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INNLEDNING 
2021 skulle være året da Tjensvoll FK håpet på et normalt fotballår uten sterke restriksjoner. Slik 

ble det ikke. Hele lokalfotballen ble hardt påvirket av den globale koronapandemien og preget 

aktiviteten i klubben gjennom store deler av 2021. 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 både barn og unge, og kampene kom i gang fra 

forsommeren. Selv om 2021-sesongen ble amputert og vi alle måtte tilpasse oss korona-

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

en aktivitet og møteplass gjennom hele 2021. I nok et ekstraordinært år, tror vi dette har vært 

viktig for barn, unge og voksne i bydelen.  

Verst gikk det også dette året utover våre seniorlag som gjennom deler av 2021, i praksis ikke 

fikk drevet normal fotballaktivitet i det hele tatt. Vårsesongen ble avlyst i sin helhet, men heldigvis 

ble høstsesongen gjennomført som normalt. Vi er stadig bekymret for hva dette har gjort 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 takker 

våre seniorspillere for tålmodigheten og er svært glade for at de har vist lojalitet til de stadig 

skiftende reglene. 

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

for samlende og sosiale aktiviteter på tvers av årsklasser. Dette er selvsagt beklagelig, men 

samtidig er vi stolt av hvordan spillere og ikke minst frivillige i Tjensvoll FK har tilpasset seg 

situasjonen i 2021 og virkelig bidratt for å holde aktiviteten i gang innenfor de anbefalinger og 

retningslinjer som til enhver tid har vært gjeldende. Vi er glade for at det lot seg gjøre å 

gjennomføre to fotballskoler sommeren 2021, med svært godt oppmøte. 

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

dere har lagt ned gjennom et ekstraordinært 2021.  

En viktig milepæl for klubben i 2021 var ansettelse av ny daglig leder i 50% stilling. Vi er glade for 

at Tobias Tharaldsen takket ja til jobben og startet opp 1.oktober. 

På tampen av 2021 fikk Tjensvoll FK en svært hyggelig nyhet fra Stavanger kommune. 

Kommunen har vedtatt å bygge ny kunstgressbane på Haugtussa som skal stå klar i 2022. Et 

årelangt arbeid for bedre forhold på Haugtussa, ser nå ut til å ha lykkes. Takk for tålmodigheten 

til de som har jobbet særlig med dette. Kommunen har også store planer for Sørmarka 

idrettspark. Dette har nå kommet tilbake til tegnebordet etter at reguleringsplanen ble vedtatt 

med en del endringer. Styret følger spent med på utviklingen. 

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 

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: 
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1. Leder Cecilie Bakkene Pedersen 
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 Hildegunn Kamanga 
7. Varamedlem Gert von Hirsch 

Styret gjennomførte 10 styremøter i 2021. 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.  

Styrets arbeid har gjennom deler av 2021 vært preget av å være uten en tilsatt daglig leder. 

Styrets medlemmer har derfor gjennom deler av 2021 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.  

Høsten 2021 gikk klubbens styre til ansettelse av ny daglig leder. Tobias Tharaldsen takket ja til 

jobben og startet i en 50% stilling i.oktober 2021. Tobias har vært et svært positivt tilskudd til 

klubben og vi kan nå med trygghet si at klubben er i en positiv driftsituasjon. 

Rapporterte medlemmer i Tjensvoll per 31.12.2021 er 416 og fordeles slik på alder og kjønn: 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 25+ år 

Kvinner 0 69 51 0 27 

Menn 1 152 44 13 59 

 

Det har ikke vært resertifisering av Kvalitetsklubb i 2021 på grunn av korona-situasjonen. Denne  

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. 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. 

Økonomiplanen ble gjennomgått høsten 2021 og mindre revisjoner ble gjort hovedsaklig for 

klargjøring.   

Årsresultat 

Tjensvoll FK hadde i 2021 et årsresultat på kr 516.226 og ved nyttår en egenkapital på kr 

1.829.151. Driftsinntekter for 2021 var kr 1.662.753 som er kr 245.753 over budsjett og kr 

162.857 over 2020.  

Driftsinntekter 

Overskuddet i driftsinntekter er drevet av inntekter på lagkontoer som ikke er budsjettert. Dette 

kommer fra innbetaling av egenandeler til turneringer, lagdugnader, sponsorstøtte, innbetalinger 

av lagkontoer administrert utenfor klubbens regnskap og diverse inntekter.  

Statlige tilskuddsordninger som medlemsbasert støtte, MVA-kompensasjon og kommunale 

tilskuddsordninger bidro med kr 605’ i inntekter, noe som tilsvarer 36% av de totale inntektene til 
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Tjensvoll FK i 2021. Noe av dette er spesielle tilskudd som en del av Covid-19 krisepakker og 

bortfall av inntektsgrunnlag pga pandemien.  

Dugnadsinntekter bidro totalt med kr 382 i inntekter og tilsvarer 23% av Tjensvoll FK sine totale 

inntekter.  

Budsjetterte inntekter fra medlemskontingent og treningsgebyr var kr 380’ mens resultatet ble kr 

337’. Medlemskontigent og treningsgebyr stod i 2021 for 20% av de totale inntektene til Tjensvoll 

FK. Positivt at vi får inn nær 100% av kravene knyttet til medlemskontigent og treningsgebyr.  

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

(9% av totalinntektene).  

Driftskostnader 

Ordinære og andre driftskostnader ble totalt kr kr 1.150.618 som er kr 127.508 høyere enn 

budsjettert og kr 316.377 høyere enn 2020. Tilsvarende som for driftsinntektene er høyere 

kostander enn budsjettert knyttet til aktivitet på lagkontoer som ikke er med i det ordinære 

budsjettet. Dette er for eksempel betaling av spilleravgifter for turneringsdeltagelse, sosiale 

aktiviteter i lagene, ekstra drakter og overtrekksjakker med navn, osv. 

Det kan nevnes at klubben i 2021 brukte kr 183’ på idrettsutstyr mot budsjett på kr 100’. Styret 

oppdaget tidlig i året at vi hadde et stort etterslep på idrettsutstyr etter innkjøpsstopp i 2020 og 

redusert aktivitet som skjulte behov for nytt utstyr. Styret så imdilertidig tidlig at totalbusjettet tillot 

dette overforbruket i forhold til budsjettet.  

Lønnskostnader 

Totale lønnskostnader i 2021 var kr 172.351. Dette inkluderer dommerutgifter. Lønnskostnader 

ble kr 100’ under budsjett og skyldes at ny daglig leder først ble ansatt i 50% stilling to måneder 

etter budsjettert.  

Balanse 

Per 31.12.2021 hadde Tjensvoll FK en egenkapital på kr 1.829.151 som er opp fra kr 1.312.885 

ved utgangen av 2020. Dette kommer fra overskudd i driftsresultatet gjennom 2021. Kortsiktig 

gjeld var kr 40.567 ved utgangen av 2021. Styret ønsker også å fremheve at vi ikek sitter på 

noen kontantkasse og alle transaksjoner har foregått elektronisk.  

OPPSUMMERING 
Styret forvalter klubben på vegne av våre medlemmer og vår primære aktivitet er å tilby et 

sportslig fotballtilbud i bydelen iht. klubbens visjon og verdisett. 2021 har vært et ekstraordinært 

år både på grunn av koronasituasjonen som har preget samfunnet. 

Styret har gjennom 2021 hatt stort fokus på å sikre fortsatt god 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 fortsette arbeidet med å finne en god 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 21.mars 2022 

Cecilie Bakkene Pedersen for styret i Tjensvoll FK 



 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets beretning for 2021 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Eirik Gudmundsen og Håvard Wilhemsen Degnes 
 

22.03.2022 



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 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021. 
 
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 516 266 i 2021 mot kr 398 890 i budsjett 
og mot kr 670 914 i 2020. Den frie egenkapitalen økte fra kr 1 312 885  ved 
01.01.2021 til kr 1 829 151 ved 31.12.2021. 
 
 
 
 
 



3. Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av 
idrettslaget: 
I rapporten fra Kontrollutvalget sin gjennomgang av årsregnskapet i 2020, 
datert 05.04.2021, ble det gjort følgende vurderinger og anbefalinger: 
 
3.1 Styrets løpende behandling av regnskap. 

Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling ifjor: 
x 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! 

 
Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling iår: 
x Vi registerer med glede at styret har fortsatt det gode arbeidet i 2021. Det er 

spesielt gledelig å se at Styret har gjennomgått resultatrapport vs budsjett for 
klubben totalt, samt for alle lagkontoer, i alle styremøtene gjennom året! 
Ingen ytterligere anbefaling nødvendig. 

 
 
3.2 Utgifter til bevertning i forskjellige sammenhenger. 

Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling ifjor: 
x 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).  

 
Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling iår: 
x Såvidt vi kan se, også fra enkelte stikkprøver i Tripletex for 2021, så opplever vi 

at håndtering av utgifter til bevertning har blitt håndhevet i henhold til 
retningslinjene. Ingen ytterligere anbefaling nødvendig. 

 
 
3.3 Godkjenningsprosesser 

Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling ifjor: 
x 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. 
 



Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling iår: 
x Såvidt vi kan se, også fra enkelte stikkprøver i Tripletex for 2021, så opplever vi 

at Fullmaktsmatrisen i Økonomiplanen har blitt etterfulgt 
(https://www.tjensvollfk.no/okonomiplan). Ingen ytterligere anbefaling 
nødvendig. 
 
 

3.4 Dugnader og større prosjekter 
Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling ifjor: 
x 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.  

 
Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling iår: 
x Vi registrerer at dugnadene som ble gjennomført i 2021 er godt dokumentert i 

Styrereferatene. Vi er særlig godt fornøyd med prosjektrapporten for 
parkeringsdugnad i referatet fra 7 oktober 2021. Vi anbefaler at styret 
fortsetter å legge ved slike rapporter for dugnader i styrereferatene fremover. 

 
 
3.5 Bruk av kontanter 

Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling ifjor: 
x 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. 

 
Kontrollutvalgets vurderinger og anbefaling iår: 
x Igjennom 2021 har flere lag satt inn beløp fra lagkasser som har stått på 

private kontoer. Dette synligjør den totale økonomien og beskytter klubben og 
privatpersonene som ellers måtte oppbevare disse beløpene privat. Klubben 
har også avviklet bruk av bankkort i 2020 hvilket betyr at det er totalt sett er 
veldig god oversikt og kontroll over at bruk av kontanter ikke lenger foregår. 
Ingen ytterligere anbefaling nødvendig. 

 



 
4. Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 
Kontrollutvalget har ingen betydelige anmerkninger til det fremlagte 
regnskapet for 2021. Følgende er våre kommentarer til inntekter og utgifter: 
 
4.1 Inntekter 

Klubben har i 2021 hatt kr 162 857 høyere inntekter sammenlignet med 2020, noe 
som også var kr 245 753 over budsjett. 

 

   
 
Inntektene har økt hovedsaklig pga dugnader. De kunne vært enda høyere ved et 
normalår uten COVID-19, da med betydelig større medlemskontigent og mer 
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inntekt fra Fotballskoler og turneringer selv om noe av den tapte inntekten i 2019 
og 2020 pga COVID-19 har blitt kompensert for gjennom tilskudd.  
 

4.2 Utgifter 
Klubben har i 2021 hatt kr 316 377 i økte utgifter sammenlignet med 2020, noe 
som var kr 127 508 mer enn budsjettert. 

  
 
Den største økningen skyldes økte kostnader for idrettsutstyr hvor det var et 
etterslep fra 2019. Økningen var også mer enn budsjettert. Lønnskosnadene ble 
noe lavere enn ifjor, samt også lavere enn budsjettert fordi daglig leder ble ansatt 
noen måneder senere enn planlagt. 

 
 

I et normalår helt uten COVID-19 og daglig leder gjennom hele året, antar vi at 
kostnadene vil kunne gå noe mer opp. Samtidig opplever kontrollutvalget at 
styret nå over tid har vist veldig god kostnadskontroll og vil være istand til å 
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begrense kostnadsøkningen hvis inntektssituasjonen tilsier at dette er 
nødvendig.  

  
5. Konklusjon 
Kontrollutvalget berømmer styret sin innsats i 2021 som har resultert i 
driftsoverskudd, også utover det som var budsjettert. Vi opplever at Styret har 
veldig god kontroll på løpende utgifter og kostnader i alle deler av driften. 
Kontrollutvalget anbefaler derfor at styrets beretning og Tjensvoll FK sitt 
årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet. 
 
  
Stavanger, 22. Mars, 2022 
  
Signatur  
 
 
____________________________ 
Eirik Gudmundsen 
 
 
 
Signatur 
 
_____________________________ 
Håvard Wilhemsen Degnes 

















Forslag til Budsjett 2022 ‐ Tjensvoll FK
2022 2021

Budsjett Regnskap

   Driftsinntekter

      Salgsinntekter

         3200 Medlemskontingent  kr                                                       375 000   kr                                                       324 336 

      Salgsinntekter  kr                                                       375 000   kr                                                       324 336 

      Annen driftsinntekt

         3411 LAM / MVA Kompensasjon/ Offentlig støtte  kr                                                       350 000   kr                                                       337 156 

         3415 Grasrotandel  kr                                                       120 000   kr                                                       121 518 

         3440 Kommunale tilskudd  kr                                                       242 000   kr                                                       268 417 

         3560 Kiosksalg  kr                                                               798 

         3910 Sponsorstøtte  kr                                                         40 000   kr                                                         25 000 

         3952 Fotballskole  kr                                                         20 000 

         3955 Tjensvoll turnering  kr                                                       125 000 

         3991 Dugnader  kr                                                       335 000   kr                                                       302 905 

         3999 Diverse aktiviteter  kr                                                           2 997 

      Annen driftsinntekt  kr                                                    1 232 000  kr                                                    1 058 790 

   Driftsinntekter  kr                                                    1 607 000  kr                                                    1 383 126 

   Driftskostnader

      Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler

         4991 Dugnader  kr                                                       190 000   kr                                                       164 088 

         4995 Lagsoverføringer  kr                                                         49 206 

         4999 Diverse aktivitetskostnader  kr                                                               500 

      Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler  kr                                                       190 000   kr                                                       213 794 

      Varekostnad

         4352 Andre kurs, dommere, ledere  kr                                                         60 000   kr                                                         46 567 

         4420 Trenerhonorar, og andre utbetalinger  kr                                                       110 000   kr                                                         66 000 

         4520 Idrettsutstyr  kr                                                       205 000   kr                                                       175 569 

         4521 Reiseutgifter kamper  kr                                                           7 000   kr                                                           1 440 

         4522 Turneringer/treningsleirer  kr                                                         55 000   kr                                                         43 798 

         4523 Påmeldingsavg‐seriekontingenter  kr                                                         55 000   kr                                                         52 700 

         4524 Overganger og lisenser  kr                                                         10 800   kr                                                           8 800 

         4525 Sosiale sammenkomster  kr                                                         30 000   kr                                                           3 857 

         4527 Gaver og premier  kr                                                         20 000   kr                                                           1 225 

         4528 Trykking, drakter etc  kr                                                         40 000   kr                                                         30 705 

         4531 Forsikring lag  kr                                                         40 000   kr                                                         39 794 

         4532 Bøter, gebyrer  kr                                                               300 

         4950 Tjensvoll‐turnering  kr                                                         50 000 

         4952 Fotballskole  kr                                                         20 000   kr                                                         12 005 

      Varekostnad  kr                                                       702 800   kr                                                       482 760 

      Lønnskostnad  kr                                                       440 000   kr                                                       173 251 

      Annen driftskostnad

         6200 Elektrisitet  kr                                                         17 267   kr                                                         26 873 

         6300 Leie lokale  kr                                                         18 000   kr                                                         18 000 

         6420 Leie datasystemer  kr                                                         17 000   kr                                                         16 319 

         6700 Regnskapshonorar  kr                                                         50 000   kr                                                         46 731 

         6860 Diverse klubbhus  kr                                                         20 000   kr                                                         18 707 

         6870 Drift klubbhus  kr                                                           4 015 

         6900 Internett  kr                                                           4 800   kr                                                           2 046 

         7500 Forsikringspremie  kr                                                         30 000   kr                                                         26 079 

         7510 Diverse ‐kr                                                           1 478 

         7770 Bank og kortgebyrer  kr                                                         10 000   kr                                                           8 144 

         7780 Purregebyr Inkasso  kr                                                           1 562 

      Annen driftskostnad  kr                                                       167 067   kr                                                       166 995 

   Driftskostnader  kr                                                    1 499 867  kr                                                    1 036 801 

Driftsresultat  kr                                                       107 133   kr                                                       346 326 

Regnskapskonto



 

Valgkomiteens innstilling  

 

Styret:  

Cecilie Bakkene Pedersen leder   (1 år) 

Hildegunn Kamanga  nestleder  (1 år) 

Eirik Aase   styremedlem  (2 år)  

Ronny Mæland  styremedlem  (2 år) 

Annette Aano    styremedlem  (2 år) 

Trine Usken    styremedlem  (2 år) 

Gert von Hirsh   varamedlem  (1 år)  

 

 

Sportslig utvalg: 

Eirik Aase, sportslig leder  (1 år) 

Lars Aamodt, ungdomsleder  (1 år) 

Tor Even Aas, barneleder  (1 år)  

Kontrollkomitè: 

Eirik Gudmundsen  (1 år) 

Håvard Degnes  (1 år) 

Ingvar Malde, vara  (1 år) 



Årsrapport Tjensvoll FK, Sportslig utvalg, sesongen 2021 

 

Sportslig utvalg har bestått av: 

Nils Hoem Hegre, Leder 

Tor Even Aas, Barneleder, rekruttering 

Eirik Aase, Ungdomsleder, rekruttering 

Tor Markhus, Fair Play 

Trine Usken, Jenter i fokus, rekruttering 

 

Det har vært avholdt seks møter og arrangert to trenerforum. Fokus har vært 

planlegging av aktiviteter og lederforum, rekrutteringsarbeid, oppfølging av lag og 

utstyr.  

Ungdomsleder: 

Ungdomsfotballen har i 2021 bestått av tre lag på jente-siden, J13, J15 og J17. Alle 

lagene her er samarbeidslag. På guttesiden har vi vært representert med lag på G16 

og G19-nivå. På jentesiden har vi godt etablerte gupper som alle er videreført til 

2022-sesongen. Lagene er som nevnt samarbeidslag med Sif -noe som betyr at det 

deles på banetider, midler til lag og det samarbeides på tvers av sportslige utvalg for 

å rådgi og veilede i prosessen videre og overganger til nye årsklasser. Vi føler oss 

trygge på at jentefotballen i klubben stort sett klarer å ha lag på de ulike årsklassene 

også i årene som kommer. For 2022-sesongen kommer vi til å mangle J13-lag, men 

det kommer fra og med neste sesong opp et nytt kull 

På guttesiden er det en stor utfordring at vi for sesongen 2022 mangler lag på mange 

nivå og kommer kun til å være represnterte på g19-nivå. Heldigvis ser årklassene 

under robuste ut slik at vi håper å fylle opp i årene som kommer. Dette må være en 

hovedprioritering for klubben og sportlig utvalg fremover – sikre at kullene som 

kommer opp blir værende. 

Vi har heller ikke i 2021-sesongen klart å blåse liv igjen i Team Tjensvoll, dette er noe 

sportslig utvalg også bør prioritere for 2022-sesongen. Dette kan ses i sammenheng 

med både covid19-problematikk, men er også en konsekvens av få årsklasser og lite 

interesse på guttesiden, mens på jentesiden må det faktum at Sif tilbyr dette til våre 

spillere en delvis forklaring. Uansett er dette noe klubben bør ha mål om å få på 

plass 

 

Barneleder: 

Barnefotballen hadde stort sett lag over hele fjøla på guttesiden i 2021. 2009-

årgangen (11år) er den som mangler helt, ettersom både gutter og jenter dro ned på 

Vidar F.K for å spille der nede. Gutter f.2013 mistet en del spillere og trener/lagleder 

på høsten. En foreslått løsning var å innlemme de gjenværende guttene inn i 



treningsgruppe med Gutt f.2012. SU kjenner ikke til om det er konkludert på noe 

løsning her. 

På jentesiden har vi aldri hatt lag f.2011 og f.2013. For 2011 kullet er nok forklaringen 

rett og slett at det er få jenter på Tjensvoll skole. 2013-kullet er visstnok et 

«håndballkull», der veldig mange av jentene aldri har prøvd seg på fotball. De 

jentene vi har fra disse årgangene spiller sammen med jenter f.2012. Vi har et håp 

om å kunne stille et 2011-lag på sikt. 

Jenter i fokus: 

Vi har i 2021 sesongen ikke fått avholdt «Jenter i fokus « som vi ønsket, dette pga 

Covid-19 og restriksjoner her. Men undertegnede har kontakt med Snorre Dishington 

som er sportslig leder om et samarbeid på tvers av klubbene Sif/Tjensvoll om et slikt 

arrangement. Vi kommer tilbake med dato!  

 

På vegne av SU 

 

Nils Hoem Hegre 

avtroppende leder 

 

 

 

 



 

 

2021 ÅRSRAPPORT FOR GUTTER 2015 
 
Trenere: Anette Aano, Silje Grethe Haugstad og Stine Talgø Johannessen 
Lagleder: Thomas Tungland 
 
Oppsummering 
Vi er en fin gjeng på omtrent 23 barn. I 2021 har vi vekslet på å trene i gymsal på 
Tjensvoll skole og på grusen på Haugtussa. Vi er heldige som har tre engasjerte og 
flinke damer som virkelig setter barna i sentrum. Treningene er preget av lek med og 
uten ball, øvelser og spill. 
I 2021 deltok vi på tre turneringer pluss Tjensvoll sin egen internturnering. Vi har 
fokusert mer på treninger enn på kamper og seriespill da målet har vært å skape en 
sammensveiset gjeng som støtter hverandre og har det gøy på fotballbanen. 
 

 



Årsrapport Gutter 2014 
 

Side 1 

 

Vi er p.t 28 spillere i gruppen fordelt på 4 lag. I fjor var vi 3 lag, men har måttet øke pga. flere  
spillere har meldt seg på. Spillerne går på Tjensvoll og Madlavoll skole.  

 
Voksne rundt laget 
Hovedtrener: Kim Forgaard Henriksen. 
Hjelpetrener: Enrico Pollarolo. 
Lagleder/oppmann: Lene Erikson 
I tillegg er Rachel Nasr Vaage med og hjelper ved behov. 
Ved hjemmekamp har vi 2 voksne (en som dømmer og en som trener) og ved bortekamp minst 1 voksen. 
Det har vært (og er) en utfordring å få flere voksne til å stille opp. Det er alltid mange foreldre som 
kommer og ser på trening og kamp, men de vil ikke si ja til å være med på 
noe mer organisatorisk.  

 
Antall kamper 
Vi har fulgt serien og har hatt ca. 1 kamp i uken da den var. I tillegg deltok vi på Jadarhus miniturnering.  
Vi har hatt 1 foreldremøte, foreldremøte nr. 2 ble utsatt pga. korona. Planlagt å ha det i løpet av mars.  

 
I 2021 har vi ikke hatt noen sosiale aktiviteter bortsett fra trening/kamper/turnering. Dette er 
hovedsakelig pga. covid situasjonen.  
 
Mvh, Lene Erikson 
 

  

  
 



Årsrapport Gutter 2014 
 

Side 2 

 

  

  

  



Årsrapport Gutter 2014 
 

Side 3 

 

 

  
 

 
 

 



2021 ÅRSRAPPORT FOR JENTER 13  

 

Side 1 
 

 

2021 ÅRSRAPPORT FOR JENTER 13  

 

Lagledelse: 

Jone Sunde og Harald Østrem har vært trenere for jentene. Linda Vikanes har vært lagleder 

og fått assistanse ved behov fra Mari Gudmundsen og Tore Ravndal. 

Oppsummering: 

Jenter 13 bestod i 2021 av 20-22 mer eller mindre ivrige jenter. I tillegg til våre «gamle» 

Tjensvolljenter så fikk vi to nye jenter fra Hundvåg, og to 2009 årganger fra Sif inn i gjengen. 

De nye ble tatt godt imot, og valgte i løpet av kort tid å slutte seg til vårt lag.  

Jentene har trent tre dager i uka på Sørmarka. For de som har ønsket mer trening så har 

jentene hatt tilbud om å delta på Sif sitt jenteakademi fredag ettermiddag, og i Vikinghallen 

lørdag fra 10-12.00 sammen med SIf J14. 

Etter en litt stusslig vårsesong der alle jentene spilte på et 9’er lag så bestemt vi oss for å 

melde på to lag til høstsesongen. Vi hadde et lag på nivå 1, og et lag på nivå 2. Vi fikk 

unnagjort tre kamper med det ene laget vår før sommeren, og var fornøyde med to seiere 

og et tap. Det å ha to lag gav jentene våre mye og etterlengtet spilletid når høsten kom, noe 

vi mente var viktig, og som vi hadde fått signal om fra både spillerne og foreldrene.  

Vi fikk det litt tøft utover høsten med laget vårt på nivå 1, og gikk på noen store tap, noen 

knepne tap og totalt 3 seiere. Men ut fra sluttabellen så konkluderte vi likevel med at vi 

endte som Stavangers 3. beste 2008’er lag      .  

Det andre laget vårt spilte 12 kaper i løpet av høsten, selv om prestasjonen var god i de 

fleste kamper så ende det med 8 tap, 3 seiere og 1 uavgjort. Sesongen for jentene våre ble 

veldig lang da siste kamp ikke ble spilt før 29. desember, og da snødde vi nesten ned… 

Turneringer: 

I mars deltok vi på Hinna Park Cup, der vi tapte finalen i A-sluttspillet knepent 2-1. 

2021 var et spesielt fotball år pga korona, noe som resulterte i at det ikke ble 

sommerturnering på oss slik som vi hadde håpet på, men vi reiste til Kristiansand i oktober 

og spilte Troll-cup. Der bodde jentene på skole sammen med to supre mødre som sørget for 

nattero og veldig tidlige morgener. Vi var 17 jenter og en god heiagjeng som drog sørover. 

Sportslig så var det kjekt å spille mot lag vi aldri tidligere har møtt, og det ble en fin blanding 



2021 ÅRSRAPPORT FOR JENTER 13  

 

Side 2 
 

av seier og tap. Sosialt så tror jeg det var en stor suksess, og vi håper på ny turnering 

kommende år. 

Annet: 

Flere av jentene våre fikk lov til å prøve seg på 11’er fotball i løpet av høsten. Både jenter 14 

og jenter 15 åpnet opp for hospitering både på kamper og treninger. Det var nok litt 

skummelt i starten, men det har gitt mersmak for de fleste, og økt forventningene til 

kommende sesong som blir lagets første på 11’er bane.  

Jentene har også ved fire anledninger vært balljenter på SR-Bank Arena. Vi har vært så 

heldige å blitt spurt om å være balljenter både for A laget herre og Viking sitt damelag. Det 

har vært en stor opplevelse for de som har deltatt. Vi var blant annet balljenter da Viking slo 

Rosenborg 3-1 på SR-Bank Arena. 

5 av jentene våer deltok da Sif arrangerte dommerkurs i september. 

Vi har vært flittige på dugnad, og foreldre har villig stilt opp både som parkeringsvakter på 

boligmessa i Sørmarka Arena og som bakere og kioskansvarlige både på Tjensvoll sin 

veteranturnering og interturneringa. Jentene har selv vært ansvarlige for drift av kiosk, med 

litt støtte fra foreldrene. 

Vi har ikke fått hatt så mange sosiale arrangement gjennom året pga korona og stadige 

antallsbegrensninger, her håper vi å komme sterkere tilbake. Men vi fikk med oss jentene på 

noen Vikingkamper, og vi har fått et par pizzakvelder på klubbhuset, og skøyting på 

Mosvannet. 

 

 



 

 

2021 ÅRSRAPPORT FOR JENTER 17 
 
Trenere: Ronny Mæland og Rune Nilsen 
Lagleder: Kjersti Wigerstrand 
 
Oppsummering 
Jenter 17 var i 2021 en sammenslåing mellom jenter født i 2004 og 2005 som opp til 
dette tidspunktet var to forskjellige lag. Vi tror nok både jenter og voksne var spente før 
sammenslåingen av gruppene, men det har gått veldig fint både sportslig og sosialt. 
Det har gjennom hele året vært et godt humør både på trening og kamp og det har 
vært mye gøy. Laget var et samarbeidslag mellom SIF og Tjensvoll FK, noe som 
fungerer veldig fint og har etterhvert blitt helt naturlig for ungdomslag på jentesiden i 
disse to klubbene. Vi håper dette samarbeidet kan fortsette.  
 
Da vi startet sesongen var vi rundt 14 spillere etter at noen jenter sluttet i både 2004 
og 2005 kullet før sesongen. I løpet av sesongen fikk vi en ny spiller fra Suldal.  
 
På grunn av korona fikk vi bare et par treningskamper og to seriekamper før 
sommeren, mens høstsesongen fikk vi gjennomført 7 seriekamper. 3 seiere, 2 uavgjorte 
og 4 tap ga oss 11 poeng som holdt til en 6. plass på tabellen av 10 lag som fullførte 
sesongen på nivå 2. Vi viste oss som et lag som var godt organisert defensivt og slapp 
inn færrest mål i serien. Foran neste sesong må fokus være å produsere flere sjanser 
og mål.  
 
Vi var også påmeldt i OBOS-cup der vi møtte et godt Staal-Jørpeland som slo oss 3-0 i 
første runde.  
 
Turneringer: 
På grunn av korona gikk vi for andre år på rad glipp av sommerturnering som gir 
minner for livet. Det er vi leie oss for, men vi vi fikk vært med på Troll-Cup i 
Kristiansand i slutten av oktober. Sportslig var det ikke så mye å skrive hjem om, men 
vi er sikre på at turneringen likevel også ga minner for livet.  
 
Andre aktiviteter: 
I tillegg til 111 vanlige treninger og 14 kamper brukte vi litt av lagkassen til 
boksetreninger på Pete’s Boxegym. Vi gjennomførte 13 boksetreninger med godt 



oppmøte der jentene fikk litt annerledes trening med fokus på styrke, tøffhet og 
utholdenhet. I tillegg har vi hatt sommeravslutning på Vaulen-stranda og 
sesongavslutning med curling i Sørmarka Arena og vært på Viking-kamp sammen.  
Utmerkelser: 
Toppscorer for sesongen ble Frida Vikanes Mæland med 3 mål. I tillegg hadde Thea 
Hiller Gundersen, Anna Olsen Skov og Malin Aanestad Ree 2 mål og flere andre spillere 
1 mål.  
 
De tre spillerne som hadde best treningsoppmøte gjennom sesongen var Vilde 
Wigerstrand, Frida Vikanes Mæland og Tone Liland Lanne.  
 
Annet: 
Gjennom hele sesongen hadde vi et godt samarbeid med Jenter 15 både på trening og 
kamp. Mange J15 spillere har spilt kamp for J17 gjennom hele 2021 sesongen og gjort 
en veldig god innsats. Samarbeid på tvers av aldersgrupper er veldig viktig for å kunne 
opprettholde lag etterhvert som jentene blir eldre og går inn i junior- og damefotball.  
 
Til slutt vil vi spesielt takke Cato Gundersen for sitt bidrag som sjåfør, arrangør av 
sosiale aktiviteter og organisering av frukt og drikke til kamp, og alle andre foreldre som 
har stilt opp gjennom sesongen både som sjåfører og tilskuere.  
 
 
 



 

 
 

2021 ÅRSRAPPORT FOR TFK/SIF 2006 
 
Lagleder: Tor Markhus  
Trener: Atle Linddeth (SIF), Rolf Pedersen (SIF) og Trine Usken (TFK) 
 
Oppsummering 
2021 ble nok en sesong preget av Covid. Vi var en gruppe på 17 spillere som trente 3 dager i uken, 
mandag, tirsdag og torsdag. Vi brukte både Sørmarka og Siffen. Vi spilte i 2 divisjon.  
 
Flere av jentene hospiterte også for Jenter 2004 og 2005, det er 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:  
Vi var på Troll Cup i Kristiansand i oktober. Det var en kjekk opplevelse med mange gode kamper. 
Vi spilte finale i B sluttspillet.  
 
 
Nye spillere i 2021: 
Vi fikk to nye spillere i 2021. Frøya og Maia kom fra 2007 kullet til SIF. 
 
 
Spillere som har sluttet i løpet av 2021: 
Ingen spillere har sluttet i løpet av 2021 
 
Kamper i 2021: 
Seriekamper: 11 kamper 
 
Bildet under er fra 22 mars da vi spilte treningskamp mot Rennesøy. 
 

 



 

 

2021 ÅRSRAPPORT FOR Gutter 16 
 
Trenere: Gitle Aarre og Aron Ravndal 
Lagleder: Janne Gunn Helle og Siri Frostestad 
 
Oppsummering 
Gutter 16 er en blanding mellom gutter født i 05 og 06. Vi har vært rundt 20 gutter på 
papiret. Vi har i perioder slitt med motivasjonen både hos guttene og trenere. (Tror 
koronaen også er litt av utfordringen her) vi hadde 66 treninger. 
 
 
 
Vi har hatt 12 treningskamper, og 10 seriekamper. I serien hadde vi 5 seiere, 1 
uavgjorte og 4 tap. ⚽ 
 
Turneringer: 
På grunn av korona ble det ingen turneringer iår.🎖🏆 
 
Andre aktiviteter: 
Vi hadde avslutning på Egon med middag og dessert. Og en kveld på "fangene på 
fortet"  
 
Utmerkelser: 
Toppscorer ble Hadle med 13 mål, Simen med 12mål og Elias med 8 mål  
 
Beste treningsoppmøte gjennom sesongen var Hadle med 89%, Lars med 85%, Adrian 
T med 79% og Oliver med 78%. 
 
Annet: 
Vi har hjulpet junior og a-laget med spillere, noe som er kjekt for guttene og motiverer.  
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ÅRSRAPPORT 2021 

 
Tjensvoll G19 lag 1 og lag 2 

 

 
 
Lagleder begge lag 2021: Jens Kristoffersen og Cecilie Bakkene Pedersen 
Trenere begge lag 2021: Lars Aamodt, Sigve Knudsen, Tobias Tharaldsen og Jens Kristoffersen  
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Nok et år litt utenom det vanlige 

2021 ble også et år preget av pandemiens forskjellige faser og begrensninger. Selv om man begynner 
å bli vant til denne måten å planlegge på, har det til tider også vært frustrerende både for spillere og 
lagledelse å til stadighet måtte forholde seg til nye regimer og mye omorganisering, kanselleringer og 
utsettelser. 
 
I 2022 opplevde vi også å måtte ringe 113 under en kamp på Forus. En av spillerne våre måtte hentes 
med sykebil etter en kraftig smell i ryggen. Dette gikk heldig godt etter hvert. 
 
Det ble mye god fotball i 2021 og det er det vi skal ha oppmerksomhet på og huske tilbake på. 
 
 

Mål for 2021 – vi videreførte målene 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 2021 😊. 

 
Treninger 
Vi har hatt en treningsgruppe som stort sett har trent 2-3 ganger i uka når det ikke har vært 
kamper. Enkelte av guttene har i tillegg deltatt på treninger med A-laget. Generelt har samlet 
oppmøtet vært varierende og til tider for dårlig. Enkelte spillere har imidlertid særdeles bra 
oppmøte og skal berømmes for det. 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. Enkelte av spillerne har fortsatt med å benytte seg av 
tilbudet på Aktiv treningssenter også i 2021. Dette er veldig positivt. 
 
Det har vært et godt samarbeid med både G2005 og A-laget om trening, hospitering og kamper 
og det har fungert greit. Denne type samarbeid oppover og nedover er viktig for å gi et godt 
sportslig tilbud til alle spillere og bygge juniorlaget for fremtiden.  
 
I etterkant av serieslutt begynte prosessen med å innlemme G2005 inn i G19.  
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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.  
 
 

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.  
 
Av større sosiale samlinger har vi hatt: 

• Flott sommeravslutning på Vigdelstranda 23.6 med volleyball, pizza og bading.  

• Vi hadde planlagt en treningshelg til Kristiansand og Lyngdal i september, men denne 
måtte vi kansellere pga koronautbrudd i laget. Lørdagen ble i stedet brukt til bølgesurfing 
på Borestranda etterfulgt av fotballkamp og pizza på Ydalir for de som ikke var berørt av 
smitte/nærkontakt 

• Kamp Viking-Odd 5.12 på stadion 

• Det var planlagt paintball og pizza som juleavslutning, men da gikk landet inn i ny 
nedstengning og vi måtte avlyse 

Til slutt i årsrapporten er det lagt inn noen bilder, blant annet fra disse sosiale aktivitetene. 
 
Guttene kommer også ofte sammen i mindre grupper på eget initiativ for å spille fotball på 

fritiden, å gå på Aktiv, spille padeltennis, se fotballkamper, spille FIFA eller bare chille 😊. 
 
 
 

Nye spillere i 2021:  
Juniorlaget endres jo hvert år ved at et nytt kull kommer inn og et annet går ut. I 2021 bestod 
juniorlaget av 2002, 2003 og 2004.  
 
Det kom ingen nye spillere til laget i 2021.  Enkelte spillere vært innom for å prøvespille litt uten 

at det har endt opp med kontrakt 😊. 

 
 
Spillere som sluttet i 2021:  

• Henrik Eide 

• Yousef Ezzo 

• Rabih Ezzo 

• Brage Heggland 

• Kristoffer Hinna 

• Lennart Håvarstein 

• Erik Hirth Markhus 
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Serien lag 1 (1. div) – kamper  
(ikke mulig å sortere på dato) 

 
 
Det endte med mye tap, men vi fikk god motstand å bryne oss på og vi spilte jevnt med mange 
av lagene i divisjonen. Vi er i sum fornøyd med årets innsats.  
 
 

Serien lag 2 (3. div) – kamper 
(Ikke mulig å sortere på dato) 

 
 

Gode resultater og god innsats i en litt uforutsigbar divisjon 😊. 
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OBOS cup 
Vi spilte en kamp i årets OBOS cup 17.6 hjemme mot Vaulen og tapte 0-2. En god kamp mot en 

sterk motstander.  

Treningskamper 
Begge lag hadde en del treningskamper, spesielt i vårsemesteret før serien kom i gang. Vi møtte 
lag som Vaulen, VBK, FGI, Madla og Hana. 

 

Noen kjekke bilder til slutt: 

 

 



 

 

Årsmelding G2010 – 2021 

G2010 er en stor spillergruppe med gutter fra Tjensvoll og Madlavoll skole.  

Vi er pr. nå 33 gutter og det har vært økende gjennom året. Det er godt oppmøte på stort 

sett alle treninger. Det er en flott gjeng med godt samhold.  

Trenere: Børge Andersen, Gjermund Bakken, Kurt Henning Larsen, Vidar Krone, Mona 

Sandved.  

Lagledere: Marita Figenschou, Hildegunn Kamanga 

 

2021: 

Treningsoppstart 25.januar, noe utsatt pga covid-restriksjoner. 

Tre treninger i uka, mandag, onsdag og torsdag, alle på Sørmarka kunstgress.  

Stilte med 3 lag i vårserien der det kun ble spilt kommuneinterne kamper. Der møtte vi gode 

lag og det ble flere tap enn seire for 2 av 3 lag. Dette skapte en del frustrasjon i gruppen og 

for å bøte på dette ble det før sommeren iverksatt tiltak med 2 9-er kamper mot Madla og 

Vidar (ivrig-kamper) samt at Tobias Tharaldsen ledet noen ivrigtreninger.  

I høstsesongen stilte vi også med tre lag på nivå 2 og møtte da lag fra flere kommuner og det 

ble flere seire enn tap for alle lag. Det ble en hektisk høst med mange kamper og færre 

treninger.  

Etter høstsesongen har vi spilt 4 9-er treningskamper mot Vidar, Vaulen, Pol og Hundvåg 

(2lag). Vi skulle også spilt mot Madla men den ble avlyst på grunn av smittesituasjonen. 

Vi har deltatt på tre turneringer i høst, Lindesnes cup i Mandal, Jardar cup (Vidar) og OBOS 

cup (Hinna) 

Det er gjennomført spillersamtaler med de som ønsket det (18 av 31 gutter) 

I høst hadde vi 5 innetreninger på Gosen skole ledet av Mona Sandved som er fysioterapeut. 

Der var det fokus på styrke og bevegelighet, en veldig kjekk avveksling fra vanlig trening.  

1.desember var det en super juleavslutning med pizza, bowling og lazertag. Nesten samtlige 

gutter møtte.  

Nå klargjør vi oss for ny sesong og første sesong med 9-er fotball. Der har vi meldt på 2 lag, 1 

lag på nivå 1 og et lag på nivå 2.  
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