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INNLEDNING 
2020 skulle være året da Tjensvoll FK skulle markere sin eksistens som et viktig samlingspunkt i 

bydelen gjennom 40 år. Slik ble det ikke. Hele lokalfotballen ble hardt påvirket av den globale 

koronapandemien og preget aktiviteten i klubben gjennom hele 2020. Heldigvis fikk våre barne- 

og ungdomslag utpå vårparten/forsommeren starte opp med korona-tilpassede treninger og 

aktiviteter. Etter hvert ble det åpnet for ordinær fotballaktivitet for barn og unge, og kampene kom 

i gang fra august. Selv om 2020 sesongen ble amputert og vi alle måtte tilpasse oss korona-

situasjonen er vi veldig glad for at barn og ungdom i bydelen vår tross alt har fått hatt fotball som 

en aktivitet og møteplass gjennom 2020. I et helt ekstraordinært år tror vi dette har vært ekstra 

viktig for våre barn og unge i bydelen.  

Verst gikk det utover våre seniorlag som gjennom 2020 i praksis ikke fikk drevet normal 

fotballaktivitet i det hele tatt. Sesongen ble avlyst i sin helhet og vårsesongen 2021 står nå også i 

fare for å bli avlyst. Vi er bekymret for hva dette gjør med bredden i seniorfotballen i Rogaland. 

Det er viktig for Tjensvoll FK å opprettholde våre seniorlag for å kunne gi et bredt tilbud til alle 

som vil drive fotballaktivitet også inn i voksenalder. Vi håper at våre seniorspillere er tålmodige 

og klar til å starte opp igjen ordinær fotballaktivitet så fort det lar seg gjøre.  

I tillegg til reduksjonen i fotballaktiviteten har pandemien effektivt satt en stopper for andre former 

for samlende og sosiale aktiviteter på tvers av årsklasser og markeringer av vårt 40-årsjubileum. 

Dette er selvsagt beklagelig, men samtidig er vi stolt av hvordan spillere og ikke minst frivillige i 

Tjensvoll FK har tilpasset seg situasjonen i 2020 og virkelig bidratt for å holde aktiviteten i gang 

innenfor de anbefalinger og retningslinjer som til enhver tid har vært gjeldende.  

Tjensvoll FK ønsker å takke alle spillere og spesielt dere med frivillige verv for den innsatsen 

dere har lagt ned gjennom et ekstraordinært 2020.  

STYRETS OPPGAVER 
Ansvarsområder og oppgaver er bestemt og forklart i vedtekter, klubbhåndbok, økonomiplan, 

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. 

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 Ronny Mæland (også ansvarlig for Club Spond) 
4. Styremedlem Trine Usken (også Materialforvalter og Jenteansvarlig i SU). 
5. Styremedlem Tor Markhus (også Fair Play ansvarlig) 
6. Styremedlem Cecilie Bakkene Pedersen (også ansvarlig for tilskuddsordninger) 
7. Varamedlem Ellen Heggheim 

Styret gjennomførte 9 styremøter i 2020. Som et resultat av korona-situasjonen har styremøtene 

delvis vært avholdt fysisk og delvis som videomøter på Teams.  

Styrereferater er tilgjengelige for våre medlemmer på klubbens nettside.  
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Styrets arbeid har gjennom 2020 vært preget av at daglig leder har vært 100% sykemeldt siden 

februar 2020. Styrets medlemmer har derfor gjennom 2020 håndtert oppgaver som normalt har 

sortert under daglig leder. Oppgaver har blitt fordelt mellom styrets medlemmer og det har 

gjennom hele året vært utstrakt kommunikasjon mellom styremedlemmene på ulike kanaler.  

Tidlig i 2021 informerte styret på klubbens hjemmesider at Dan Pedersen etter mange år i 

Tjensvoll FK fratrer sin stilling som daglig leder fra 20. februar 2021. Dette er slutten på en lang 

epoke der Dan gjennom mange år har vært Tjensvoll FK sitt ansikt utad og vært en betydelig 

bidragsyter til å ta Tjensvoll FK til der klubben er i dag. Styret jobber nå med en fremtidig 

driftsmodell for Tjensvoll FK. 

Rapporterte medlemmer i Tjensvoll per 31.12.2020 er: 

 

 

Det har ikke vært resertifisering av Kvalitetsklubb i 2020 på grunn av korona-situasjonen. Denne 

vil er satt til å gjennomføres når situasjonen tillater det.  

ØKONOMI 
Regnskapsfører er Bokholderiet Hinna AS. Høsten 2019 skiftet klubben regnskapssystem til 

Tripletex for å få elektroniske bilag og attestering av utgifter. Det har vært et sentralt og viktig 

arbeid for Styret gjennom hele 2020 å ta tak i de punkter som ble påpekt etter at revisjon av 2019 

regnskapet. Økonomiplanen blitt gjennomgått og revidert for å klargjøre viktige punkter som 

prosess for godkjenning av utgifter (fullmaktsmatrise) og oppgjør, utleggsrefusjon, 

kontanthåndtering, lagkontoer, medlemsregister, osv. Innføring av nytt regnskapssystem har 

vært svært viktig i denne sammenheng og vist seg å gi Styret en betydelig bedre og enklere 

oversikt over den økonomiske situasjonen i klubben til enhver tid og forenkle attestering av 

utgifter. 

Tjensvoll FK hadde i 2020 et årsresultat på kr 670.914 og ved nyttår en egenkapital på kr 

1.312.885. Inntekter for 2020 ble som budsjettert og overskuddet er drevet av reduserte drifts- og 

lønnskostnader.  

Inntekter 

Driftsinntekter for 2020 var kr 1499.897 som er som budsjettert (kr 1 484 667).  

Budsjetterte inntekter fra medlemskontingent og treningsgebyr var kr 400’ mens resultatet ble kr 

310’. Avviket skyldes i hovedsak at Styret bestemte å redusere treningsgebyret for vårsesongen 

med 2/3 på grunn av kraftig redusert aktivitet som følge av korona-situasjonen.  

Den årlige turneringen Tjensvoll FK arrangerer i Randaberg Arena ga kr 175’ i inntekter og et 

overskudd på ca. kr 134’ som er over budsjett. 

Det var budsjettert med kr 200’ i netto dugnadsinntekter. Korona-situasjonen gjorde at det ikke 

var praktisk eller forsvarlig å gjennomføre planlagte dugnader som loddsalg og salg av doruller. 

Det ble heller ikke gjennomført boligmesse der Tjensvoll FK tidligere har bidratt med 

dugnadsinnsats. Vi fikk på slutten av 2020 gjennomført en dugnad for salg av overskuddslager 

av Bambusa-sokker. Det genererte kr 90’ i nettoinntekter. Klubben søkte på statlige 
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støtteordninger om kompensasjon for bortfall av planlagte dugnadsinntekter og fikk kompensert 

kr 105’.  

Statlige tilskuddsordninger som medlemsbasert støtte, MVA-kompensasjon og (utover 

kompensasjon for dugnadsinntekter nevnt over) og kommunale tilskuddsordninger bidro med kr 

595’ i inntekter. Dette var ca. kr 50’ under budsjett og er i hovedsak reduksjon i kommunale 

midler tildelt basert på levekårsundersøkelser i kommunen. Denne tildelingen ble mindre enn 

forventet da disse midlene ble fordelt på flere søknader.   

Grasrotandel bidro med kr 157’ i inntekter som er rett over budsjett og på nivå med tidligere år.  

Driftskostnader 

Ordinære og andre driftskostnader ble totalt kr 332’ under budsjett. Dette er drevet av redusert 

aktivitet på grunn av koronasituasjonen, men også en betydelig sterkere kontroll med kostnader 

etter underskuddet 2019. Betydelige kostnadsreduksjoner i forhold til budsjett er reduksjon i 

idrettsutstyr, kursaktiviteter, dommerutgifter, forventede avgifter og gebyrer til kretsen, drift av 

klubbhus, regnskapshonorar og diverse andre kostnadsposter.  

Lønnskostnader 

Budsjetterte lønnskostnader var redusert i forhold til et normalår kombinert av sykemelding på 

daglig leder og permittering som et resultat av redusert aktivitet på grunn av koronasituasjonen. 

Daglig leder kom ikke tilbake i stillingen og lønnskostnader endte derfor kr 284’ under budsjett.  

Balanse 

Per 31.12.2020 hadde Tjensvoll FK en egenkapital på kr 1.312.885 og kortsiktig gjeld på kr 

19.872.Økningen i egenkapital er et resultat av overskudd i driften gjennom 2020.  

OPPSUMMERING 
Styret 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. 2020 har vært et ekstraordinært 

år både på grunn av koronasituasjonen som har preget samfunnet, men også fravær og 

usikkerhet rundt langtidssykemeldingen til daglig leder.  

Styret har gjennom 2020 hatt stort fokus på å gå gjennom og revidere prosesser for økonomi-

styring samtidig som vi har håndtert oppgaver som normalt har tilfalt daglig leder/administrasjon. 

Dette året har gitt Styret en god oversikt over de offentlige prosesser og ordninger som Tjensvoll 

FK både må forholde seg til men også kan benytte oss av. Vi har også fått et mye mer detaljert 

innblikk i og oversikt over alle de aktivitetene som rører seg i klubben og mener dette vil styrke 

klubben og gir de beste forutsetninger for å etablere en fremtidig modell for drift av klubben.  

Styret ønsker igjen 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 24.mars 2021 

Gert von Hirsch for styret i Tjensvoll FK 



Årsregnskap 2020
Tjensvoll Fk

Resultatregnskap
Balanse

Noter

Org.nr.: 983 227 058



Resultatregnskap
Tjensvoll Fk

Note 2020 2019
Driftsinntekter og driftskostnader

Medlemsavgifter/egenandeler 310 527 388 502
Andre inntekter 1 189 369 2 290 786
Sum driftsinntekter 1 1 499 896 2 679 288

Aktivitetskostnader 331 410 2 082 173
Lønnskostnad 3, 4 283 323 757 709
Annen driftskostnad 219 507 235 803
Sum driftskostnader 834 241 3 075 684

Driftsresultat 665 655 -396 396

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 5 259 195
Sum finansposter 5 259 195

Årsresultat 670 914 -396 201

Disponering ( dekning ) av årsresultat
Avsatt til annen egenkapital 670 914 0
Overført fra annen egenkapital 0 396 201
Sum disponert (dekket) 670 914 -396 201



Balanse
Tjensvoll Fk

Note 2020 2019
Eiendeler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 1 46 317 280 937
Andre kortsiktige fordringer 45 055 84 604
Sum fordringer 91 372 365 540

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 1 241 386 491 757

Sum omløpsmidler 1 332 757 857 297

Sum eiendeler 1 332 757 857 297



Balanse
Tjensvoll Fk

Note 2020 2019
Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 1 312 885 641 971
Sum opptjent egenkapital 7 1 312 885 641 971

Sum egenkapital 1 312 885 641 971

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 13 421 119 949
Skyldige offentlige avgifter -879 41 390
Annen kortsiktig gjeld 7 330 53 987
Sum kortsiktig gjeld 19 872 215 326

Sum gjeld 5, 6 19 872 215 326

Sum gjeld og egenkapital 1 332 757 857 297

Gert Christian von Hirsch
styreleder

Nils Alexander Hoem Hegre
nestleder

Trine Anett Usken
styremedlem

Tor Markhus
styremedlem

Cecilie Bakkene Pedersen
styremedlem

Ronny Mæland
styremedlem
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Note 1: Regnskapsprinsipper 

 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 

til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite`. 

 

a) Driftsinntekter 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert 

som de leveres. 

 

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste  

verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 

 

c) Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I 

tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

 

d) Skatt 

Tjensvoll FK er ikke i skatteposisjon. 

 

e) Regnskapssystem 

Klubben benytter Tripletex som økonomisystem. 

 

f) Ekstern/ registrert revisor 

Klubben har valgt revisor. 
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Note 2: Pantstillelser 
 

Tjensvoll FK  har ingen pantstillelser pr 31.12.20 

 

 

 

Note 3: Lønnskostnader 

 

Posten lønnskostnader er slått sammen av: 2020 2019 

Lønninger 130 687 538 465 

Arbeidsgiveravgift 17 654 90 761 

Pensjonskostnader 25 038 16 483 

Andre lønnsrelaterte ytelser 109 944 111 999 

Sum 283 323 757 708 

   
Antall årsverk sysselsatt i klubben 0 1 

 

Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret 

 

Lønn 153 155 0 

 

 

   Andre ytelser                        5 743 

 

Tjensvoll FK er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Klubben pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. 

 

 

 

Note 4: Bundne midler 
 

    2020 2019 

Bundne skattetrekks midler:  0  18 351 

 
 

Note 5 : Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående personer/ selskaper 

 

Tjensvoll FK har ikke stillet garantier eller ytet lån til nærstående parter. 
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Note 6 : Annen gjeld og fordringer 
 

Tjensvoll FK har en intern gjeld til lag på kr. 49 051 
 

 

 

Note 7 : Egenkapital 

 

    
Annen 

egenkapital 
Sum 

Egenkapital pr. 01.01  641 971 641 971 

Årets resultat  670 914 670 914 

Egenkapital pr. 31.12  1 312 885 1 312 885 

 

 

 
 

 

 

 

 



Kontrollutvalgets beretning for 2020 

I henhold til NIFs lov §2-12 avgir herved Kontrollutvalget i 
Tjensvoll Fotballklubb sin beretning. 

Eirik Gudmundsen og Vibeke Sahl 

05.04.2020 



1. Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar 
med organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og 
vedtak, og ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig 
forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, 
vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 
 
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på 
årsmøte, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde. 
 
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til 
årsmøte og foreta regnskapsrevisjon. 
 
2. Vi har utført følgende handlinger: 
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre 
dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle 
opplysninger som vi har bedt om fra styret i Tjensvoll FK. Vi har gjennomgått 
styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020. 
 
Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og 
noter. Kostnader er stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og 
dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot avtaler og annen 
dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende 
regnskapsår, og det er avsatt for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt 
opptjente inntekter som ennå ikke er fakturert/mottatt. 
 
Balansen viser idrettslaget verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert 
mot underliggende dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi 
har vurdert at notene gir de opplysninger som er av betydning for å bedømme 
idrettslagets stilling og resultat. 
 
Regnskapet viser et overskudd på kr 670 914, og ved årsavslutning 2020 økte 
den frie egenkapitalen fra kr 641 971  ved 01.01.2020 til kr 1 312 885 ved 
31.12.2020. 
 
3. Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av 
idrettslaget: 
I rapporten fra revisorene sin gjennomgang av årsregnskapet i 2019, datert 
18.03.2020, ble det gjort følgende vurderinger og anbefalinger: 
 



3.1 Styrets og daglig leders løpende behandling av regnskap i 2019. 
Vurderinger: 
• Styret hadde ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp klubbens økonomi i det løpende 

styrearbeidet. 
• Daglig leder hadde ikke sørget for tilstrekkelig informasjon til styret i løpet av 

året. 
 
Anbefaling: 
• Det ble anbefalt en gjennomgang av systemet for å identifisere årsaker til svikt 

og etablere en solid handlingsplan for å sikre at dette ikke skjer i 2020. 
 

Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling: 
• Kontrollutvalget opplever at styret med styreleder og økonomiansvarlig i 

spissen har tatt tak i situasjonen og sørget for full kontroll og innsikt på 
klubbens økonomi i 2020. Kontroll gjennom økonomiplan, bruk av Tripletex, 
begrensing av kontantbruk, og implementert fullmaktsmatrise. Innsikt 
gjennom økonomirapportering på hvert styremøte og til enhver tid oppdatert 
Tripletex regnskapsportal. Kontrollutvalget anbefaler at styret fortsetter på 
samme måte i 2021! 

 
3.2 Utgifter til bevertning i forskjellige sammenhenger. 

Anbefaling: 
• Det ble anbefalt en gjennomgang av praksis rundt bevertning og føring av 

utgifter, samt å etablere en retningslinje for dette. 
 

Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling: 
• Klubben har vedtatt retningslinjer som sier at klubben ikke dekker noen utgifter 

til alkohol (kapittel 19 i økonomiplan). Dette sammen med fullmaktsmatrise og 
tydeligere rutiner for utlegg og refusjoner gjør at Kontrollutvalget opplever en 
fornuftig og ryddig praksis. Dette bør videreføres i 2021, og da kanskje med 
enda mer tydelighet rundt det at alkohol ikke lenger dekkes av klubben (nevnt i 
økonomiplan men ikke i klubbhåndboken).  
 

3.3 Generelt om begrunnelse for og dokumentasjon av utgifter. 
Anbefaling: 
• Faktura skal være stilet til klubben, og klubben bør ikke dekke private 

abonnement såfremt det ikke er styrebehandlet. 
• Bilag må generelt bli tydeligere på hva utgiftene dekker. 

 
Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling: 
• Kontrollutvalget forstår at dette problemet skyldtes en etablert praksis/uvane 

for tidligere daglig leder, og ser at dette har blitt ryddet opp i og ikke lenger er 
et problem etter daglig leder gikk ut i langtids sykemelding og deretter sluttet.  

 



3.4 Godkjenningsprosesser 
Anbefaling: 
• Behovet for godkjenningsprosesser i forkant av forskjellige innkjøp, ikke bare 

godkjenning av betaling etter at innkjøp er gjort, må diskuteres og nedfelles i 
en retningslinje. 

 
Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling: 
• Kontrollutvalget ser at Fullmaktsmatrisen (vedlegg 1 i økonomiplan 

https://www.tjensvollfk.no/okonomiplan) nå er tydelig på dette, og vi opplever 
at den etterhvert har blitt godt fulgt opp. Kontrollutvalget anbefaler at dette 
videreføres i 2021. 
 

3.5 Dugnader og større prosjekter 
Anbefaling: 
• Det bør lages egne oversiktlige rapporter for store dugnadspakker og andre 

prosjekter.  
 

Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling: 
• Det har kun blitt avholdt 1 dugnad (Bambusa dugnad) i November/Desember 

2020. Det ble ikke laget en egen rapport for denne utover at det er beskrevet i 
relevante økonomirapporter gjennomgått i styremøter. Det ble ikke laget en 
egen rapport fordi det ikke var noen vare- eller andre kostnader knyttet til 
dugnaden. Det ble avholdt TINE fotballskole i sommeren 2020 hvor et eget 
regnskap med inntekter og utgifter ble gjennomgått i styremøter i august og 
september. Styret ønsker å håndtere større prosjekter og dugnader på 
tilsvarende måte fremover. Kontrollutvalget antar at større prosjekter vil 
gjennomføres etterhvert som det blir mulig etter COVID-19. Vi anbefaler at 
styret da lager egne oversiktlige rapporter fra disse og behandler dette i 
styremøter slik de gjorde med TINE fotballskoleprosjektet.  

 
3.6 Bruk av kontanter 

Anbefaling: 
• Bruk av flere kasser må avslutter og gjøres opp. Bruk av kontanter bør avvikles. 

 
Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling: 
• Kontrollutvalget ser at klubben i økonomiplan kapittel 11 gjør et forsøk på å 

begrense kontanthåndtering. I tillegg forstår vi at klubben siden september 
2020 ikke oppbevarer noen kontanter noe sted. Alt er satt inn på bankkonto. Vi 
anbefaler at det jobbes videre med å avvikle bruk av kontanter fullstendig også 
som en del av økonomiplanen. 

 
3.7 Kilometergodtgjørelse 

Anbefaling: 
• Eventuell anledning til bruk av kilometergodtgjørelse bør klargjøres. 



 
Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling: 
• Kontrollutvalget ser at klubben i økonomiplan kapittel 18 har gjort dette klart. 

 
4. Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 
Kontrollutvalget har ingen betydelige merknader til det fremlagte regnskapet 
for 2020. Men som en kommentar, er det klart at 2020 har vært preget av 
COVID-19 og sykemeldt daglig leder. For at klubben skal kunne opprettholde et 
driftsoverskudd i 2021 og videre, blir det viktig å følge inntekter og utgifter 
nøye etterhvert som tingene normaliserer seg. 
 
4.1  Inntekter 

Klubben har i 2020 hatt kr 1 179 392 mindre inntekter sammenlignet med 2019 
 

 
 
Inntektene har blitt redusert på alle områder pga COVID-19 restriksjonene store 
deler av året.  
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I et normalår uten COVID-19 antar vi at inntekter vil øke igjen, både med 
normaliserte kontigenter og flere turneringer og dugnader. 
 

4.2  Utgifter 
Klubben har i 2020 også hatt betydelig mindre kostnader, totalt kr 2 241 444 
mindre enn i 2019.  
 

 
 
Den største besparelsen er i varekostnader, noe som nok skyldes lavere aktivitet 
pga  COVID-19. Lønnskostnadene har også vært betydelig lavere pga sykemeldt 
daglig leder.  
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STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 
Det er lagt til grunn 50% stilling fra august 2021. 
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Her er innstillingen fra valgkomiteen til årsmøte for 2020 i Tjensvoll FK som avholdes i april 2021. 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Lars Aamodt (leder), Geir Holst-Jæger, Mari Gudmundsen og Eirik Aase (vara). 

 
 
Styret: 
 

STYRELEDER: 
Gert von Hirsch fratrer. 
 
Cecilie Bakkene Pedersen: På valg, innstilles til 2 år som ny styreleder. 
 
 
STYREMEDLEMMER: 
 
Ikke på valg: 
Ronny Mæland; 1 år igjen 
Nils Hoem Hegre; 1 år igjen 
Trine Anett Usken; 1 år igjen 
Tor Markhus; 1 år igjen 
 
På valg: 
Hildegunn Aase Kamanga (Ny), innstilles for 2 år 
 

Hildegunn er straks 40 år, jobber som testleder i Helse Vest IKT, har 3 barn og bor på 
Haugtussa. To av barna spiller fotball for Tjensvoll og Hildegunn er lagleder for G11 
og har vært det siden oppstart av laget. Hun har også fortid som lagleder for J9. 
 
Hildegunn er veldig engasjert i fotballen og liker å organisere og få til kjekke ting for 
lagene. Hun ønsker å jobbe for å beholde flest mulig spillere, lengst mulig  i klubben, 
og er opptatt av å klare å gi et godt tilbud i alle årsklasser. Hun er en initiativ-rik dame 
og ønsker å bidra til å drive klubben på en god måte. 

 
 
VARAMEDLEM: 
Ellen Heggheim fratrer. 
 
Gert von Hirsch innstilles for 1 år 
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Sportslig utvalg: 
 
SPORTSLIG LEDER:  
Nils Hoem Hegre: Innstilles for 1 år til 
 
BARNELEDER: 
Eirik Aase, innstilles for 1 år til 
 
UNGDOMSLEDER: 
Gitle Aarre fratrer  
 
Tor Even Aas, innstilles for 1 år 
 

Tor Even Aas er opprinnelig fra Ålesund, han er 43 år og har tre barn og samboer her 
på Tjensvoll. Har bodd 13 år i Stavanger, og har vært engasjert i Tjensvoll FK noen år 
som trener (og lagleder det første året) for J2012 siden 2019. Han er en engasjert og 
ressurssterk person som brenner for barnefotballen i nærmiljøet. Har fortid som ivrig 
fotballspiller frem til han ble student som 20-åring. 

 
NB! Valgkomiteen ber årsmøtet om å gi SU fullmakt til at valgt barneleder og ungdomsleder 
kan bytte roller dersom SU mener dette er hensiktsmessig. 
 
 

Kontrollkomite: 
 
MEDLEMMER: 
Vibeke Sahl fratrer 
 
Eirik Gudmundsen, innstilles til 1 år til 
 
Håvard Degnes innstilles for 1 år 
 

Håvard er 40 år, far til tre og har tidligere vært trener for J2008 i flere år. Han er 
engasjert, og ønsker å bidra i klubben. 

 
VARA: 
Sigve Knudsen, innstilles for 1 år til 
 
 

På vegne av valgkomiteen 
 

Lars Aamodt 
Leder av valgkomiteen 
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SPORTSLIG UTVALG - Årsrapport for 2020 

Sportslig utvalg har bestått av: 

Nils Hoem Hegre, Leder 

Gitle Aarre, Ungdomsleder 

Eirik Aase, Barneleder, rekruttering 

Cecilie Bakkene Pedersen, Tor Markhus, Fair Play 

Trine Usken, Jenter i fokus, rekruttering 

 

Det har vært avholdt fem møter og arrangert to trenerforum. Fokus har vært planlegging 

av aktiviteter og lederforum, rekrutteringsarbeid, drift uten daglig leder, oppfølging av 

lag, utstyr og overholdelse av smittevernregler. Vi har også vært delaktig i prosessen 

med å finne løsning for dommeransvarlig. SU, ved ungdomsleder, brukte også mye tid 

på å få i stand en ungdomsturnering(gutter og jenter) i regi av TFK i uke 46. Denne 

hadde god oppslutning (35 lag), men måtte dessverre avlyses i siste liten pga. 

innskjerpede regler for smittevern. Vi håper å kunne arrangere denne på ny til høsten. 

Vi har også hatt et kjekt trenerforum hvor vi inviterte Mats Ullereng fra Vikingakademiet 

for å fortelle om hvordan de jobber hos seg, og hvordan de tenker i samarbeidet med 

lokale klubber ift. spillerutvikling osv. 

Som det meste annet i samfunnet, ble også barneavdelingen i Tjensvoll FK preget av 

Covid-19 i sesongen 2020. Samtidig ble mye av den daglige aktiviteten opprettholdt og 

avdelingen som helhet har ikke opplevd et merkbart høyt unaturlig frafall. Trenere og 

lagledere i avdelingen skal ha en stor del av æren for dette, ved å snu seg rundt og 

være kreative i så vel treningsmetoder som kampgjennomføring, alt etter smittevern-

veileder. 

Vi har gjennom sesongen opprettholdt alle 

våre lag. Vi har på guttesiden lag på 

årstrinnene født 2014, 2013, 2012, 2011, 

2010 og 2009. Dette er vi veldig fornøyd 

med og de fleste kullene er relativt store og 

robuste. Dessverre må vi konstatere at vårt 

2009-lag ikke lengre er liv laga og blir ikke 

med inn i sesongen 2021. Mange av guttene 

er av ymse årsaker byttet klubb til Vidar og 

noen sluttet. Dette er en negativ prosess 

som har pågått gjennom hele sesongen.  

På jentesiden har vi i har hatt lag på årstrinnene født 2014, 2012, 2010 og 2008. 2012 

og 2010 består av hovedsakelig jenter født i dette årstrinnet, men de har også med 

jenter født et år senere. Disse gruppene er derfor å regne som robuste og bærekraftige 

og Tjensvoll FK er stolte av å ha så mange jentelag. 

I 2020-sesongen er årstrinnene født 2014 både for gutter og jenter nyopprettede lag 

som begge har lagt et godt grunnlag for videre drift. Målet for våren 2021 er å ha 

grupper med gutter og jenter født 2015 i gang som egne lag. 

En del faste arrangement for klubben som helhet har gjennom sesongen dessverre blitt 

avlyst pga. Covid-19. Vi kan her nevne internturnering, sesongavslutning i gymsal på 
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Tjensvoll skole, jente-kveld ol. Lagene har på eget initiativ organisert alternative 

opplegg for gjennomføring av avslutning og andre sosiale aktiviteter.  

For de ulike lagene ble nesten samtlige turninger avlyst f.o.m. 12. mars og ut 

kalenderåret. Dette betydde at veldig mange lagvis planlagte aktiviteter både i 

nærområdet og overnattingsturneringer for de litt eldre lagene har utgått en etter en. 

Dette har selvfølgelig preget aktiviteten for lagene, men mange av våre lag fant kreative 

løsninger her og både arrangerte og deltok på mindre initiativer, slik at våre barn har 

langt på vei opplevd en form for normalitet. 

Kampene ble avlyst på vårparten, men alle lag fikk spille tilstrekkelig med kamper i 

høstsesongen. 

Det ble avholdt planleggingsmøte i oktober for trenere/lagledere fra J13 til J17, alle er 

samarbeidslag med Tjensvoll/SIF. Det samme ble avholdt for G15 til G19. Der ble det 

avklart hvem som ble med videre til sesong 2021, av trenere og lagledere. 

For jentefotballen var det enighet om godt samarbeid mellom lagene for å opprettholde 

tilbudet til jentene. Alle lag har flotte aktive jenter som er godt ivaretatt av flinke 

engasjerte trenere og lagledere. De fleste trenere og lagledere ble med til ny sesong, ny 

hovedtrener for lag J15 født 2006. 

På guttesiden er det yngste ungdomslaget i sesongen 2020 født 2006. Det vil si at det 

kun er to gutteklasser i Tjensvoll for ungdom sesong 2021; G16 og G19. 

Det er ny trener og assistent for G16 og fortsatt godt representert av flinke folk i og 

rundt G19. Disse samarbeider meget godt med hospitering. 

Sportslig utvalg har tatt den beslutningen om å vente til mindre smittetrykk før vi 

avholder aktiviteter som f.eks. "Jenter i fokus" og andre prosjekter. Vi har planene klare. 

Jenteansvarlig har deltatt på to digitale nettmøter i regi av Rogaland fotballkrets. Her 

har noen klubber fått gjennomført "Jentedager" og andre klubber har ventet! I Tjensvoll 

FK har jenter i barne- og ungdomsavdelingen hatt en ganske normal aktivitet gjennom 

korona-året! Dette tenker jeg har vært veldig viktig for mange barn og unge i en 

surrealistisk og usikker tid. Vil derfor takke alle dere gode trygge voksne/trenere der ute 

på banen. 

I barnefotballen har det vært gode og viktige tiltak som f.eks. at tre av jentene i 

ungdomsavdelingen til tider var trenere for våre yngste jentekull, født 2014. Dette er et 

viktig arbeid som gir inkludering av jenter i andre roller i klubben. Vi har i 

ungdomsavdelingen tre samarbeidslag med SIF. Dette fungerer bra! Trenerne og 

jeg(jenteansvarlig) samarbeider tett med ledelsen i SIF om jentesatsingen i begge 

klubbene! Vi har nå i disse dager opprettet et nytt samarbeidslag på damesiden mellom 

SIF/Tjensvoll. Det er også avholdt noen sosiale happeninger for jentene i 

ungdomsavdelingen. 

Alt i alt har vi lagt bak oss en sesong vi håper vi slipper å oppleve flere av. Dette til tross 

har våre lag, gjennom deres respektive trenere og lagledere, ytt en stor innsats for at 

våre barn i Tjensvoll FK har hatt et godt fritidstilbud å gå til. Vi håper nå på en normal 

vår og høst, med kamper og turneringer slik vi kjenner det. 

 

FLEST MULIG, LENGST MULIG! 



 
 

 

2020 ÅRSRAPPORT FOR TFK/SIF 2006 
 
Lagleder: Tor Markhus  
Trener: Rickard Gyland (SIF), Rolf Pedersen (SIF), Eirik Aase, Leif Egeland 
 
Oppsummering 
2020 ble en merkelig sesong pga Covid. Vi var en gruppe på 20 spillere som trente  
3 dager i uken, mandag, tirsdag og torsdag. Vi brukte både Sørmarka og Siffen. 
Sesongen kom ikke i gang før på høsten. Vi var påmeldt i J14 1. divisjon. Det ble mange tap, og en 
seier. 
Flere av jentene hospiterte også for Jenter 2004 og 2005, det var en bonus for mange av de ivrigste 
jentene på laget. 
Jenter 2006 er en fin blanding jenter som har det kjekt sammen, det viser igjen på treningsoppmøte, 

der flesteparten møtte opp til hver trening😊 

 
Turneringer:  
Ingen turneringer pga Covid 
 
Nye spillere i 2020: 
Vi fikk to nye spillere i 2020. 
 
Spillere som har sluttet i løpet av 2020: 
3 spillere slutten i løpet av sesongen 
 
Kamper i 2020: 
Seriekamper: 8 kamper 
 
Bildet under er fra siste treningen for Sigrid og Mathilde. De begynte å spille for Viking høsten 2020. 
 

😊 

 
 



 

 
 

2020 ÅRSRAPPORT FOR jenter 2008 
 

 
Lagleder: Sissel Nedrebø 
Trener: Harald Østrem og Jone Sunde 
 
Oppsummering 
 
Stallen bestod av 17 jenter i 2020, og de har trent 2-3 ganger pr uke, litt avhengig av 
om det har vært kamp eller ikke. Treninger og kamper har blitt gjennomført på 
Sørmarka. De av jentene som hadde lyst deltok høsten 2020 på Sif sitt jenteakademi en 
dag i uken. 
Som de fleste andre lag i 2020 har det vært lite muligheter for sosiale arrangement, og 
andre aktiviteter i regi av fotballen.  
 
Turneringer: 
Turnering i Egersund 1. februar 2020 
 
Nye spillere i 2020: 
0 
 
Spillere som har sluttet i løpet av 2020: 
0 
 
Kamper i 2020: 
Seriekamper: Vi var 9 lag i pulja, fra Vigrestad i sør til Vardeneset i nord. Vi fikk 
gjennomført enkel serie høsten 2020. 
 
 

– 



Årsrapport Tjensvoll FK J9 
 

 
07.04.2021 

Laget J9 består av jenter født i 2011/2012/2013.  
Det siste året har vert påvirket av Covid-19 men laget har på tross av litt redusert mengde 
kamper hatt en fin tilstrømning av nye medlemmer og består nå av hele 17 jenter.  
 
Vi har fra i år av startet opp med 2 treninger i uken da flere av jentene ønsket å trene mer 
enn en gang, og da det også gjorde trening mulig for dem som også sjonglerer andre 
fritidsaktiviteter. Laget trener 60 minutter på Tirsdagene og 90 minutter på Onsdagene. 
 
Oppmøtet på treningene er bra, oftest er det 11-12 jenter med hver trening.  
 
Laget har gått over til å trene på Gosen Kunstgress som er en fin bane for jentene å spille på.  
Laget har nå tre trenere som gjør det enklere å dele opp i grupper på trening.  
Tor Even Aas er lagets hovedtrener, i tillegg er Signe Grøsdal og Jochen Müller med som 
trenere og gjør en kjempe innsats for variert og progressiv trening.  
Lina Helvik har tatt over som Lagleder etter Hildegunn Kamanga.  
Foreldre bistår også dersom det trengs ekstra assistanse under trening.  
 
I 2020 ble noen av arrangementene laget var påmeldt avlyst grunnet covid-19 situasjonen.  
I oktober 2020 spilte laget mot Vidar, Riska og Madla, samt deltok på Hinna Park Cup som 
var veldig kjekt.  
I september Spilte laget mot Jarl, Sunde og Lura. 
I februar deltok laget på turnering i Randaberg arena.   
 
Jentene ser frem til årets sesong og gleder seg til å spille kamp igjen. I år er laget påmeldt 
med to lag slik at alle skal få muligheten til å bli med. Foreløpig er laget påmeldt 
Lindesnescup i August og står på venteliste til Sola Cup i Mai.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅRSRAPPORT FOR Jenter 2004
Lagleder: Geir Holst-Jæger
Trener: Ronny Mæland, Håvard Nygård
Altmuligmann: Cato Gundersen

I 2020 var vi totalt 11 spillere på laget. På kamper og treninger hadde vi o9e med hospitanter fra 
2005 og 2006 jentene som vi har et godt samarbeid med.  

De@e var tredje året med samarbeid mellom Tjensvoll og SIF. Laget var påmeldt i 2. divisjon. 
Samarbeidet har som foregående år fungert veldig bra. 

Totalt spilte vi 17 kamper i serie, turnering og treningskamper. Resultatet ble 4 seire, 1 uavgjort og 
12 tap. Sesongen ble veldig amputert på grunn av korona situasjonen. Vi spilte derfor kun halv se-
rie e@er sommeren. Turnering i Danmark ble også avlyst.  

Treninger – antall og innhold
Vi trener tre ganger i uken, hvis det ikke er kamp. Treningsoppmøtet er jevnt over bra i sesongen, 
innsatsen like så. De@e året har vi ha@ mye fokus på angrepsspill og overganger. 

Holdninger
Vi er oppta@e av å lære jentene gode holdninger, både når det gjelder å møte opp Ol trening/
kamp, og at det krever full innsats for å vinne kamper. Som følge av korona situasjonen ble det få 
sosiale Olstelninger. Men vi hadde blant annet fotballgolf på Vaulen. 

Turneringer:
I år deltok vi også på følgende turneringer;  
Kvia vinterserie 
OBOS cupen 

Nye spillere i år:
Ingen 

Spillere som har sluttet i år:
E@er 2020 sesongen har noen av spillerne slu@et med fotball - noen grunnet fallende interesse - 
andre har by@et lag. 

Spiller statistikk: 
N/A

Kamper: 
Seriekamper: 14 kamper



 

 

2020 ÅRSRAPPORT FOR J 2014 
 
Lagleder: Leif Egeland 
Trener: Leif Egeland, Sveinung Gjerde, Linda Marie Evertsen 
 
Oppsummering 
Jenter f.2014 består av 11 spillere pr.dd.  
Trening 1 time pr uke i gymsalen / lille-Haugtussa. 
Fokus i 2020 har vært å skape en trygg ramme for trening og snik-implementere en 
fotball i flest mulig øvelser. Jentene synes det er kjekkest med stiv heks uten ball og det 
er stort sett det vi har holdt på med.  
Frem til september fungerte 2-3 spillere fra J 2006 som trenere for laget - og de gjorde 
en fantastisk jobb!  
Et lite høydepunkt i høst var treningskamper mot Brodd på midjord – her stilte vi med 
to lag, se bildet under.  
Trenerteam meldte seg på grasrottrenerkurs del1 i November, kurs ble dessverre utsatt 
men vi håper det kommer på agendaen igjen. 
 
Turneringer: 
Tjensvoll turnering i Randaberg arena 
 
Nye spillere i 2020: 
6 
 
Spillere som har sluttet i løpet av 2020: 
2 
 
Kamper i 2020: 
Seriekamper: 0 
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Tjensvoll G2004 

 

 
 

 
Lagleder begge lag 2020: Jens Kristoffersen og Cecilie Bakkene Pedersen 
Trenere begge lag 2020: Lars Aamodt, Sigve Knudsen og Jens Kristoffersen (hjelpetrener)  

 
 
Et år utenom det vanlige 
2020 skulle bli året G2004 nok en gang skulle se frem til åres store høydepunkt: Deltakelse på 
Vildbjerg Cup i Danmark i august. Vi skulle fortsette integreringen mellom G2004 og G19, spillernes 
fremtidige lag, med flere kjekke arrangement og spiller- og foreldremøter. Det gikk ikke helt som 
planlagt - i stedet skulle dette bli året for avlyst KVIA-turnering, utsatt seriestart og treninger med to 
meters avstand innenfor strenge kohorter på inndelt fotballbane i tiden frem til sommeren.  
 
Midt i denne situasjonen som var ny for oss alle, har det vært høyt prioritert å skape en mest mulig 
normal hverdag for ungdommene våre. Rammevilkårene var ikke de beste, men allerede i påsken 
startet vi opp med treninger i små grupper og mange trenere tilstede. På grunn av strenge krav om 
voksentetthet, måtte vi hente inn hjelp fra foreldre og ungdommer i klubben. En stor takk til alle som 
hjalp til denne perioden. 
 
Til tross for den svært spesielle situasjonen, har fotball preget ungdommenes hverdag store deler av 
2020 og utgangen av året, med integrering av to lag, som gikk veldig bra. Enkelte spillere falt fra, men 
veldig mange fortsatte og gleden var stor over at flere uten også fant veien til vårt lag slik at vi i dag 
er en solid spillergruppe. 
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Mål for 2020 
 
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 2020 😊. 

 
 
Treninger 
Vi har en ivrig treningsgruppe som stort sett har trent 3 ganger i uka når det ikke har vært 
kamper. Enkelte av guttene har i tillegg deltatt på et par treninger i uka med G19. Generelt 
meget bra oppmøte og enkelte spillere har særdeles bra oppmøte. Vi har hatt noe skader 
(langtidsskader) på enkelte av spillerne, men har hatt dialog med foreldre og spillere og 
oppmerksomhet på skadeforebygging for alle spillerne. 
 
Vi har også oppfordret til egentrening. Mange av spillerne har fortsatt med å benytte seg av 
tilbudet på Aktiv treningssenter også i 2020. Dette er veldig positivt. 
 
Det har vært et godt samarbeid med både G19 og G2005/2006 om både trening, hospitering og 
kamper og det har fungert veldig godt. Dette samarbeidet tenker vi å fortsette med, og det er 
viktig mtp på gi et godt sportslig tilbud til alle spillere.  
 
I etterkant av serieslutt begynte prosessen med å integrere G2004 og G19. Det ble avholdt et 
spillermøte med solid oppmøte i Sørmarka arena der de fremtidige planene ble presentert. 
 
Ved utgangen av 2020 var vi 25 spillere. Det er stor bredde i nivå, men vi holder troppen samlet 
som en gruppe. 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 gruppa. 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.  
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Turneringer/Cup (utover serien):  
Årets høydepunkt skulle i 2020 være Vildbjerg Cup i Danmark i august. Denne ble naturligvis 
avlyst. Vi deltok i Kvia-serien (vinterserien) hvor vi gikk videre til B-sluttspill, men dette ble 
dessverre ble avlyst på grunn av korona. 
 
 

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, og boller og saft etter kamper. Vi fikk til en flott sommeravslutning med 
fotballgolf på Sola med grilling på Solastranden og en enkel juleavslutning på Sørmarka, men ser 
virkelig frem til kjekke sosiale arrangement med laget. 
 
Guttene kommer også ofte sammen på eget initiativ for å spille fotball på fritiden, å gå på Aktiv, 

se fotballkamper, spille FIFA eller bare chille 😊. 
 
 

Nye spillere i 2020:  

• Ingen nye spillere i 2020, men noen spillere fra klubbene rundt oss har vært med på 
desember-treningene, og har begynt hos oss i 2021 
 

Spillere som har sluttet i 2020:  
• Theo Kittilsen (fullførte sesongen) 

• Erik Gundersen (fullførte sesongen) 

• Noah Siren Hannestad (fullførte sesongen) 

• Kristian Fatland-Øye 

• Andreas Halvorsen 

• Camiran Ubdo 

 
Serien lag 1 (1. div) – kamper  
 

 
 
Resultatene viser at laget hørte hjemme i denne divisjonen, men det ble kun en seier. Det var 
små marginer som ikke gikk vår vei, men vi er fornøyde 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:  

 

 



2020 ÅRSRAPPORT FOR Gutter født 2010

Trener: Børge Andersen med flere.

Oppsummering
28 spillere, 3 treninger i uka. Økter på Haugtussa, Sørmarka og Gosen. Fokus på
trening har vært å ha det gøy, spille fotball, utvikle individuelle basisferdigheter og at
flest mulig er litt sliten og svett når trening er ferdig.

Turneringer:
Innendørs på Randaberg i februar 2020.

Nye spillere i 2020:
1-2

Spillere som har sluttet i løpet av 2020:
1-2

Kamper i 2020:
Seriekamper: To lag spilte 7-fotball høsten 2020. Godt oppmøte gjorde at det ble for
mange spillere på lagene. Hvert lag spilte 7-8 seriekamper høsten 2020. Lagene klarte
seg greit på middels nivå.



 
 

2020 ÅRSRAPPORT FOR GUTTER 2012 
 
Lagleder: Per Staurland, Siv Sørås, Eirik Ovesen 
Trener: Øyvind Skjelbred 
 
Oppsummering 
Stabil gruppe på 28 spillere. Treninger 2 ganger i uken på Haugtussa 5’er grus og 
grusbane ved Tjensvoll bydelshus ble benyttet. 1-meters regelen og forholdene oppe på 
treningsbanen på Haugtussa gjorde gjennomføring av treningene på vårparten 
vanskelig og disse ble derfor i stor del avlyst. 
 
Fikk nye sett drakter fra Sparebanken vest, inkludert bagger og keeperdrakt, veldig 
kjekt! 
 
Fire lag påmeldt i serien som startet med ett brak etter sommerferien. Tidligere 
lagledere takket av og nye kom til. Grusbaner ble sladdet og merket både på Haugtussa 
og ved bydelshuset (nærmest gjengrodd). Foreldre og søsken dømte kamper og vi 
holdt styr på oppmøte via Spond.  
 
Nye treningstider på Gosen kunstgress ble tilgjengelig i løpet av høsen veldig kjekt. 
Merker at det er en eller to som ikke kommer på treningene på gosen pga avstand. 
Vurderer å holde noen treninger på Haugtussa. 
 
Fikk drakter, vester, kjegler, keeperhansker, baller m.m fra den nye materialforvalteren. 
Dette har vært til stor hjelp for gjennomføring av treningene.  
 
Hospitering har ikke vært prioritert eller mulig i 2020. Det er flere spillere med 
potensiale og som vil ha utbytta av å hospitere. 
 
Tre lag påmeldt i serien for sesong 2021. 
 
Cashback opptjent per nå 1280 Nok, ingen lagkasse. 
 
Turneringer: 0 
 
 
Nye spillere i 2020: 
3 
 
Spillere som har sluttet i løpet av 2020: 
4 
 
Kamper i 2020: 
Seriekamper: 40 (4 lag) 

– 



Årsrapport 2020 for J2010  
 

Trenerteam / lagledere: 
Ingvar Malde, Elin Olsen / Mona Pedersen og Thorleif Skov 
 

Treninger, antall og innhold 
Ved sesongstart bestod laget av 12 ivrige spillere. I løpet av sesongen fikk vi to nye spillere 
og vi avsluttet med en tropp på 14. Kjempekjekt! 
Laget har trent to ganger i uken og hver økt har vart 1,5 time (Sørmarka og Gosen). 
Treningsoppmøtet har vært imponerende bra. Treningene har vært fokusert rundt teknikk, 
basisferdigheter og spill økter.  
 

Serie og turneringer 
Nytt av året har vært at vi har spilt 7-er fotball og vi meldte på ett lag til serien. 2 spillere har 
på rundgang stått over hver kamp for å begrense antall innbyttere. Dette systemet fungerte 
veldig bra, og hver spiller har i gjennomsnitt stått over en kamp i løpet av sesongen. 
Laget har spilt mange jevne kamper og har generelt følt bra mestring.  
Vi har deltatt på to turneringer. Tjensvoll turneringen i februar i Randaberg arena og en egen 
arrangert turnering på Sørmarka i oktober. Her inviterte vi Hinna, Vaulen og Sif. Å arrangere 
en egen turnering var en positiv erfaring og noe som vi ønsker å gjøre igjen. Foreldre var 
flinke til å stille opp på dugnad. Flere av jentene deltok også på TFK Tine fotballskole og 
tilbakemeldingene her var at det var kjempekjekt! 
 

Sosialt 
Pandemien har satt en liten demper på det sosiale i år. Vi klarte likevel å ha en sommer 
avslutning med kaker, brus og is utendørs ved Gosenbanen. Juleavslutning ble holdt i 
grillhytta ved Ullandhaugtårnet med pølser, brus og kakao. Laget er en ivrig positiv gjeng 
som generelt er interessert i fotball. Nå er vårt største ønske for 2021 å få dra på vår første 
turnering med overnatting. Alt i alt ble det en bra 2020 sesong med nok fotball kamper. 
 

 
 



2020 ÅRSRAPPORT FOR G19

Lagleder: Mari Gundersen
Trener: Einar Moi Øvstedal og Gert von Hirsch (hjelpetrener)

Oppsummering
At 2020-sesongen var en merkelig og vanskelig sesong, er ikke til å stikke under en stol. Vi startet
sesongen friskt, med mange gutter født i 2001, 2002, 2003, 2004, og en og annen hospitant fra 2005.
Dessverre kom restriksjonene fra koronapandemien ganske fort, og hverdagen ble svært annerledes
enn det vi hadde sett for oss. Treninger uten kontakt, antibac før og etter økt, avstand når det var
mulig, og foreløpig avlysning av seriespill preget oss alle.

Etterhvert kom vi faktisk i gang med både kontakttreninger og seriespill, noe som ble viktige sosiale
samlingspunkter i en tid hvor mange spillere satt med skoleundervisning på Zoom og generelt
begrenset sosial kontakt. Vi fokuserte på treninger hvor vi ønsket å spille mest mulig fotball, siden flere
av spillerne våre var inne i sin siste sesong som ungdomsspillere, og dermed potensielt ville ha sin siste
sesong før de la opp. Det var allikevel viktig å komme på trening, selv om alle skulle få spilletid i hver
kamp. Grunnen til dette var at start-11eren ble i stor grad tatt ut basert på treningsoppmøte.

Nye spillere i 2020:
Vi fikk ingen nye spillere inn til denne sesongen.

Spillere som har sluttet i løpet av 2020:
Vi mistet en del spillere i løpet av sesongen. Disse var i alle hovedsak sisteårs juniorspillere, og flyttet
vekk for å gå på høyere utdanning, folkehøgskole, eller avtjene førstegangstjenesten. Selv om vi ikke
fikk bruke disse spillerne som vi ønsket i 2020, er de fortsatt medlemmer i klubben. :)
Ingen spillere sluttet underveis i sesongen, men et par spillere har valgt å gi seg etter sesongen ble
ferdigspilt. Vi takker disse spillerne for den gode innsatsen de la ned for laget i en heller vanskelig og
uforutsigbar sesong, og ønsker dem selvfølgelig hjertelig tilbake til klubben dersom de skulle ønske
dette på et senere tidspunkt.

Kamper i 2020:
Vi spilte enkeltserie da vi først kom i gang, med tre dobbeltoppgjør. Vi spilte godt mot de fleste, og
jevnt med de beste. Vi endte til slutt på en finfin bronseplassering bak Vidar og Sola, som til tider stilte
med spillere som holdt nivå langt over 3. nivå juniorfotball. Godt fornøyde med det. Det var også svært
moro å vinne tette og jevne kamper mot nåde Madla, Vidar og Sola, noe som viste at det bor mye god
fotball i guttene våre, og ikke minst en voldsom vilje til å vinne mot klassekamerater og kompiser!

På vegne av Tjensvoll FK G19 i 2020-sesongen

Einar Moi Øvstedal
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