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INNLEDNING 
2022 skulle bli det første året med tilnærmet normal aktivitet et helt kalenderår. Etter to krevende 
år under pandemien, var vi nok alle veldig klare for å slippe stadige endringer og restriksjoner. 
Styret i klubben har vært spente på om pandemien ville føre til store endringer i medlemstall, 
men når vi nå ser tilbake på året, er det ingenting som tyder på et stort medlemsfall. Vi har 
riktignok gått fra 416 medlemmer til 397, men det må anses som normale svingninger. 

Vi har en stund sett at vi vil få hull i aktiviteten på guttesiden i ungdomsfotballen. Slik er det også 
for vår naboklubb SIF Fotball. SIF tok derfor kontakt med Tjensvoll FK i 2022 for å se på 
muligheter for samarbeid. Fra før samarbeider de to klubbene godt på jentesiden i 
ungdomsfotballen gjennom det som kalles samarbeidslag. Resultatet av disse samtalene ble at 
begge klubbers styrer går inn for å søke om å bli samarbeidsklubb i NFF Rogaland. Dette 
arbeidet videreføres i 2023. 

I løpet av året, har klubben hatt god nytte av samtaler og møte med Geir Støle i NFF Rogaland. 
Han har bidratt svært positivt inn i samtalene med SIF og han har hjulpet oss frem mot re-
sertifisering av Kvalitetsklubb som skal finne sted i 2023. Klubben har også deltatt på kretsting og 
ved andre aktiviteter i regi av NFF.  

Tjensvoll FK ønsker å takke alle spillere, og spesielt dere med frivillige verv, for den innsatsen 
dere har lagt ned i 2022. Det er menneskene som utgjør klubben og skaper den idrettsgleden og 
det fellesskapet vi har.  

Pr i dag er klubben spredt på litt mange arenaer. Kommunens planer for Sørmarka idrettspark vil 
gi oss større muligheter nede på Sørmarka hvor det blant annet planlegges en ny 9’er bane og 

nytt klubbhus. Pr nå avventer kommunen plassering av midlertidig plassering av Vaulen skole. 
Dersom denne havner på Sørmarka, vil utbygging av klubbhus ta noe lengre tid, mens den nye 
9’er banen gjerne kan påbegynnes. 

Når det gjelder oppgradering av Haugtussa har dette tatt mye lengre tid enn vi i klubben hadde 
sett for oss. Vi hadde tenkt at første spadestikk skulle tas våren 2022. Klubben har hatt jevnlig 
kontakt med saksbehandler i kommunen, men manglende kompetanse på kunstgressbaner har 
gått hardt utover både oss og andre klubber som venter på nye baner. Vi håper virkelig at ny 
bane er på plass i løpet av 2023. 

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: 

1. Leder Cecilie Bakkene Pedersen 
2. Nestleder Hildegunn Aase Kamanga 
3. Økonomiansvarlig Ronny Mæland (også ansvarlig for Club Spond) 
4. Styremedlem Trine Usken (også Jenteansvarlig i SU). 
5. Styremedlem Anette Aano 
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6. Styremedlem Eirik Aase (også sportslig leder) 
7. Varamedlem Gert von Hirsch 

Styret gjennomførte 6 styremøter i 2022.  

Styrereferater er tilgjengelige for våre medlemmer på klubbens nettside.  

Styrets arbeid har gjennom deler av 2022 vært preget av å ha en daglig leder i 50% stilling. 
Styrets medlemmer har derfor gjennom deler av 2022 håndtert oppgaver som normalt har sortert 
under en daglig leder i 100% stilling. Oppgaver har blitt fordelt mellom styrets medlemmer og det 
har gjennom hele året vært utstrakt kommunikasjon mellom styremedlemmene på ulike kanaler.  

Vi er svært glade for å ha Tobias Tharaldsen ansatt i en 50% stilling. Tobias har vært et svært 
positivt tilskudd til klubben og vi kan nå med trygghet si at klubben er i en positiv driftsituasjon. 
Styret har som mål å øke daglig leders stilling til 100% så raskt som økonomien tilsier det. 

 

Rapporterte medlemmer i Tjensvoll per 31.12.2022 er 397 og fordeles slik på alder og kjønn: 

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

Kvinner 0 74 55 0 19 

Menn 0 151 27 10 61 

 
Det har ikke vært resertifisering av Kvalitetsklubb i 2022. Dette forventes våren 2023.  

ØKONOMI 
Regnskapsfører er Bokholderiet Hinna AS. Klubben bruker Tripletex regnskapssystem hvor alle 
bilag registreres og utgifter attesteres av to personer (daglig leder og økonomiansvarlig). 
Tripletex gir Daglig Leder og Styret en god og enkel oversikt over den økonomiske situasjonen i 
klubben til enhver tid og forenkler attestering av utgifter. 

Økonomiplanen blir gjennomgått våren 2023 og eventuelle oppdateringer vedtas i styremøte.   

Årsresultat 

Tjensvoll FK hadde i 2022 et positivt årsresultat på kr 31.081 og ved nyttår en egenkapital på kr 
1.860.232. Årsresultatet er kr 79.052 under budsjettert årsresultat på kr 110.133. Det totale 
årsresultatet inkluderer bevegelser på lagkontoer. Årsresultat for klubbdriften (ekskludert 
lagkontoer) viser et overskudd på kr. 15.550.  

Driftsinntekter 

Totale driftsinntekter for 2022 var kr 1.614.834 som er ca. kr 48.000 under 2021. Budsjetterte 
driftsinntekter på kr 1.607.000 inkluderer ikke bevegelser på lagkontoer. Dersom bevegelser på 
lagkontoer ekskluderes, var driftsinntektene på kr 1.314.343. Avviket fra budsjetterte 
driftsinntekter kommer i hovedsak fra mindre statlige og kommunale tilskudd en budsjettert (ca. 
kr 150’), lav påmelding til Tjensvoll-turnering i Randaberg Arena (ca kr 66’) og dugnader (ca. kr 
32’). På plussiden fikk vi ca. kr 24’ mer enn budsjettert i medlemskontingent og treningsgebyr.  

Statlige tilskuddsordninger som medlemsbasert støtte, MVA-kompensasjon og kommunale 
tilskuddsordninger bidro med kr 456’ i inntekter, noe som tilsvarer 28% av de totale inntektene til 
Tjensvoll FK i 2022. Dette er ca. kr 150’ mindre enn i 2021 da vi fikk ekstraordinære tilskudd som 

resultat av Covid-19.   

Dugnadsinntekter bidro totalt med kr 303’ i inntekter og tilsvarer 19% av Tjensvoll FK sine totale 
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inntekter.  

Budsjetterte inntekter fra medlemskontingent og treningsgebyr var kr 375’ mens resultatet ble kr 
399’. Medlemskontingent og treningsgebyr stod i 2022 for 25% av de totale inntektene til 
Tjensvoll FK. Positivt at vi får inn nær 100% av kravene knyttet til medlemskontingent og 
treningsgebyr.  

Grasrotandel bidro med kr 137’ i inntekter som er rett over budsjett og på nivå med tidligere år 
(9% av totalinntektene). Det er en svakt dalende trend på inntekter fra Grasrotandel de siste 
årene.  

Driftskostnader 

Ordinære og andre driftskostnader (inkludert lønnskostnader) ble totalt kr kr 1.588.500. Dette 
inkluderer bevegelser på lagkontoer. Dersom bevegelser på lagkontoer ekskluderes, var de 
totale driftskostnadene kr. 1.303.540 som er kr 196.327 lavere enn budsjettert. Lavere kostnader 
enn budsjettert kommer fra lavere varekostnad på dorulldugnad (kr 73’) og lavere varekostnad 
enn budsjettert (kr. 123’). 

Daglig leder og styret har gjennom regnskapsåret hele tiden hatt oversikt over driftskostnader 
opp mot driftsinntekter slik at vi styrer mot budsjettert årsresultat.  

Lønnskostnader 

Totale lønnskostnader i 2022 var kr 419.561. Dette inkluderer lønn til daglig leder (50%), 
dommerutgifter og kompensasjon til instruktører på våre fotballskoler. Dette er opp kr 173’ fra 

2021 og skyldes at vi i 2022 hadde daglig leder i 50% stilling hele året mot 3 måneder i 2021. 
Totale lønnskostnader ble kr 20’ lavere enn budsjett.  

Balanse 

Per 31.12.2021 hadde Tjensvoll FK en egenkapital på kr 1.860.232 som er omtrent likt som 
2021. Kortsiktig gjeld var kr 137.368 ved utgangen av 2022. Styret ønsker også å fremheve at vi 
ikke sitter på noen kontantkasse. 

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. 2022 har vært det første 
normalåret etter pandemien og vi er glade for at vi kom oss gjennom to vanskelige år med svært 
mange medlemmer i behold. 

Styret har gjennom 2022 hatt stort fokus på å fortsatt sikre god økonomi-styring, samtidig som vi 
har håndtert oppgaver som en daglig leder i 50% stilling ikke har mulighet til å dekke inn. 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 i 2022 har et større sportslig 
fokus der det å ivareta både medlemmer, frivillige og tillitsvalgte har vært viktig. Å legge til mest 
mulig sportslig aktivitet som kan gi flest mulig et sportslig tilbud lengst mulig, har vært svært viktig 
for styret dette året. 

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 7.mars 2023 

Cecilie Bakkene Pedersen for styret i Tjensvoll FK 



 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets beretning for 2022 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Eirik Gudmundsen og Håvard Wilhemsen Degnes 
 

12.03.2023 



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 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022. 
 
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 idrettslagets 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 årsresultat med overskudd på kr 31 081 i 2022 mot kr 
107 133 i budsjett og mot kr 516 266 i 2021. Den frie egenkapitalen økte fra kr 
1 829 151 ved 01.01.2022 til kr 1 860 232 ved 31.12.2022. 
 
 
 
 
 



3. Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av 
idrettslaget: 
 
3.1 Styrets løpende behandling av regnskap. 
Vi registerer med glede at styret har fortsatt det gode arbeidet i 2022 som året før. 
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! Det 
registreres at det er bevegelser på lagkonto som ikke var budsjettert, men vi forstår 
at dette også følges tett opp med hvert enkelt lag. 
 
 
3.2 Utgifter til bevertning i forskjellige sammenhenger. 
Såvidt vi kan se, også fra enkelte stikkprøver i Tripletex for 2022, så opplever vi at 
håndtering av utgifter til bevertning har blitt håndhevet i henhold til retningslinjene.  
 
3.3 Godkjenningsprosesser 
Såvidt vi kan se, også fra enkelte stikkprøver i Tripletex for 2022, så opplever vi at 
Fullmaktsmatrisen i Økonomiplanen har blitt etterfulgt 
(https://www.tjensvollfk.no/okonomiplan). 

 
3.4 Dugnader og større prosjekter 
Vi registrerer også denne gang at dugnadene som ble gjennomført i 2022 er godt 
dokumentert i Styrereferatene.  
 
3.5 Bruk av kontanter 
Vi registrerer at klubben ikke sitter på noen kontantkasse.  
 
 



4. Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 
Kontrollutvalget har ingen betydelige anmerkninger til det fremlagte 
regnskapet for 2022. Følgende er våre kommentarer til inntekter og utgifter: 
 
4.1  Inntekter 
Klubben har i 2022 hatt kr 1 614 834 i totale driftsinntekter som er kr 47 919 lavere 
sammenlignet med 2021. Budsjettet var på kr 1 607 000, men dette inkluderte ikke 
bevegelse på lagkontoer som ga tilleggsinntekter på kr 300 491.

 

   
 

Det er gledelig med økning i medlemsinntekter i et normalår uten COVID-19. Ellers 
ser det ut som litt lavere tilskudd og lavere inntekt fra dugnader er hovedårsaken til 
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litt lavere inntekt enn i 2021 og også lavere enn forventet i 2022 hvis en ser vekk fra 
bevegelser på lagkontoer. 

 
4.2  Utgifter 
Klubben har i 2022 hatt kr 1 588 500 i totale utgifter, noe som betyr en økning på kr 
437 882 fra 2021. Budsjettet for 2022 var på kr 1 499 867, men dette inkluderte ikke 
bevegelser på lagkontoer som ga tillegsutgifter på kr 284 960. 

  
 

Sett vekk fra bevegelsene på lagkontoer, så er den største økningen i 2022 
sammenlignet med 2021, økte lønnskostnader. Dette er naturlig da klubben kun 
hadde lønnskostnader for deler av fjoråret.  

 
 
Driftresultatet for 2022, hvis en ser vekk fra bevegelser på lagkonoter, er kr 15 550. 
Bevegelser på lagkontoer bidrar med ytterligere kr 15 531 i netto positiv driftsresultat 
for 2022. Det er betryggende å se at klubben leverer positivt driftresultat, selv når 
inntektene er noe lavere enn forventet.  
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5. Konklusjon 
Kontrollutvalget berømmer styret sin innsats i 2022 som nok en gang har 
resultert i positivt driftsoverskudd. Vi opplever at Styret har veldig god kontroll 
på løpende utgifter og kostnader i alle deler av driften, inkludert bevegelsene 
på lagkontoer. Kontrollutvalget anbefaler derfor at styrets beretning og 
Tjensvoll FK sitt årsregnskap for 2022 godkjennes av årsmøtet. 
 
  
Stavanger, 12. Mars, 2023 
  
Signatur  
 
 
____________________________ 
Eirik Gudmundsen 
 
 
 
Signatur 
 
_____________________________ 
Håvard Wilhemsen Degnes 



Årsregnskap 2022
Tjensvoll Fk

Resultatregnskap
Balanse

Noter

Org.nr.: 983 227 058



Resultatregnskap
Tjensvoll Fk

Note 2022 2021
Driftsinntekter og driftskostnader

Medlemsavgifter/egenandeler 399 204 324 336
Andre inntekter 1 215 630 1 338 417
Sum driftsinntekter 1 1 614 834 1 662 753

Aktivitetskostnader 986 081 811 271
Lønnskostnad 2 419 561 172 351
Annen driftskostnad 182 859 166 995
Sum driftskostnader 1 588 500 1 150 618

Driftsresultat 26 334 512 135

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 4 747 4 130
Sum finansposter 4 747 4 130

Årsresultat 31 081 516 266

Disponering ( dekning ) av årsresultat
Avsatt til annen egenkapital 3 31 081 516 266
Sum disponert (dekket) 31 081 516 266



Balanse
Tjensvoll Fk

Note 2022 2021
Eiendeler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 1 50 262 40 643
Andre kortsiktige fordringer 8 148 8 000
Sum fordringer 58 410 48 643

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4, 5 1 939 189 1 821 075

Sum omløpsmidler 1 997 600 1 869 718

Sum eiendeler 1 997 600 1 869 718



Balanse
Tjensvoll Fk

Note 2022 2021
Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 1 860 232 1 829 151
Sum opptjent egenkapital 1 860 232 1 829 151

Sum egenkapital 1 860 232 1 829 151

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 25 271 16 273
Skyldige offentlige avgifter 16 609 17 244
Annen kortsiktig gjeld 95 488 7 050
Sum kortsiktig gjeld 137 368 40 567

Sum gjeld 6, 7 137 368 40 567

Sum gjeld og egenkapital 1 997 600 1 869 718

Cecilie Bakkene Pedersen
styreleder

Hildegunn Aase Kamanga
styremedlem

Trine Anett Usken
styremedlem

Ronny Mæland
styremedlem

Anette Aano
styremedlem

Eirik Aase 
styremedlem



Noter 2022 

Tjensvoll FK 

Side 1 

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: Lønnskostnader 

 

Posten lønnskostnader er slått sammen av: 2022 2021 

Lønninger 255 842 65 800 

Arbeidsgiveravgift 44 694 13 510 

Pensjonskostnader 36 088 25 521 

Andre lønnsrelaterte ytelser 82 936 67 519 

Sum 419 560 172 350 

   
Antall årsverk sysselsatt i klubben 0,5 0 

 

Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret 

 

Lønn 219 454 0 

 

 
   Andre ytelser                       6 000 

 

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

Klubben pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. 

 

 
 

Note 3 : Egenkapital 

 

    
Annen 

egenkapital 
Sum 

Egenkapital pr. 01.01  1 829 151  1 829 151 

Årets resultat  31 081 31 081 

Egenkapital pr. 31.12  1 860 232 1 860 232 

 

 

 

Note 4: Pantstillelser 
 

Tjensvoll FK  har ingen pantstillelser pr 31.12.22 
 

 

 

Note 5: Bundne midler 
 

    2022 2021 

Bundne skattetrekks midler:  6 442  6 708 
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Note 6 : Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående personer/ selskaper 

Tjensvoll FK har ikke stillet garantier eller ytet lån til nærstående parter. 

Note 7 : Annen gjeld og fordringer 

Tjensvoll FK har en intern gjeld til lag på kr. 180 737 



BUDSJETTFORSLAG FOR 2023

Tjensvoll FK

2023 2022

Budsjett Regnskap Endring

   Driftsinntekter

      Salgsinntekter

         3200 Medlemskontingent  kr       450 000   kr       399 204   kr         50 796 

      Salgsinntekter  kr       450 000  kr       399 204  kr         50 796 

      Annen driftsinntekt

         3411 LAM / MVA Kompensasjon/ Offentlig støtte  kr       261 000   kr       260 859   kr               141 

         3415 Grasrotandel  kr       150 000   kr       137 346   kr         12 654 

         3440 Kommunale tilskudd  kr       195 000   kr       195 442  -kr              442 

         3910 Sponsorstøtte  kr       130 000   kr       130 000 

         3955 Tjensvoll turnering  kr         60 000   kr         58 423   kr           1 577 

         3991 Dugnader  kr       370 000   kr       263 069   kr       106 931 

         3999 Diverse aktiviteter  kr         35 000   kr         35 000 

      Annen driftsinntekt  kr    1 201 000  kr       915 139  kr       285 861 

   Driftsinntekter  kr    1 651 000  kr    1 314 343  kr       336 657 

   Driftskostnader

      Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler

         4991 Dugnader  kr       145 000   kr       116 725   kr         28 275 

         4999 Diverse aktivitetskostnader  kr           6 000   kr           5 123   kr               877 

      Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler  kr       151 000  kr       287 054 -kr      136 054 

      Varekostnad

         4352 Andre kurs, dommere, ledere  kr         25 000   kr         10 000   kr         15 000 

         4420 Trenerhonorar, og andre utbetalinger  kr       130 000   kr         92 600   kr         37 400 

         4520 Idrettsutstyr  kr       166 000   kr       166 267  -kr              267 

         4521 Reiseutgifter kamper  kr           3 000   kr           2 212   kr               788 

         4522 Turneringer/treningsleirer  kr         80 000   kr         78 833   kr           1 167 

         4523 Påmeldingsavg-seriekontingenter  kr         60 000   kr         59 650   kr               350 

         4524 Overganger og lisenser  kr           8 400   kr           9 000  -kr              600 

         4525 Sosiale sammenkomster  kr         40 000   kr         17 746   kr         22 254 

         4527 Gaver og premier  kr           6 000   kr           6 549  -kr              549 

         4528 Trykking, drakter etc  kr         40 000   kr         38 992   kr           1 008 

         4531 Forsikring lag  kr         41 000   kr         40 220   kr               780 

         4532 Bøter, gebyrer  kr               -     kr           6 000  -kr        6 000 

         4590 Beholdningsendring  kr               -     kr           1 000  -kr        1 000 

         4950 Tjensvoll-turnering  kr         30 000   kr         30 201  -kr              201 

         4952 Fotballskole  kr         21 000   kr         20 003   kr               997 

      Varekostnad  kr       650 400  kr       579 273  kr         71 127 

      Lønnskostnad

         5000 Lønn til daglig leder  kr       424 330   kr       212 404   kr       211 926 

         5005 Lønn lærling  kr         75 000   kr         25 000   kr         50 000 

         5013 Dommerutgifter  kr         58 000   kr         57 886   kr               114 

         5020 Feriepenger  kr         48 300   kr         25 488   kr         22 812 

         5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse  kr           6 000   kr           6 000   kr                  -   

         5400 Arbeidsgiveravgift  kr         80 250   kr         41 100   kr         39 150 

         5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger  kr           6 500   kr           3 594   kr           2 906 

         5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad  kr         68 800   kr         36 088   kr         32 712 

         5510 Trekkpliktig del av reise  kr         12 000   kr         12 000   kr                  -   

      Lønnskostnad  kr       779 180  kr       419 561  kr       359 619 

      Annen driftskostnad

         6200 Elektrisitet  kr         15 000   kr         17 821  -kr           2 821 

         6300 Leie lokale  kr         18 500   kr         18 000   kr               500 

         6420 Leie datasystemer  kr         15 000   kr         13 890   kr           1 110 

         6540 Inventar  kr               -     kr           5 980  -kr        5 980 

         6700 Regnskapshonorar  kr         45 000   kr         40 650   kr           4 350 

         6860 Diverse klubbhus  kr           9 000   kr           9 058  -kr                 58 

         6870 Drift klubbhus  kr         11 000   kr           9 549   kr           1 451 

         6900 Internett  kr           5 000   kr           4 935   kr                 65 

         7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig  kr               -     kr           1 250  -kr        1 250 

         7300 Salgskostnad  kr               -     kr         21 672  -kr      21 672 

         7500 Forsikringspremie  kr         30 000   kr         28 940   kr           1 060 

         7740 Øredifferanser  kr               -    -kr                 13   kr              13 

         7770 Bank og kortgebyrer  kr         10 000   kr         10 611  -kr              611 

         7780 Purregebyr Inkasso  kr               -     kr               517  -kr           517 

      Annen driftskostnad  kr       158 500  kr       182 859 -kr         24 359 

   Driftskostnader  kr    1 739 080  kr    1 303 540  kr       435 540 

Driftsresultat -kr         88 080  kr         10 803 -kr         98 883 

Regnskapskonto



 

Innstilling fra valgkomité til tillitsverv i Tjensvoll Fotballklubb,  
ved årsmøte 15 mars 2023. 
Styreverv, Sportslig utvalg og kontrollutvalg 

Innstilling styre: 

Ikke på valg: Eirik Aase. 1 år til 

Ikke på valg: Trine Usken. 1 år til 

Ikke på valg: Ronny Mæland. 1 år til. 

Ikke på valg: Anette Aano. 1 år til. 

På valg: styreleder Cecilie B. Pedersen. Innstilles for 2 år. 

På valg NY: styremedlem Anne Line Olsen, innstilles for 2 år. 

På valg: Vara Gert von Hirsch. Innstilles for 1 år. 

Ønsket ikke gjenvalg, styremedlem Hildegunn Kamanga. 

Innstilling sportslig utvalg: 

På valg NY:  sportslig leder Einar Moi Øvstedal. Innstilles for 2 år 

Ikke på valg: Ungdomsleder Lars Aamodt. 1 år til. 

Ikke på valg: Barneleder Tor Even Aas. 1 år til. 

Ønsket ikke gjenvalg, Sportslig Leder Eirik Aase. 

Valgkomité gjør oppmerksom på at både ungdomsleder og barneleder har gitt utrykk for ønske om 
fratredelse, men hvorpå begge sa ja om 1 års fortsettelse om ingen sto i kø for disse verv. Ingen kø notert 
utfor valgkomités lokaler. 

Innstilling kontrollutvalg: 

På valg: Eirik Gudmundsen. Innstilles for 1 år. 

På valg: Ingvar Malde. Innstilles for 1 år. 

På valg vara: Geir Holst-Jæger. Innstilles for 1 år 

Ønsket ikke gjenvalg, medlem Håvard Degnes. 

Begrunnelse for innstilling av nye verv 

Styreleder:  Cecilie B. Pedersen. Utfører en glimrende jobb som god representant for Tjensvoll 
Fotballklubb. Engasjert og deltakende på det aller meste som skjer i klubben. Aktiv, synlig, inkluderende 
og dyktig styreleder. Stilte sin plass til disposisjon, Valgkomité går enstemmig inn for at Cecilie forsetter 
arbeidet. 

Styremedlem: Anne Line Olsen. Engasjert i klubben i årrekke i både barne- og ungdomsfotball i Tjensvoll. 
Interessert og villig til aktivt drive klubben videre. Har og har hatt egne barn som medlem i klubb. 

Vara: Gert von Hirsch. Det finnes bare en Gert! Øvrige kommentarer unødvendig. 

Leder sportslig utvalg: Einar Moi Øvstedal. Mangeårig medlem i klubben. Trener i dag for A-laget damer, 
tidligere trent Jr. gutt og spiller selv for Tjensvoll A-laget. Veldig engasjert og meget godt likt person i 
miljøet i klubben. Vært i klubben i årrekke. En person som bryr seg om klubben vår.  

 
Vennlige hilsener fra valgkomité 2023 

23 februar 2023. 

Jens Kristoffersen, Nils Alexander Hoem Hegre og Gitle M. Aarre 



 

 

Styret i Tjensvoll Fotballklubb innstiller følgende personer til valgkomite ved årsmøtet 15.mars 2023: 

 

Leder: Gitle Aarre (velges for 1 år) 

Medlem: Jens Kristoffersen (velges for 1 år) 

Medlem: Nils Hoem Hegre (velges for 1 år) 

Vara: Linda Vikanes 
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Gruppen bestod i 2022 av ca. 20 spillere. Av disse kom 6 spillere fra SIF før sesongen og vi fungerte som et 

samarbeidslag med SIF. Verken SIF eller Tjensvoll FK hadde grunnlag for et J15 lag, så vi hadde fire 

overårige jenter født i 2007. Sammenslåingen av jentene fra Tjensvoll FK og SIF gikk seg veldig fint til og 

det ble en homogen gruppe med mye godt humør og fotballglede og nye vennskap.  

Gjennom sesongen hadde vi i tillegg til treningshverdagen mange kjekke aktiviteter på og utenfor banen. 

Det desiderte høydepunktet for sesongen var turen til Vildbjerg Cup i Danmark. Det sosiale aspektet og 

skape gode minner for resten av livet er det viktigste ved en slik tur, og det føler vi absolutt at vi 

oppnådde. Vi havnet i B-sluttspillet, men da våknet jentene skikkelig og tok seg helt til finalen. Her ble det 

dessverre tap mot et dansk lag, men å være med helt til finalespillet siste dagen og premieutdeling med 

sølvmedalje rundt halsen var nok en opplevelse som jentene vil bære med seg som et minne for livet.  

I det hjemlige seriespillet spilte vi på nivå 2. En fin pulje der noen lag var klart bedre enn oss, noen 

jevngode og et par lag vi var bedre enn. Litt varierende resultater der vi særlig slet med å skape sjanser og 

vippe jevne kamper i vår favør. Å skape flere sjanser og lage flere mål må bil en hovedmålsetting for 2023-

sesongen når vi spiller J15 fotball.  

Trenere: Ronny Mæland, 

Eirik Aase, Nils Gjerpe 

Lagleder: Linda Vikanes 
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Fotballgolf på Sola Hinna Cup i mars 

Vildbjerg Cup – Sølv i B-sluttspill 
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Toppscorer: Frida Vikanes Mæland 

Årets spiller: Frida Hjelm Larsen 

Årets gledesspreder: Emma Wathne Pedersen 



G2014   Side 1 av 3 

Årsmelding Gutter 2014  

Vi er p.t 25 spillere.  
 

• 1 hovedtrener: Kim F. Henriksen 

• 3 hjelpetrenere: Enrico Pollarolo, Jan Frode Idøse og Truls K. Engene. Kim går ut i en 
foreldrepermisjon til våren.  

• 1 lagleder/oppmann/spondansvarlig: Lene Erikson 

• 1 sosialkomitee bestående av 3 stk foreldre.  
 
I fjorårets sesong var vi 3 lag, kommende sesong har vi meldt på 2. Vi hadde trening x 1/uke på 
Haugtussa som av og til kolliderte med kamp.  
 
Vi har deltatt på følgende turneringer 22/23: Vaulen vårcup, POL-OBOS cup, TFK-internturnering, 
Hundvåg KiwiBama, FK Vidar Miniturnering, Hinna turnering OBOS cup, TFK turnering. 
 
2 foreldremøter avholdt 30.03.22 og 10.01.23. 
1 sommeravslutning og 1 juleavslutning. 
 
Mvh Lene Erikson 

 

TFK turnering 2022: 
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Trening på Haugtussa: 

 
 
 

Juleavslutning med kamp først, deretter litt god mat: 
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Årsrapport for Gutter 2010, sesongen 2022  

 
Startet trening 5. januar og hadde siste trening 15.desember. Tre treninger i uka. 
 
Første år med 9er fotball for guttene. To lag i seriespill. Et lag på nivå 1 og et lag på nivå 2.  
 
Vi har deltatt på tre cuper. Lindesnes, Ålgård og Hinna. 
 

Fint år              
 
Mvh Børge Andersen 
Trener. 
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Tjensvoll FK – Gutter født 2015 
 

Laget består av 20 spillere. En veldig fin og sammensveiset gjeng som vi håper og tror kan 

holde sammen lenge. Siden laget ikke hadde seriespill deltok vi i hele 7 turneringer og hadde 

i tillegg 2 treningskamper mot Vidar og en mot Våganes. Laget trente på starten av året fast 

en gang i uken, men dette har vi gradvis økt til to treninger eller en trening og en kamp. 

Laget hadde gjennom året 4 flinke engasjerte trenere. Anette Aano og Silje Grete Haugstad 

som har vært med fra dag 1. I tillegg har vi vært så heldig å få hjelp av Frida Vikanes 

Mæland og Emma Wathne Pedersen. Guttene stortrives med denne gjengen. 

Jeg, Thomas Tungland, har vært lagleder i 2022. I 2023 får vi også hjelp av Inge Ovedal som 

skal være lagleder for et lag i serien i tillegg til at han er engasjert og hjelpende på 

treningsfeltet. 

Vi hadde en sommeravslutning og en juleavslutning i forbindelse med trening. I tillegg deltar 

vi samlet på Viking sine hjemmekamper når Lyse deler ut billetter til lag. 
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Årsmelding jenter f. 2016/2017 

Trenere: Ane Cecilie Duus, Tom-Are Larsen-Svenning, Silje Haukdal, Anette Aano 

Vi startet opp laget i oktober 2022, og siden da har vi hatt et stadig økende antall jenter på trening. 

Pr mars 2023 er det hele 20 jenter som trener i gymsalen på Tjensvoll skole, hver onsdag. Foreløpig 

er øktene på 45 minutter, men vil økes til en time etter hvert. Treningene er fulle av musikk som 6-7 

år gamle jenter elsker, kjekke leker (stiv heks er en av favorittene), enkle øvelser med ball og 

hjørnefotball. Det er også helt nødvendig å leke i tauene i taket, helst både før og etter trening. Vi ser 

allerede stor idrettsglede og god lagånd hos jentene, og jammen kan de også tråkke til i duellene når 

vi spiller hjørnefotball. Vi satser på å melde på noen lag til helgeserie i løpet av våren og høsten, for 

de jentene som ønsker det. Det gleder vi oss veldig til. 

Vi har fått et kjekt trenerteam rundt laget, med 4 trenere. Det er også flere foreldre som gjerne 

hjelper hvis det er behov. Foreldregruppen er skikkelig fin, og skaper alltid god stemning på 

sidelinjen. 

Vi hadde en hyggelig juleavslutning i gymsalen, med is og pepperkaker. Flere sosiale treff vil komme 

etter hvert.  

  

 



 

 
 

2022 ÅRSRAPPORT FOR J 2014 
 
Lagleder: Leif Egeland 
Trener:, Sveinung Gjerde, Knut Arne Birkedal, Arne Øyvind Larsen 
 
Oppsummering 
 
- 19 spillere registrert i Spond ved sesongslutt 
- 55 økter gjennomført inkl. kamp og turnering 
- 1 lag i serien vår, 2 lag på høst 
- 8 nye har begynt i løpet av sesongen  
- Spiller jevnt stort sett mot alle lag. 
- Sosialt og kjekt å reise på turnering. Vi har vært heldige og blitt invitert på 
flere av dem gratis.  
 
Turneringer: 
Tjensvoll turnering i Randaberg arena, Teccon cup, Klepp cup, Varhaug cup, Vidar cup 
og Vaulen cup 
 



 

Internal 

Årsrapport 2022 for J2010  
 
Trenerteam: Ingvar Malde, Elin Olsen, Leif Egeland og Hallvard Eidem  
Lagleder: Thorleif Skov 
 
Treninger, antall og innhold 
Ved sesongstart bestod laget av 17 ivrige spillere fra 5 skoler (Madlavoll, Auglend, Tjensvoll, 
Storhaug og Ullandhaug). I løpet av sesongen (desember) slo vi oss sammen med Sif og vi 
er per dags dato 25/26 spillere.  
Laget har trent to-tre ganger i uken og hver økt har vart 1,5 time. 
Treningsoppmøtet har vært ganske bra. Treningene har vært fokusert rundt teknikk, 
basisferdigheter og spilløkter. Vi har trent mye på å spille oss ut bakfra på banen og å sette 
press på motstanderlaget. 
 
Serie og turneringer 
Vi meldte på ett 9-er lag på nivå to til serien. Det ble spilt 16 kamper i serien og de fleste av 
disse var jevne kamper. Vi har vært litt mange spillere for ett lag og litt for få spillere til å ha 
to lag. 4-5 spillere har stått over hver kamp i en rulleringsløsning.  
Vi har deltatt på 4 turneringer; Vinterserie, Teccon Cup (Randaberg), Massive Cup (Ålgård) 
og Lindesnes Cup. På Lindesnes Cup stilte vi med to 7-er lag.  
Flere av jentene deltok også på Tine fotballskole, dommerkurs og Jenter i fokus i regi av 
TFK. Tilbakemeldingene her var at det var kjempekjekt! 
 
Sosialt 
Vi har hatt sommeravslutning med foreldrekamper på bydelens finest beliggende fotballbane, 
juleavslutning i klubbbrakka med stafetter og quiz.  Vi har også vært sammen på vikingkamp 
og vært balljenter både på Siffen og Viking stadion. Laget er en ivrig positiv gjeng som 
generelt er interessert i fotball.  
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Årsrapport Tjensvoll FK J11 2023 

 

08.03.2023 

 

Laget Tjensvoll FK J11 består av jenter født i 2011/2012/2013. 

Laget har per i dag 24 medlemmer. Det er som regel godt oppmøte på treninger og gruppen som 
helhet har vokst utrolig mye i ferdighetsnivå det siste året.  

Av foreldremøtet i Januar ble det beslutet at gruppen nå har så mange medlemmer fra 2011 at man 
kan melde 2011 jentene på turneringer separat fra 2012 turneringene. Noen av jentene i 2012 kullet 
kan steppe inn i kamper på 2011 nivå. Vi har et par jenter fra 2013, disse har vært med laget i lang �d 
og vil fortsete å spille kamper i 2012 gruppen.  

Fra og med 2023 har Tjensvoll FK J11 flytet treninger fra Gosen Kunstgress �l Sørmarka på Tirsdager 
og trening på SIF sammen med SIF på Onsdager. Dete fungerer bra.  

Det var en periode �lbud om ekstra trening på mandager for de jentene som ønsket det, dete 
�lbudet ble fli�g brukt av enkelte spillere, men er nå på pause da gymsalen på Gosen ikke har vært 
�lgjengelig for trening.  

Oppmøtet på treninger ligger mellom 11 og 19 spillere som vi synes er bra.  

Tor Even Aas er lagets hovedtrener, i �llegg er Signe Grøsdal og Jochen Müller med som trenere og 
gjør en kjempe innsats for variert og progressiv trening. I �llegg hadde vi i høst en prøveordning hvor 
trening ble arrangert av guter fra A-laget, dete fungerte bra.  

Lina Helvik er lagleder for den kommende sesongen, Hildegunn Kamaga var lagleder fra Vårsesongen 
og frem �l foreldremøtet i Januar.  

Vårsesongen 2022 var laget med på Jæren Sparebank Cup, Vaulen Vårcup og FGI cup.  

Som i �or startet høstsesongen med Lindesnescup. Videre utover høsten deltok laget i TFKs 
internturnering, FK Vidar miniturnering og Havdurknoten.  

Tor Even Aas har arrangert flere mulighet for jentene �l å være balljenter for Vikings damelag og laget 
har også fåt besøk på trening fra Nora Heggheim fra Viking.  

Laget har egen sosialkomite som ivaretar det sosiale. Før jul ble det arrangert Nissefest på Madlamark 
bydelshus.  

Jentene ser frem �l årets sesong og gleder seg �l å spille kamp igjen.  

 

Lina Helvik, 

Lagleder J11 Tjensvoll FK 
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2022 årsrapport for Gutter født 2011 
 
 

Trenere: Yngve Rosell og Pål Steinsbø 
 
Lagledere: Carine Johansen og May-Britt Kopperstad 
 
Oppsummering:  
Ved sesongslutt var vi 22 spillere, 3 spillere sluttet helt på tampen av året. Laget har trent tre ganger i 
uken. To økter på Sørmarka og en økt på Gosen. Fokus på trening har vært å gi god innsats på 
øvelser, gjøre hverandre gode og ha det gøy.  
Mot slutten av sesongen forberedes guttene på at det blir 9-er fotball i 2023 - og at det vil bli 
nivåinndeling på kamper. Men hovedfokuset er at vi et et samlet lag, samhold er viktig. 
 
Kamper i 2022: 
Vi har hatt to lag påmeldt til vårsesongen og vintersesongen 2022. I og med at vi ikke har nok spillere 
til å ha to uavhengige lag, har flere spillere spilt to kamper i uken. Vi har også vært så heldige å få 
låne noen ivrige spillere fra 2012 laget. Veldig kjekt å ha de med på kamp.  
 
Turneringer:  
TFK turneringen i Randaberghallen 
Sola cup 
Rema cup - På Bømlo (vår første utenbys turnering) 
TFK internturnering på Sørmarka 
Madlacupen 
Hundvåg Kiwi Bama cup (de trengte lag, vi fikk spille gratis) 
Vidar miniturnering 
Hinna miniputturnering 
 
Sosialt:  
Vi fikk til å ha både sommer og juleavslutning i klubbhuset. Noen gikk i folketoget på 17.mai 
Den store sosiale eventen i året som har gått var å reise til Bømlo, sove i en gymsal og alt en sånn cup 
bringer med seg. 
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2022 ÅRSRAPPORT FOR GUTTER 10 (Født 2012) 

 
Trenere: Øyvind Skjelbreid, Per Staurland 
Lagleder: Thomas Stoudt, Eirik Ovesen 
 
Oppsummering 
7’er fotball med 2 treninger i uka og 2 påmeldte lag i serien. Stabil base av gutter som har vært 
med. Noen få sluttet på grunn av flytting og vi fikk tilbake noen som hadde vært med før med 
ny giv. Treningene på Gosen kunstgress har vært i hovedsak ledet av Øyvind Skjelbreid og Per 
Staurland. Bra oppmøte på trening gjennom hele året.  
 
Ønsker å fremheve godt samarbeid med guttene som er et år eldre og et år yngre. Hospitering 
på trening og kamp har fungert utmerket for våre gutter. Det har også fungert med hospitering 
fra de jevnaldrende jentene.  
 
Opplevde at det ble litt lite med to treninger i uka spesielt når kampene begynte. Per Staurland 
startet opp med ekstra frivillig trening på søndager.  
 
Turneringer: 
Sosial komite ble satt for å arrangere overnattings cup på Sørlandet. To lag stilte på Lindesnes 
cup som ble årets høydepunkt. Slitne og fornøyde gutter som reiste hjem etter en kjekk 
turnering. Sportslig og sosial suksess. 
 
Sosialkomiteen skaffet gratis biletter til Viking kamp, veldig kjekt. 
Flere mindre lokale turneringer ble også deltatt med varierende resultater. 
 
Utmerkelser: 
 
Annet: 
Dugnader utført både spond- og parkeringsdugnad. 

 
 
Bilder: Avsluttingskamp mot foreldre. 
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Årsrapport for Gutter 2013, sesongen 2022  

 

Vi begynte året med rundt 15 spillere. Mistet 2 spillere i løpet av året. 13 spillere i 
desember 2022.  
 
Gustsvo har vært trener, Eduardo ble med som hjelpetrener etter sommeren. Vi har 
også fått hjelp av Lena som går vg3 idrett. Hun har hatt som skoleoppgave å 
gjennomføre 20 treninger. Det har fungert bra! 
 
 Vi har hatt 2 treninger på 1 time og 15 min hver i uken. De fleste ukene har vi også 
arrangert jogging på søndagene for spillere og foreldre/ søsken. 
 
Vi har vunnet omtrent alle kamper dette året. 
 
Vi har deltatt på ca 4 turneringer. 
 
Vi har hatt foreldremøte både vår og høst. 
 
I februar 2023 ble laget slått sammen med SIF. 
 
 
Maria 
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