blir dette siste 

året på videregående skole og russetid. Sørgmodig som det er, etter mange kjekke år sammen, er det 

nye veier som skal gås, men vi håper å se alle tilbake på Sørmarka om noen år. 

 
 

1. mars 2020 

Gert von Hirsch 



 
 

ÅRSRAPPORT FOR M39 VETERAN 
 

Veteranlaget ble i 2019 kretsmester for 3. året på rad! Dessverre er det ikke så mange lag som stiller i 
serien lenger. Motstanderne i 2019 var Klepp, Ledaalkameratene og Kvitsøy. Klepp stilte med et Old 
Boys-lag (M34), og med et par veldig spreke og (ganske) unge spillere ble de for sterke for oss. Men 
siden de var Old Boys spilte de om å bli kretsmester mot laget som vant M34-serien i nordfylket.  
 
Serien var jevnere enn den har vært de siste par årene, med vi kom allikevel ut over 
Ledaalkameratene og Kvitsøy til slutt. Kretsmesterskapet ble behørig feiret på klubbhuset etter 
sesongslutt. 
 
Dan Pedersen og Trond Flordalen er dem med lengst fartstid i laget nå, men vi har flere spillere som i 
sin tid var med på å spille Tjensvoll opp i 6. divisjon. Vi trener hele året gjennom, og har på enkelte 
treninger vært rundt 20 spillere. På flere kamper var vi 12-13 spillere, og kunne nesten stilt to lag. Vi 
er en fin gjeng som har det gøy sammen på trening og kamp, og vi får stadig nye tilvekster til laget. I 
2020 går vi for kretsmesterskap nummer 4 på rad!  
 
Arnt Ove Engelien, lagleder 




