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1.0 Innledning ved Einar Håndlykken 
 

Pila peker alltid opp 
 

Ok, ikke alltid da. Noen små nedturer på veien oppover må vi tåle.  

 

2017-sesongen endte med 6. plass. Isolert sett ingen dårlig plassering for en klubb av vår størrelse. 

Likevel tror jeg vi skal være så ærlige og si at vi er litt skuffa. Vi var tippa som gullutfordrere av 

fotball-Norge, eksemplifisert ved at NFF satt oss opp mot Rosenborg i første og siste serierunde. Selv 

satt vi medalje som mål. Og da kan vi ikke si oss fornøyd med en 6. plass. 

 

Likevel må det sies at sesongen 2017 absolutt hadde sine lyspunkt.  

• Vårt 2. lag holdt plassen. Dette gir en svært viktig/god kampplattform for de nest beste i A-

stallen og de største talentene på juniorlaget vårt i 2018 

• Vi kom til 3. kvalifiserende runde til Europa League etter å ha slått ut både Ballymena fra 

Nord-Irland og FC Vaduz fra Liechtenstein. Dynamo Zagreb ble for sterke, men det var på 

håret at vi ikke klarte å hamle opp med de også 

• Vi solgte Rafik til storklubben Fiorentina i Serie A 

• Vi spilte nok en sesong med et a-lag bestående av 5-7 telemarkinger i start-elleveren 

Likevel sitter alle odderær igjen med en litt skuffa følelse. Meg selv inkludert. 

Men kanskje er det på tide å stikke fingeren i jorda. Skien, Grenland og Telemark er ikke akkurat 

Norges kraftsenter hverken målt i befolkningsgrunnlag eller næringsliv. Skulle vi tatt utgangspunkt i 

dette, ville Odds Ballklubb ligget et sted rundt 14-18. plass i norsk fotball, altså i heisen mellom 

Eliteserien og Obos-ligaen. 

 

Så skal vi huske at det er noe som heter å bli offer for egen suksess. Vi har lagt noen fantastiske år bak 

oss, de beste i klubbens moderne historie. Det er åpenbart vanskelig å levere på et så høyt nivå hvert 

år. 

• Bronsemedalje (klubbens første) og cupfinale i 2014 

• Et vanvittig Europa League-eventyr i 2015 og fjerdeplass i serien 

• Ny bronsemedalje i 2016 og et nytt år hvor Orvar Odd herjet i Europa 

Tre år på rad i Europa er en prestasjon som er unik i klubbens historie og som svært få i norsk fotball 

kan vise til.  

Vi må minne hverandre på at det ikke er så lenge siden vi befant oss på et helt annet sted. I 1990 spilte 

Odds Ballklubb på nivå 3 mot lag som Ullern, Drøbak/Frogn, Selbak, Runar og Askim. Klubbens 

bunnpunkt ble nok nådd dette året når vi møtte Ullern hjemme på Falkum med 46 betalende tilskuere.  

Siden den gang har pila stort sett pekt oppover. Selv om vi på veien oppover stadig vekk opplever at 

pila svinger en liten tur nedover, for så å skyte ny fart igjen oppover. 
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Jeg tror 2017 var et slikt år.   

I klubbens administrasjon og styre sikter vi i hvert fall oppover. Vi har i 2017 gjennomført en bred 

strategiprosess, og lagt ambisiøse planer for videre utvikling av klubben. 

Blant alle målene og strategiene har vi løftet fram disse tre:  

• Odds Ballklubb skal være et stabilt topp-seks lag i Eliteserien 

• Odds Ballklubb skal være landets beste klubb på utvikling og bruk av lokale spillere 

• Skagerak Arena skal bli en av kamparenaene i Eliteserien med mest trøkk  

 

Disse målene skal Odd nå i løpet av strategiperioden fram til 2022. 

 

Enda dristigere er kanskje visjonen vi har satt. Denne peker forbi den femårige strategiperioden; 

visjonen har et 10-15 års perspektiv:  

• Champions League på Skagerak arena. 

 

Det virker kanskje litt optimistisk – ja, etter 2017-sesongen til og med litt virkelighetsfjernt – men 

visjoner skal være noe å strekke seg etter. Noe vi drømmer om, men samtidig ikke helt urealistisk. 

 

I arbeidet med klubbens visjon lot vi oss inspirere av tidligere visjonære klubbledere i Odd. Rundt år 

2000 kjørte Odd-ledelsen og -styret også en bred strategiprosess. Visjonen de tegnet opp for klubben 

vår den gang var:  

• «Europacup tre år på rad» 

To tiår seinere ble det hårete siktemålet altså virkelighet. Det er lett å ta det for gitt nå. Men når dette 

ble bestemt i år 2000 virket det nok som en svært fjern drøm. 

 

 

Veien til visjonen vår starter i 2018.  

Jeg gleder meg masse til sesongen. Det håper jeg alle andre også gjør.  

Etter den lille nedturen i 2017, skal pila igjen peke oppover.  

Til der vi hører hjemme.  

I toppen.  

 

Odde-hilsen fra  

 

Einar Håndlykken 

Daglig leder i Odds Ballklubb 
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2.0 Dagsorden for årsmøtet 
 

Tirsdag 27. februar 2018 

 

1. Åpning 

2. Godkjenning av stemmeberettigede 

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 

4. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å signere protokollen 

5. Behandling av lagenes årsmeldinger 

6. Gjennomgang av årsmeldinger fra samarbeidende lag, foreninger, 

selskaper og andre aktører 

7. Behandling av revidert regnskap for 2016 

8. Behandling av innkomne forslag 

- Det er ingen innkomne forslag til behandling 

9. Fastsettelse av kontingent 

10.  Behandling av budsjett for 2018 

11.  Behandling av lagets organisasjon 

12.  Valg 
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3.0  Protokoll fra årsmøtet for driftsåret 2016 
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4.0 Valgte til tillitsverv 
 

Odds Ballklubb 

Valgte til tillitsverv i 2017 

 

Funksjon Navn År igjen 

 

Styret 

Leder Trond Haukvik 2 Gjenvalg 

Nestleder Marit Kittilsen 1 Ikke på valg 

Styremedlem Tommy Hagen 1 Ikke på valg 

Styremedlem Øystein Slemdal 1 Ikke på valg 

Styremedlem Lene S. Olsson 2 Gjenvalg 

Styremedlem Casper Holmberg 2 Gjenvalg 

1.varamedlem Åste Solberg Hansen 2 Gjenvalg 

2.varamedlem Line Refsdal 1 Ikke på valg 

 

Barne- og ungdomsavdelingen 

Leder Mona Christoffersen 1 Ikke på valg 

Nestleder Bernt Ove Søvik 2 Gjenvalg 

Styremedlem Tore Hegna 1 Ny 

Styremedlem Morten Havenstrøm 2 Gjenvalg 

Styremedlem Simen Are Melfald 2 Gjenvalg 

Styremedlem Torgeir Skyvulstad 1 Gjenvalg (1 år) 

Styremedlem Lise Quivey Flatebø 2 Ny 

 

Styret i Grenland Fotball AS og Odd Stadion Vest AS 

Leder  Trond D. Haukvik  2 år 

 Einar B. Håndlykken  1 år 

 Per Otterdahl Møller  2 år 

 Tore Andersen  1 år 

 Åste Solberg Hansen  2 år 
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Valgkomité 

Leder Finn Tallakstad  1 år 

 Ola Larsen   1 år 

 Anita Ballestad  1 år 

Vara Marianne Hegna  1 år 

 

Revisor: Ernst & Young 

 

Kontrollkomité: 

Medlem Tom Helge Rønning 2 Gjenvalg 

Medlem Helge Hansen 1 Ikke på valg 

Varamedlem Kjell Magne Holte 1 Ikke på valg 

 

Historiekomité: 

Medlem Frode Bakken 2 Ikke på valg 

Medlem Eivind Blikstad 2 Ikke på valg 

Medlem Bjørn Hogstad 2 Ikke på valg 

Medlem Bernt Rougthvedt 2 Ikke på valg 

 

Merke- og medaljekomité: 

Medlem Erik Holmberg 2 Ikke på valg 

Medlem Per Tollefsen 2 Ikke på valg 

Medlem Helge Hansen 2 Ikke på valg 

Medlem Hans Jan Seland 2 Ikke på valg 

 

Møterett overordnede organer 

NFFs forbundsting Trond D. Haukvik 

 Marit Kittilsen 

 

NFF Telemarks ting Øystein Slemdal 

 Marit Kittilsen 
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5.0 Styrets beretning 
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 6.0 Årsrapport A-laget 

6.1 Statistikk A-laget i Eliteserien 

 

 

 

 

 

 

 

Eliteserien ant. ut inn Spilte min mål gk rk

2 Espen Ruud 28 1 2453 3 5

21 Steffen Hagen 27 2430 1

1 Sondre Løvseth Rossbach k 23 2070

5 Thomas Grøgaard 23 1 1 1946 1

8 Jone Samuelsen 21 3 1 1790 2 6

18 Joakim Våge Nilsen 25 3 6 1707 3

24 Riku Olavi Riski 23 9 3 1641 2 3

16 Fredrik Semb Berge 18 1 1552 1 3 1

10 Olivier Occean 24 2 10 1547 2 2

6 Oliver Berg 25 8 8 1501 1

14 Fredrik Lund Nordkvelle 20 7 4 1356 1

4 Vegard Amundsen Bergan 16 2 1272

7 Erik Martin Broberg 18 5 7 1161 1 2

20 Fredrik Oldrup Jensen 13 2 2 1031 2 1

11 Elbasan Rashani 13 10 1030 2 4

11 Rafik Zekhnini 13 9 3 819 1 2 1

20 Etzaz Muzafar Hussain 11 4 2 774 3 1

15 Sigurd Hauso Haugen 15 6 5 765 2

27 Pape Pate Diouf 13 5 6 661 1 3

13 Stefan Mladenovic 23 3 20 572

12 Viljar Røsholt Myhra k 5 450

9 Torbjørn Agdestein 7 4 3 294

25 John Shuguto Ktolano 4 1 294 1

26 Anders Klemensson k 2 180

17 Markus Andre Kaasa 1 90
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6.2 Statistikk A-laget i NM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cup ant. ut inn Spilte min mål gk rk

4 Vegard Amundsen Bergan 4 1 315

13 Stefan Mladenovic 4 1 315 3 1

24 Riku Riski 4 2 306 3

21 Steffen Hagen 4 2 279

12 Viljar Røsholt Myhra k 3 270

6 Oliver Berg 3 270 5

5 Thomas Grøgaard 3 270

18 Joakim Våge Nilsen 3 270 1

2 Espen Ruud 3 270

9 Torbjørn Agdestein 3 1 248 3

20 Fredrik Oldrup Jensen 3 1 1 183 1

8 Jone Samuelsen 2 2 161

25 John Shuguto Ktolano 4 3 141

10 Olivier Occean 2 1 116

22 Erik Eikeng 2 1 91

1 Sondre Løvseth Rossbach k 1 90

7 Martin Broberg 1 90

15 Sigurd Hauso Haugen 2 1 1 67 1

17 Markus André Kaasa 1 1 45

14 Fredrik Lund Nordkvelle 1 1 45

16 Fredrik Semb Berge 1 1 45

27 Pape Pate Diouf 1 1 45

11 Rafik Zekhnini 1 1 28
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6.3 Statistikk A-laget i Europacupen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa League ant. ut inn Spilte min mål gk rk

2 Espen Ruud 6 540

16 Fredrik Semb Berge 6 540

10 Olivier Occean 6 1 531 1

8 Jone Samuelsen 6 3 475 1

1 Sondre Løvseth Rossbach k 5 450

21 Steffen Hagen 5 450

18 Joakim Våge Nilsen 5 1 378

24 Riku Olavi Risku 5 2 1 362

20 Fredrik Oldrup Jensen 4 360

14 Fredrik Lund Nordkvelle 4 1 1 293

13 Stefan Mladenovic 4 3 1 258 3 1

5 Thomas Grøgaard 3 1 252

7 Martin Broberg 5 2 2 243 1 1

27 Pape Pate Diouf 5 3 2 211 2

6 Oliver Berg 3 2 146

11 Rafik Zekhnini 2 1 135

25 John Shuguto Kitolano 2 1 93

1 Viljar Røsholt Myhra k 1 90

4 Vegard Amundsen Bergan 1 90

15 Sigurd Hauso Haugen 3 3 34 2

9 Torbjørn Agdestein 1 1 9
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7.0 Årsrapport Odd 2 

Informasjon om laget:  

Trenere: Morten Rønningen og Knut Rønningene 

Lagleder: Stein Eric Tonning 

 

Sport: 

Laget har bestått av spillere fra A-laget og junior elite (Odd 3). Sesongen 2017 var første 

sesong med det nye seriesystemet, noe som betydde et mye høyere nivå på denne 

sesongens 2. divisjon (PostNord-ligaen).  

 

Et ungt Odd 2-lag sikret plassen de siste rundene, noe som betyr en viktig utviklingsarena 

i 2. divisjon også i sesongen 2018. Motstandere i 2018 blir blant annet tidligere storheter 

som Fredrikstad FK og Moss FK, noe vi gleder oss svært mye til.  
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7.1 Statistikk Odd 2 

 

 

 

 Odd 2 2017

S 26

ant. ut inn Spilte min mål gk rk

22 Erik Eikeng 26 2340 1

16 Odin Lurås Bjørtuft 24 1 2124 1

12 Viljar Røsholt Myhra k 19 1710

25 John Shuguto Kitolano 19 2 1 1593 3

23 Marius Bustgaard Larsen 23 12 5 1543 2 1

9 Torbjørn Agdestein 18 5 1470 5

17 Markus André Kaasa 19 9 1 1384 4 2

15 Sigurd Hauso Haugen 15 1350 16 3

11 Sander Holte Sjøstrøm 20 11 5 1292 1

4 Vegard Amundsen Bergan 13 1170 1

13 Stefan Mladenovic 17 6 6 1088 4 2

3 Ardian Gashi 12 1 1013 1 2

14 Filip Møller Delaveris 20 4 14 756 4

6 Oliver Berg 10 3 1 750 4

19 Zakaria Messoudi 12 3 5 733 1 1

8 Joshua Gaston Kitolano 8 720 2 2

14 Fredrik Dørsdal 9 1 1 707 1

14 Kevin Egell-Johnsen 9 1 2 651

5 Magnus Gullhaug Fløholm 10 1 4 613 1

27 Pape Pate Diouf 7 1 1 531 1 1

18 Joakim Våge Nilsen 5 1 424 1

10 Ebenezer Adu Koranteng 15 14 393 1

26 Anders Klemensson k 4 360

19 Sander Barstad Bergan 4 2 211 1

12 Andreas Jacques Tangenes k 2 180

20 Etzaz Muzafa Hussain 2 1 148 1 1

1 Ajay Sureshkumar 1 90

14 Andreas Høgvoll Kolle 1 1 81

21 Steffen Hagen 1 1 70

20 Håvard Halvorsen 1 1 61

8 Jone Samuelsen 1 1 45

7 Martin Broberg 1 1 45

24 Riku Olavi Riski 1 1 45

8 Simen Bjørneboe 2 2 31

6 Martin Hagen 1 1 29

20 Anders Tvedt Borgersen 1 1 21

23 Kjetil Nystad 1 1 3
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8.0 Årsrapport Odd 3 
Informasjon om laget: 

Trener: Knut Rønningene 

Lagleder: Stein Eric Tonning 

 

Sport: 

Vi har trent opptil ni økter i uka. Øktene har bestått av basis, styrke og fotball. I tillegg har 

spillerne hatt teori fra kl. 8 til kl. 10, og fra kl. 15.30 til kl. 17. Det ble spilt 

treningskamper gjennom vinteren.  

 

Dette var første sesong med det nye seriesystemet, og det ble dermed tøff matching mot 

blant annet den tidligere storheten Moss FK i 2017-sesongens Norsk Tipping-ligaen. 

Sesongen endte med nedrykk, men unggutta har fått verdifull erfaring å ta med seg videre.  

 

Lagbygging: 

Gjennom året hadde vi sosiale spillermøter med både pizza og brus, i tillegg til en sosial 

avslutning etter sesongen med utdeling av priser.  

 

Vi ser frem til 2018-sesongen i Kretsligaen hvor vi skal bite godt fra oss.  

 

Til slutt er det viktig å nevne det gode samarbeidet med Toppidrettsgymnaset.  
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8.1 Statistikk Odd 3 

 

 

 

 Odd 3

S 26

Navn 2017 ut inn min mål gk rk

10 Sander Barstad Bergan 24 4 3 1927 2

4 Anders Tvedt Borgersen 22 4 1867 1 5

23 Ebenezer Adu Koranteng 21 4 1828 7 1

17 Martin Hagen 21 3 2 1728 1 3

22 August Frønes Tveten 20 7 3 1437 3

9 Simen Bjørneboe 17 7 1 1415 2

12 Ajay Sureshkumar k 14 1260

13 Kevin Egell-Johnsen 17 7 2 1256 1 1

2 Ola Dalene 19 3 7 1205 2

11 Joakim Holmen Jahnsen 17 6 5 1123 1 1

6 Kjetil Nystad 17 9 5 1100 1

5 Magnus Gullhaug Fløholm 11 990 1 1

25 Vahidullah Amarkhel 11 2 1 856

11 Sander Holte Sjøstrøm 10 3 1 822 4 3

2 Håvard Løkås Halvorsen 10 3 789 3

7 Filip Møller Delaveris 10 3 1 742 2 1

1 Andreas Jacques Tangenes k 8 720

19 Andreas Høgvoll Kolle 8 719  1

18 Viktor Namløs 17 5 9 697 3

15 Sander Johnsen Stensaa 11 4 4 542 2

21 Henrik Luthe 7 2 2 476

14 Jesper Romsdalen 10 3 6 409 1

1 Birk Hansen Stokke k 4 360 14

20 Jonas Bjaaland Rui 13 1 12 275 1

20 Mikkel Christian Christoffersen 8 3 5 263

19 Stian Rosland 12 12 217 1

21 Sondre Aarrestad 3 2 2 162

7 Mokhmad Sjamsudijevitsj Ibragimov 2 2 130 1 1

5 Kim André Tång 2 1 117

8 Odin Lurås Bjørtuft 1 90 1

21 Joshua Gaston Kitolano 1 90 1

15 Marius Bustgaard Larsen 1 1 62 1

21 Erik Pham 1 1 45

21 Simen Myhra Danielsen 1 1 14

18 Jonas Svendsen Loen 1 1 2



24 
 

9. Årsrapport Gatelaget 
Informasjon om laget 

Odds Gatelag er et samarbeid mellom Odds Ballklubb og Skien kommune for 

mennesker med rusproblematikk. Dette er et lavterskeltilbud på dagtid to ganger i uka, 

hvor målet er å skape en aktivitetsarena med fokus på tilhørighet, samhold og noe fast 

å gå til. Alle skal føle seg velkommen og inkludert. Viktigheten av å bli sett og hørt og 

gjensidig respekt er ting man setter høyt. Rett og slett å bry seg. Gatelaget trener 

mandager og torsdager hver uke. Det starter med frokost kl. 10.00 og litt sosialt fram 

til vi trener kl. 12.00 – 13.30. 

Trenere for laget i 2016 har vært Tarjei Skoftedalen Fiskum og Morten Fevang. Sverre 

Storkaas har hatt med  den faglige delen av prosjektet fra kommunens side. Oppstart 

var 21. april og det møtte 19 spillere på første trening.  

 

Sport 

Gatelaget har holdt det gående gjennom 2017 med to treninger i uka. Vi deltok også i  

Østlandsserien, det ble det spilt sju hjemmekamper og sju bortekamper. Det endte med 

sosial suksess, og resultatene ga oss 6. plass på tabellen. Det var en felles avslutning i 

Drammen når siste serierunde ble spilt, med påfølgende bankett.  

Deltok også i to nasjonale cuper hvor alle landets gatelag deltok. De var henholdsvis i 

Fredrikstad og i Telenor arena. Det ble ingen sportslig suksess, men det ble to gode 

turer hvor det sosiale var i fokus. Gatelaget deltok også på Odd sin sponsorcup, som 

resulterte i to seire, et tap og en uavgjort som holdt til andreplass i gruppen. 

 

Vi var også så heldige at vi fikk spille to kamper på stadion, mot Asker og 

Strømsgodset. 

Det har også blitt spilt en del treningskamper, blant annet mot Tyrili. 

Verdt å nevne er det også at vi har «mistet» ni personer ut i skole eller jobb, noe som 

er veldig gode resultater for Odd som klubb.  

Dette er noe spillere og klubb kan være stolte av!   
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Avslutning 

I år som i fjor ble det avholdt julebord med diverse priser. Der var det 30 stykker som 

nøt julemiddag fra Herkules kafé. Einar Håndlykken var på plass og delte ut prisen for 

Årets gatelagsambassadør.  
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10. Årsrapport dommere 
 

Det var i 2017 to dommere som representerte Odds Ballklubb: 

Hamo Kuko og Birk Hansen Stokke.  

 

Som tidligere beskrevet i årsrapporter har en sett en gradvis nedgang i antall dommere 

som representerer klubben vår. Det har vært diskutert om utvikling av toppdommere i vår 

klubb skal være et satsningsområde. Dog har en kommet frem til, blant annet i samarbeid 

med NFF Telemark, at dette er vanskelig. Som dommer i Odds Ballklubb vil en naturlig 

nok ikke kunne dømme kamper hvor klubben er representert og således vil en svært viktig 

kamparena være uaktuell for eventuelle dommertalenter. Slik sett vil dommere heller ha 

nytte av å representere andre lokale klubber, 

 

Klubbens dommerkontakt har registrert at vi under våre hjemmekamper har en rekke 

personer som har ønsket å delta som dommere. Fra tribunen er det stadig verbale 

krumspring som mulig tyder på at det bor en dommerspire i noen og enhver. Vår 

hovedtrener har også vist stor engasjement og har ved flere av våre Eliteserie-kamper 

ønsket å være fullverdig medlem i dommertrioen, dog foreløpig uten hell. Således er det 

mulig at fremtidig rekruttering innen «Old Boys-dommere» kan være sikret.  

 

Casper Holmberg  

Dommerkontakt 
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11. Årsrapport Barn- og ungdomsavdelingen 
Barn- og ungdomsavdelingen har i inneværende sesong hatt ca. 190 medlemmer. Vår avdeling 

består av spillere fra mange nasjonaliteter, noe som er spennende. Medlemstallet vårt har vært 

stabilt de siste årene.  

I løpet av dette året har det vært høy aktivitet med mange treningsøkter, kamper og turneringer for 

de ulike lagene. For våre yngste lag har det vært avholdt spillekvelder med 5’er fotball, mens 11- 

og 12-åringene har spilt 7’er kamper. Lek med ball har gjennom de siste årene etablert fast 

treningstid og vi har hatt fokus på rekruttering i nærområdet. Dette har resultert i god tilvekst.  

Det har vært mange bra sportslige resultater dette året. Alle lag som spiller i seriesystemet har 

kvalifisert seg opp på nivå når det gjelder vårsesongen. Se årsrapporter fra lagene for ytterliggere 

informasjon. Vi har også deltatt på diverse cuper lokalt, nasjonalt og internasjonalt med gode 

resultater.  

For tiende år på rad arrangerte vi to eliteturneringer for aldersklassene 14-16 år fordelt på to 

helger. Her inviteres gode lag fra hele Norge. Turneringene har fått et godt omdømme, noe 

interessen for deltakelse viser.  

 

Cupene og andre arrangementer har vist at dugnadsinnsatsen i barn- og ungdomsavdelingen er 

stor. Uten positive foreldre hadde ikke det vært mulig å arrangere på en slik vellykket måte. Vi vil 

derfor rette en stor takk til alle som har bidratt gjennom sesongen.  

Når det gjelder spillerutvikling har det også denne sesongen vært systematisk hospitering av 

spillere til et høyere aldersnivå. Det har i 2017 vært mange spillere med i kretsens soneutvikling. 

Videre er vi godt representert både på kretslag. 

De nasjonale tiltakene som har vært gjennomført og den nasjonale serien har resultert i god 

nivåmessig utvikling. Disse fører til at vi får testet oss mot topp nasjonal motstand regelmessig.  

Våre inntekter i inneværende sesong har først og fremst vært knyttet til dugnadsarbeid fra foresatte 

i forbindelse med kiosksalg under A-lagets hjemmekamper, cuper og kakesalg. Øvrige inntekter 

har kommet fra medlems- og aktivitetsavgifter, sponsorer og offentlige tilskudd. Vi har blant annet 

søkt og fått midler fra diverse stiftelser.  

På kostnadssiden har leie av baner og haller, godtgjørelse til trenere, innkjøp av materiell og 

utstyr, samt kostnader i forbindelse med cupdeltagelser, dommerregninger og avslutninger stått for 

de største utgiftspostene.  
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Styret i barn- og ungdomsavdelingen har bestått av leder, nestleder og fire styremedlemmer.  

 

Styret vil avslutningsvis takke alle som har bidratt positivt for avdelingen i løpet av 2017 og 

håper at det gode samarbeidsklimaet med administrasjonen i Odd vil styrke seg ytterliggere i 

2018.   

 

Skien, 09.02.18. 

Mona Christoffersen,  

Leder.  
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11.1 Årsrapport junior rekrutt 
Info rundt laget: 

Laget besto av 18-22 spillere, noen ble flyttet opp på jr elite og noen kom ned til Jr rekrutt 

fra Elite. De fleste var første årsjr (2000), 5-7 var andre års (1999), ingen siste års. 

Trener var Sondre Norheim, lagleder var Elin Bråthen. 

 

Sport:  

Laget trente 5 ganger i uken. Spilte treningskamper før sesongen mot senior lag fra 4 og 5 

div, pga vi ikke kunne delta i den ordinære vinterserien (det var kvalik til NM og der var 

Odd Jr Elite allerede forhånd kvalifisert). Spilte også Vinterserien mot 2. lagene til jr lag i 

Telemark men det var ikke god nok motstand. 

Spilte kvalik til Interkrets før sommeren, kvalifiserte seg som eneste Telemarks lag på 

G19 nivået. I interkrets gikk de helt til topps og vant hele serien som besto av de beste 

lagene fra Telemark, Buskerud og Vestfold. Ble både krets og interkrets mestere. 

Deltok på Dana Cup i G19 klassen, kom til Kvartfinalen. Der ble det tap på straffer. 

Deltok også på TM med ett lag. 

Det ble flyttet opp 6 spillere opp til jr elite i løpet av sesongen, som er meget bra år for ett 

jr rekrutt lag. 2 stk som også fikk spilletid i 3 div utenom de som ble flyttet opp. 

 

Dugnad: 

Laget har hatt en flaske innsamling for Dana Cup. 

Eller kjenner jeg ikke til noen andre dugnader vi har vært med på, trur ikke vi hadde noe i 

forbindelse med Odds hjemmekamper. 
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Avslutning/lagbygging: 

Vi har hatt 15 min før og etter trening i garderoben for å ha garderobe kultur og føler vi 

lyktes der. Høy lagmoral som jeg mener var en viktig del av den sportslige suksessen som 

laget hadde. Avslutning med pizza, fotball kamp på storskjerm og utmerkelser. 
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11.2 Årsrapport G2001 
 

Informasjon om laget:  

Trenere for laget har vært: Tor Arne Svartangen, Simon Disch, Morten Fevang og Ole 

Bernt Jensen. Lagledere Runar Hagen og Morten Rønningen.  

I alle fotballkamper og treninger så trenger man hundre prosent innsats og tilstedeværelse 

for å kunne utvikle seg og få oppleve gode prestasjoner. Vi i teamet har forsøkt å legge til 

rette på best mulig måte uti fra nivå. Vi har lagt til rette og utviklet mange gode spillere og 

noen som har utviklet spisskompetanse både i frontleddet, midtbaneleddet og i det bakre 

leddet. Bak disse resultatene ligger det en enorm jobbing av spillerne som trening etter 

trening tar skritt på sin egen utviklingsstige. Dette har også ført til at 6 spillere har tatt 

steget opp i 3 divisjon.  

Det er bestandig ting som kan gjøres bedre av oss i teamet rundt laget, foreldre og av den 

enkelte spiller. Noen foreldre snakker om hvor gode de er til å drible, hvor fort de løper, 

eller hvor høyt de hopper, men det som irriterer er at så få snakker om det viktigste; 

tilstedeværelse, kroppsspråk, dedikasjon, stor treningsglede og at man er drevet av en 

sterk vinnervilje og lyst til å bli bedre. Tror det kan være lurt av foreldrene å stille disse 

spørsmålene til sine håpefulle så tror vi en vil få flere reflekterte og bedre spillere. VI sier 

ofte til spillerne, det er viktig å gripe dagen, enten det er kamp eller trening. Det er de som 

vil mest, prioriterer tøffest, presterer og viser mentalitet som vil utvikle seg.  

 

Sport 

Gjennom hele sesongen har laget trent minimum 5-9 økter per uke. Vi hadde også 1 ukes 

treningsleir i Spania, og der spilte vi kamper mot Murcia og ett lokalt junior/A-lag. 

Vi kom til 3 runde i NM, Kvalifiserte oss for interkrets, og ble nr 2 i nasjonal serie vår. Vi 

ble nr 4 av de 8 beste i landet i nasjonal serie. 

Vi vinner nasjonale tiltak i Stavanger, hvor vi slår Viking i finalen, og vi blir nr 3 i 

Trondheim. 

Laget er selvsagt preget av at de 6-7 beste blir dratt opp til 3.div og junior Elite, men det 

viser jo at det gror godt. 
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Dugnad: 

Laget har deltatt på alle dugnader i regi av Odd. I tillegg har vi hatt ansvar for parkering 

og noe kiosksalg. 

 

Avslutning/lagbygging: 

Nå er barne og ungdomsfotballen over for disse gutta, og det er junior og senior fotball 

som gjelder. 20 av gutta går sammen på TiT, og håpet er at en dag, så står en eller flere av 

gutta og spiller for A-laget til Odd. 

 

      Lagbilde: 
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11. 3 Årsrapport G2002 
 

Informasjon om laget:  

Laget har 14 spillere født 2002 + to spillere født 2001 som har godkjent dispensasjon fra 

Telemark fotballkrets. Trener fra 1.1.2016 er Lasse Liabø. Solveig Anne Heddejord er 

lagleder.  

 

Treningshverdagen: 

Laget har trent 4-5 ganger i uken, hvor flere spillere har fått prøve seg på G16 1.  

 

Kamper/resultat: 

Laget spilte vinterserie hvor det ble en 2. plass. I vårsesongen spilte laget i G16 2. div, 

hvor laget endte på en tredjeplass med 15 poeng. I høstsesongen spilte laget i G16 2. div, 

hvor det ble en 4. plass med 13 poeng.  

 

Laget har deltatt på 2 nasjonale tiltak hvor spillerne og trener har fått god erfaring på hvor 

høyt det nasjonale nivået er. Laget har også deltatt på Odds elitecup hvor laget kom til 

kvartfinalen.  

 

I sommer var laget på Danacup og Sandarcup. I Danacup kom laget til 16-delsfinalen i B-

sluttspillet, mens i Sandarcupen ble det semifinaletap i A-sluttspillet.  

 

Dugnad: 

Laget har hatt ansvar for å arrangere Nasjonalt tiltak G15 på Skagerak arena. Det har også 

hatt ansvar for matsal og kiosk på Odd elitecup G13 og G15. Hver hjemmekamp har laget 

hatt tribunerydding. I tillegg har laget hatt dugnader som tribunevask før sesongstart og 

flyttehjelp i et kontorbygg.  
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Avslutning/lagbygging: 

Laget har hatt avslutning med pizza og fotballkamp på TV i klubbhuset. Årets store 

høydepunkt var uka på Dana cup. Her deltok alle spillerne. De bodde sammen på skole, 

sammen med treneren Lasse, og fikk en flott uke med samhold.  

 

 

Lagbilde: 
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11. 4 Årsrapport G2003 
 

Informasjon om laget 

Trener har vært Marius Kristiansen, sportslig medhjelper Hans Henrik Nøstdahl, 

hjelpetrener Sten Rune Sannerholt og lagleder Erik Tanche Nilssen.   

Laget har i 2017 bestått av 18 spillere.  

5 spillere har deltatt på Skien Allianselag i 2017, og 3 spiller har deltatt på kretslaget i 

2017.  

 

Sport 

Laget har trent fire dager pr. uke det meste av året, bortsett fra når det har kollidert med 

kamper i vår- eller høstsesongen.  

Treningshverdagen har i stor grad vært preget av differensiering basert på fotballferdighet 

og temaarbeid med påfølgende læringsmomenter. 

Laget spilte 7 treningskamper i løpet av året. Det ble 5 seire og 2 uavgjort.   

I vinterserien spilte laget i G14 avd. A. Laget spilte 3 kamper, noe som resulterte i 3 seire 

og førsteplass i avdelingen med Gulset, Gjerpen og Notodden.  

I vårsesongen spilte laget i G14 Kvalifisering til interkrets. Laget spilte 10 kamper, noe 

som resulterte i 4 seire, 1 uavgjort og 5 tap. Laget ble nummer 7 i avdelingen med 11 lag, 

og var med det ikke blant de 4 lagene som kvalifiserte til interkretsserien i høstsesongen.    

I høstsesongen spilte laget i G14 1. divisjon. Laget spilte 9 kamper, noe som ga 7 seire og 

2 tap. Laget ble nummer 3 i serien med 10 lag.  

Laget har i løpet av året deltatt i 3 cuper; Rema 1000 Cup på Tollnes/Pors 31.03-02.04, 

Norway Cup 30.07-05.08 og Fjord Line cup på Urædd 11.-13.08. Laget vant B-finalen på 

Rema 1000 cup, kom til A-sluttspill i Norway Cup og kom på 3. plass i Fjord Line cup. 

Totalt har laget spilt 14 kamper i disse 3 cupene, noe som resulterte i 8 seire, 2 uavgjort og 

4 tap.   
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I tillegg har deler av laget med hospitanter deltatt på Nasjonale tiltak Elitecup på 

Lillestrøm 22.-23.04, Nasjonale tiltak Elitecup i Kristiansand 04.-05.11 og Odds Elitecup 

10.-12.11. Totalt har laget spilt 12 kamper i disse 3 cupene, noe som resulterte i 0 seire, 3 

uavgjorte og 9 tap.   

Dugnad 

Foreldrene og guttene har deltatt på tribunerydding på Odds hjemmekamper, og 

foreldrene har deltatt på kioskdugnad på Odds hjemmekamper, dugnad på Nasjonale tiltak 

07.-09.04 og Odds Elitecup 10.-12.11. Det har vært godt oppmøte fra foreldregruppen og 

guttene på dugnadene.  

Avslutning/lagbygging 

Årsavslutningen ble holdt i lokalene til Barne- og ungdomsavdelingen 19.12. Som 

tidligere har det vært avslutning med utdeling av trofeer, servering av pizza og brus, og 

quiz.  

 

Lagbilde – Norway cup 31.07.17 
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11.5 Årsrapport G2004 
 

Informasjon om laget: 

Gutter 2004 har vært et stort kull i Odd helt siden gutta startet å spille fotball i 2010 og er 

det fortsatt. I dag teller laget 24 spillere. I tillegg har vi hospitanter fra Storm, Stathelle, 

Hei, Tollnes og Gulset som trener med laget i perioder.  

Kim Aas og Nils Petter Tollefsen har vært trenere og Bernt Ove Søvik lagleder for laget 

siden oppstart. Koorush Ansari har vært hjelpetrener og Jøran Glittum har vært styrke- og 

balansetrener og Odd Roger Undseth har vært løpe- og basistrener. 

 

Sport: 

Gjennom hele sesongen har laget trent minimum fire dager per uke. I perioder har alget 

trent seks dager i uka, men dette har ikke vært mulig å få til i kampsesongen.  

For at alle spillerne skal få utvikle seg på det nivået de er på, har vi i år hatt tre lag i G13. 

Odd 1 vant 1. divisjon og ble kretsmestere, Odd 2 vant 2. divisjon og Odd 3 ble nummer 2 

i 3. divisjon.  

Laget har deltatt på mange cuper. I noen av cupene har vi stilt med likedelte lag og i noen 

cuper der de som har kommet lengst i utviklingen har fått bryt seg mot de beste lagene i 

Norge. Dette har vært i forbindelse med Nasjonale Tiltak vår og høst og deltakelse på Ove 

Helgesen Cup i Bergen. De som ikke har deltatt på Elitecupene har hatt egne cuper de har 

deltatt på slik at alle har deltatt på like mange cuper i løpet av sesongen.  

2004-årgangen deltok med ett lag på Dana Cup.  

 

Dugnad: 

Laget har deltatt på alle dugnader i regi av Odd. I tillegg har vi hatt ansvar for kiosksalg 

og ballgutter for Odd 2 og Odd 3 sammen med 2005-årgangen.  

I tillegg har vi en egen sponsorgruppe rundt laget som arbeider med inntektsbringende 

tiltak. Denne gruppen heter Panelet. Panelets innsats gjør at vi kan ha et meget høyt 
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aktivitetsnivå og at alle kan være med til en kostnad som alle har råd til. Panelets inntekter 

har vært ca. kr. 200 000,- i sesongen.  

 

Avslutning/lagbygging: 

Vår ambisjon er å holde laget samlet som en gruppe helt til de er ferdig med videregående 

skole. Vi vet at dette vil kreve god planlegging og fleksibilitet både fra oss og fra Odd, 

men det skal vi få til. Vi ønsker å utvikle bra folk samtidig som vi utvikler gode 

fotballspillere.  

 

Lagbilde: 
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11.6 Årsrapport G2006 
 

Informasjon om laget: 

Gutter 2006 har vært et lite kull i Odd. I starten av sesongen var det 10 spillere, men det 

økte til 13 i løpet av høsten. I dag teller laget 15 spillere. I tillegg har vi hatt tre hospitanter 

fra henholdsvis Gulset og Kragerø, som trener og spiller med laget ved enkelte 

anledninger. 

Simen Are Melfald og Espen Heddejord har vært trenere og Trine Pedersen lagleder for 

laget.  

 

Sport 

Gjennom sesongen har laget trent fire dager per uke, men noe varierende grunnet kamper 

under sesongen. 

Spillerne har også hospitert på årskullet over. 

Laget har deltatt på noen cuper. På Dana-cup var alle spillerne med, og laget kom til a-

sluttspillet. Laget har også deltatt på Talent-cup på Hamar. På slutten av sesongen var 

laget invitert til Vinterserie turneringen i regi av NSA og Robin Robinsen. Laget spilte 

jevne kamper gjennom hele turneringen. 
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Dugnad: 

Laget har deltatt på alle dugnader i regi av Odd. I tillegg har foreldre/foresatte vasket   

tribunen før seriestart, og guttene selv har gjennomført egen flaskepantdugnad i forkant av 

Dana-cup. 

 

Avslutning/lagbygging: 

Når det kommer til lagbygging vil trenere og lagleder lage sosiale happeninger gjennom året, 

blant annet i Danacup med eksempelvis Gokart, Dyrepark eller badeland.  

Vi jobber med å få engasjert en større del av foreldregruppa til å ta ansvar rundt laget.  

Laget kommer til å spille vinterserie i G13 vinteren 2018, da det ikke eksisterer egen 

vinterserie for G12. I vår-/høstsesongen kommer vi til å melde opp laget i to serier; øvd og 

øvd mye. Dette for at alle skal få nok spilletid og mestring på sitt egen ferdighetsnivå. I tillegg 

har laget en treningshverdag bestående av 4-5 treninger pr. uke.  

Når det kommer til cuper skal laget delta på Dana-cup, Nasjonal tiltak, Hamkam Talentcup 

og en lokal cup. Enkelte cuper kommer det til å bli differensiert slik at laget skal få nasjonale 

erfaringer og mestringsfølelse i forhold til eget nivå.  
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11.7 Årsrapport G2007 
 

Informasjon om laget 

Odd G10/G11 består i dag av 15 spillere. Ingen nye spillere har begynt eller sluttet i løpet 

av 2017. En spiller valgte å slutte nå i januar 2018. 

Trenere er som tidligere Andreas Damsgaard og Stein Birger Johnsen.  

Karen Ragnarsdottir og Sondre Hegna har ansvar for laglederoppgavene. 

 

Sport 

Vi har trent to ganger i uken gjennom hele året. Fra januar frem til påske ble det trent inne 

i Stevnehallen en dag i uka, og en dag med utetrening. I høst og frem til jul har laget kun 

trent ute. 

Det har generelt vært godt oppmøte på treninger og laget har vist god sportslig fremgang.  

Vi benytter www.treningsokta.no til info om treninger, kamper etc. I tillegg har vi en egen 

gruppe for laget på Facebook.  

Opplegget i ungdomsavdelingen har vært bra gjennom hele sesongen. Treningsfasilitetene 

er gode, og vi har tilgang på nødvendig utstyr og materiell til treninger og kamp.  

I vår- og høstsesongen var det påmeldt lag i 10- og 11-årsserien. At det ble meldt et lag 

opp en årsklasse gav guttene mulighet til å prøve 7’er-fotball – noe som har vært svært 

positivt for spillerne. 

 

Vi har deltatt på følgende cuper: 

10. og 11. juni  Herkules cup    2 lag 

19. og 20. august Fjordlinecup,Kjølnes   2 lag 

24. september Siljan Treningscup 7'r for 5'r  2 lag 

  

 

http://www.treningsokta.no/
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Dugnad 

Laget har en velfungerende foreldregruppe som følger opp. Dette både i forhold til 

treninger, kamp/cup og dugnadsarbeid.  

 

Avslutning/lagbygging 

Det har som tidligere år vært viktig for både trenere og lagledere å skape et lag hvor 

guttene fungerer godt sosialt, hvor alle blir inkludert og føler seg trygge. Vi opplever at 

spillerne har det moro på trening og kamp, og at de møter både utfordring og mestring. 

Før sommeren ble det tradisjon tro arrangert en hyggelig avslutning hjemme hos Stein 

Birger. I desember ble det arrangert sesongavslutning med grilling av pølser og skøyter i 

Skien Fritidspark. I den forbindelse blir det delt ut pokaler for god innsats i året som har 

gått. 

Odd G10/11 vil fra januar 2018 ha tre utetreninger pr. uke. Planen er å fortsette det 

sportslige og sosiale arbeidet, og sørge for at vi får fotballglade gutter også i året som 

kommer☺ 
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11.8 Årsrapport G2009 
 

Informasjon om laget: 

2009 er et lag som vokser i riktig retning. Kim Aas, som også er trener for ”suksesslaget” 

Odd gutter 2004, gjør en kjempejobb her også. Kim har vel vært trener i Odd systemet 

siden 2010. Vi har nok prdd 3 stk kommende krets og nasjonale spillere på gang. Dette 

tallet kan vokse.  

 

Sport 

Vi har to treninger pr uke i tillegg til en kampkveld i sesong, og to treninger pr uke resten 

av vinteren. 

Vi har i år også deltatt på cuper selv om laget har få spillere. Vi løser dette stort sett med 

hospiterings spillere (Storm) og noen fra yngre lag (primært 2010). 

Kim Aas har vært trener og Knut A. Refsdal lagleder for laget siden oppstart. Siv Helene 

Hoppestad har kommet inn som trener de siste to sesongene. Stein Birger Johnsen har 

også hjulpet til ved flere anledninger. 

 

Dugnad 

Både kioskdugnader, vaktdugnader på Elitecup og kakedugnad.  I tillegg fikk vi selge 

kalendere for 2004, noe som også ga litt til laget. 
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Avslutning/lagbygging: 

Vår ambisjon er å holde laget samlet som en gruppe helt til de er ferdig med videregående 

skole. Vi vet at dette vil kreve god planlegging og fleksibilitet både fra oss og fra Odd, 

men det skal vi få til. Vi ønsker å utvikle bra folk samtidig som vi utvikler gode 

fotballspillere.  

 

Lagbilde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

11.9 Årsrapport G2010 
 

Gutter 2010 er i alt 19 spillere på laget. Trenere er Elling Rønningen, Tor Erik Tollefsen 

og Einar Håndlykken. Lagleder er Anders Kverndokken. 

 

Det er trening to dager i uka på 1.25 time til 1.5 time. Utrolig bra oppmøte på alle 

treninger gjennom hele året. Det er spilt noen cuper hvor gutta har gjort det bra, og dratt 

hjem med mange seiere. Dette gjelder også vanlige seriekamper.  

 

Det er gjennomført en dugnad med vask av tribune og de oppsatte kioskdugnadene.  
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11.10 Årsrapport G2011, G2012 og G2013 
 

Trenere: Lise Ouivey Flatebø, Freddy Waltila og Hans Eivind Øygarden. Steffen Hagen 

har også vært en aktiv bidragsyter. 

Trening: 

Det trenes aktivt gjennom året med 1-2 treninger hver uke. Treninger har foregått på den 

nedre treningsbanen frem til det ble for mørkt. Lagene har spilt mye sammen men ved 

stort oppmøte har vi delt dem etter alder og interesse. Dette bidrar til at barna blir kjent 

med hverandre og alle får oppleve utvikling og variasjon. Vintersesongen trener vi inne i 

Stevnehallen og i bingen.  

Aktiviteter: 

G2011 har deltatt i Fanzone før hjemmekampene utenfor Skagerak Arena.  

Det har blitt spilt flere kamper i Grenland og oppmøtet har vært bra. Vi har også deltatt i 

kamp på Handelstorget, Gulset Cup og Rema 1000 cup på Heistad. Her har det vært stor 

fotballglede, og Odd har selvfølgelig hanket inn mange seiere. 

Deltagelse: 

For å øke rekrutteringen til G2011 og lek med ball er det sendt ut informasjon til 

nærliggende barnehager, hengt opp og delt ut informasjon på Lunde barneskole og avholdt 

rekrutteringskvelder.  

G2011 har en liten, men engasjert spillergruppe hvor mange av gutta har vært med siden 

de begynte på lek med ball. Det er gledelig at flere ønsker å fortsette selv om de har flyttet 

ut av vårt nærmiljø. Det har også kommet til noen nye barn.  

For lek med ball varierer oppmøtet noe, og aktiviteten er størst i vår- og sommersesongen. 

Her er det både jenter og gutter med. Det er gledelig å se hvordan barna utvikler seg og 

fotballinteressen er stigende i takt med økt mestring.  

Lek med ball er en fin rekrutteringsarena som er viktig for at vi skal få med oss flest 

mulig. Vi får gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre og ser frem mot en ny sesong.  
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12.  Årsrapport Odds Elitecup 
Årets cuper ble avviklet følgende helger: 

• G13 og G15: 27-29. oktober 

• G14 og G16: 10-12. november 

 

Vinnere: 

• G13: NFF Indre Østland 

• G14: Kragerø 

• G15: Hinna 

• G16: Asker 

 

Elitecupen arrangeres av Odds Ballklubb ved Barne og ungdomsavdelingen. Cup’en har vokst 

seg til å bli en prestisjetung aldersbestemt cup, hvor vi inviterer landets beste aldersbestemte 

klubblag. I 2017 hadde vi besøk av blant annet Hinna fra Vestlandet og Nardo fra Trøndelag. 

Lagene får tilbud om overnatting og måltider på Skagerak Arena, samtidig som det tilbys 

trenerseminar lørdag kveld for alle tilreisende trenere. Trenerseminaret ble i år holdt av 

Morten Rønningen. 

 

Vinnerlaget blir premiert med pokal som er deres til odel og eie. Samtidig kåres finalekampen 

beste spiller, som blir premiert med 1000 kr. 

 

I år gjennomførte vi, som i fjor, cupene på to ulike helger. G13 og G15 sammen, og G14 og 

G16 sammen. Alle lag som var med i turneringen hadde mulighet til å overnatte på 

Toppidrettsgymnaset eller Voksenopplæringen. Totalt hadde vi 25 lag overnattende på 

Skagerak Arena.  

 

I år hadde vi Erik Sannerholt som dommerkoordinator, og han gjorde en god jobb med og få 

dommerkabalen til å gå opp.  
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Også i år avholdt vi et møte i forkant av cupene med Ole Larsen, Reidar Midtgaard, Irene 

Tvedt og Morten Rønningen. Der fikk vi avklart en del praktiske saker vedrørende bruk av 

stadion og treningsanlegget.  

 

Sportslig var det høyt og jevnt nivå på samtlige lag. Lagene vartet opp med godt spill og en 

god sportsånd. Alt i alt ble begge turneringene gjennomført uten noen alvorlige episoder og 

skader. 

 

Økonomisk ble resultatet bra. Samarbeidet med Toppidrettsgymnaset og Voksenopplæringen 

angående overnatting bør fortsette. Vil takke alle lagledere, foreldre, frivillige og styret i Odds 

barne- og ungdomsavdeling som jobbet dugnad under elitecupene. Disse gjorde en 

kjempeinnsats og var med på å lage den fine rammen vi fikk rundt cupene.  

 

Villa Mat stod for super serveringen til i løpet av to helger. Foreldre stilte som 

serveringspersonell, dette viste seg å være en veldig god ordning som vi ønsker å videreføre. 

 

Ønsker også å takke Toppidrettsgymnaset og Voksenopplæringen for lån av klasserommene 

til overnatting.  

 

Med hilsen 

Mona Christoffersen 
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13. Årsrapport fotballbursdag, sesongavslutninger og      

fotballskoler 
Fotballbursdag: 

I 2017 har vi fortsatt med en fotballbursdager, som var nyoppstartet i 2016. Disse har foregått på 

Dominos-tribunen på kampdager og i Odd-bingen på andre dager. Det koster kr. 200 per person å 

delta, noe som dekker blant annet bespisning, gave, kampbillett og et besøk av en A-lagsspiller.  

 

Sesongavslutning: 

Lag fra hele Telemark har valgt Skagerak Arena som avslutning for sine aktiviteter. Disse har foregått 

på kampdager på steder som Dominos-tribunen, fanzone og klasserom.  

 

Fotballskoler:  

Vi har i 2017 arrangert fire fotballskoler. Totalt har det vært 500 deltagere. Alle deltagere har fått 

utdelt en kampbillett hver. Det har vært deltagere fra hele Telemark, samt fra andre steder på 

Østlandet. Deltakeravgiften har vært varierende på fotballskolene, men samtlige har blitt arrangert i 

samarbeid med Telemark Toppidrettsgymnas.  

 

Konklusjon:  

Disse aktivitetene samler mennesker fra hele Telemark rundt Odds Ballklubb og Skagerak Arena. Her 

får mange barn og voksne anledning til å bli kjent med klubben på sine premisser, hvor vi legger til 

rette for sosiale opplevelser. Vi opplever at deltakerne har vært svært positive til disse 

arrangementene.  

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

14. Årsrapport FFO 
 

FFO var nyoppstartet i 2017 i samarbeid med barneskolene Lunde, Stigeråsen, Kollmyr og 

Moflata. Leder for prosjektet har vært Anders Løkken.  

Instruktører har i 2017 vært A-lagsspillere, samt Øystein Sanden, Marius Siljan, Jørgen 

Rosland, Caroline Helgesen, Joachim Børresen og Morten Torskog. 

Målet med Odds FFO er å stimulere til aktivitet og gjøre slik at alle barn opplever mestring, 

uavhengig av nivå. Nivået på fotballferdighetene til barna er svært varierende, da dette er et 

tilbud til alle som går på skolenes SFO, uavhengig av om de spiller organisert fotball på 

fritiden.  

I 2017 har Lunde barneskole hatt to fotballøkter i uka, mens Kollmyr, Stigeråsen og Moflata 

har hatt én.  

Oppmøtet har stort sett vært stabilt hos de fleste skolene, og vi har sett stor økning i både 

interesse og ferdigheter hos de barna som ikke hadde kommet like langt i utviklingen som en 

del andre barn. Dette er svært gledelig og veldig motiverende.  

Øktene har vært gjennomført i nærområdet til de ulike skolene. Elevene på Lunde barneskole 

har gått opp til treningsbanen eller Stevnehallen ved dårlig værforhold.  

Dette er et prosjekt som nå «har satt seg» godt, og vi ser frem mot 2018 med nye skoler og 

mange gode fotballøkter.  

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

15. Rapport fra Grenland Fotball AS  
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16. Rapport fra Odd Stadion Vest AS 
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17. Konsernregnskap  
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18. Resultatregnskap 
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19.  Balanse pr. 31. desember 2017 

 



58 
 

 



59 
 

 



60 
 

20. Noter til regnskapet 
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21. Revisors beretning 
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22. Rapport fra kontrollkomiteen 
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23. Innkomne forslag 
Det er ingen innkomne forslag til behandling. 
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24. Styrets forslag til kontingent 
 

Styrets forslag til kontingentsatser 

 

Kontingentsatsene gjelder kalenderåret 2019. 

 

Voksne (18 – 67 år) 400 kr 

Student, honnør/pensjonist (67 år ->) 250 kr 

Barn og ungdom (-> 17 år) 125 kr 

Familiemedlemskap (samme husstand) 650 kr 

 
 

Det er anledning til å tegne støttemedlemskap som ikke gir stemmerett og heller ikke 

medlemskap i IF Odd allianseidrettslag. Styret gis fullmakt til å fastsette kontingenten 

for støttemedlemskap. 

 

Styret i barne- og ungdomsavdelingen gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter og 

andre egenandeler for aldersbestemte lag. 

 

Styrets begrunnelse: 

Medlemmer får en sterkere tilknytning til klubben enn andre fans. Odd er 

medlemmenes klubb – det er medlemmene som er Odds eneste eier. Klubben ønsker i 

perioden frem mot 2022 å synliggjøre medlemmenes betydning i Odd som en 

medlemsstyrt klubb gjennom å videreutvikle eksisterende møteplasser for medlemmer 

og tydeliggjøre begrunnelsene for å være medlem, f. eks. gjennom etablering av en 

medlemspakke og et fordelsprogram for medlemmer. 

 

Kontingentene i Odds Ballklubb har gjennom mange år ligget fast, og styret ser rom 

for å gjøre en liten økning i satsene for 2019 med bakgrunn i den normale prisstigning. 
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25. Styrets forslag til budsjett 

 
 
 
 
 

Odds Ballklubb - konsern Budsjett 2017 Regnskap 2017

Herav Odds 

Ballklubb 

regnskap 2017

Budsjett 2018

Herav Odds 

Ballklubbs 

budsjett 2018

Inntekter:

Reklame-/sponsorinntekter 37 983 500 38 818 180 38 818 180 41 970 000 41 970 000

Kampbillettinntekter 9 827 500 7 070 291 7 070 291 6 650 000 6 650 000

Andre kampdagsinntekter 1 023 300 559 920 559 920 903 000 903 000

Medie- og ligasponsoratinntekter 16 064 900 14 986 037 14 986 037 14 691 000 14 691 000

Medlems- og aktivitetsinntekter 443 000 483 078 483 078 547 000 547 000

Andre salgsinntekter 4 130 000 3 292 656 3 292 656 3 240 000 3 240 000

Leieinntekter 479 000 364 980 364 980 396 000 396 000

Andre inntekter 14 868 800 17 571 625 17 421 773 10 873 000 10 777 000

Sum driftsinntekter 84 820 000 83 146 768 82 996 915 79 270 000 79 174 000

Kostnader:

Variable kamp- og treningskostnader, inkl. arr.kost. 9 900 600 13 189 940 13 189 940 8 490 000 8 490 000

Personalkostn. spillere 22 869 200 23 167 366 23 167 366 21 500 000 21 500 000

Personalkostn. trenere/medisinsk støtteapp. 8 335 000 8 685 962 8 685 962 9 668 000 9 668 000

Personalkostn. adm./andre 9 830 700 10 045 726 10 052 599 9 016 000 9 016 000

Avskrivning spillerkontrakter 1 811 000 2 643 958 2 026 055 3 395 000 3 210 000

Nedskrivning spillerkontrakter 0 0 0 0 0

Avskrivninger for øvrig 3 811 100 3 872 605 2 455 314 3 853 000 2 459 000

Nedskrivninger for øvrig 0 0 0 0 0

Leie spillere 80 300 60 000 60 000 0 0

Administrasjonskostnader 3 100 300 3 939 611 3 699 647 3 361 000 3 171 000

Leie av faste trenings- og kampfasiliteter 9 839 000 10 625 637 11 797 976 9 324 000 10 929 000

Bane- og anleggskostnader egne anlegg 0 0 0 0 0

Kostnader reklame/sponsor 12 972 700 11 259 495 12 405 745 12 429 000 13 730 000

Salgskostnader 2 090 000 2 151 691 2 151 691 1 703 000 1 703 000

Andre driftskostnader 1 460 100 2 784 741 2 564 325 1 614 000 1 566 000

Sum driftskostnader 86 100 000 92 437 732 92 256 621 84 353 000 85 442 000

DRIFTSRESULTAT I -1 280 000 -9 290 965 -9 259 705 -5 083 000 6 268 000

Gevinst/tap ved salg av spillerrettigheter 2 000 000 15 957 659 3 941 581 5 000 000 5 000 000

Direkte kostnader ved kjøp av spillerrettigheter 0 1 458 856 0 0 0

Inntekter fra tidligere realiserte spillerkontrakter 0 0 0 0 0

Netto transfer 2 000 000 14 498 804 3 941 581 5 000 000 5 000 000

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler og andre 

immaterielle eiendeler 0 0 0 0 0

DRIFTSRESULTAT II 720 000 5 207 839 -5 318 124 -83 000 -1 268 000

Finansinntekter 60 000 154 973 14 146 297 66 000 65 000

Finanskostnader 780 000 708 669 268 245 654 000 78 000

Finansnetto -720 000 -553 696 13 878 051 -588 000 -13 000

RESULTAT FØR SKATT 0 4 654 143 8 559 927 -671 000 -1 281 000

Skatter 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT 0 4 654 143 8 559 927 -671 000 -1 281 000
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26. Styrets forslag til lovendringer 
 

LOVENDRINGER I ODDS BALLKLUBB 

Vedtatt oversendt årsmøtet av styret, 13. februar 2018 

 

ANTALLET STYREMEDLEMMER I BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGEN 

Jf. nåværende lover skal styret i barne- og ungdomsavdelingen bestå av fem medlemmer i 

tillegg til leder og nestleder. Styret ønsker at antallet styremedlemmer reduseres til tre i tillegg 

til leder og nestleder. 

Nåværende lovtekst om styret i barne- og ungdomsavdelingen lyder som følger: 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

(…) 

(11) Foreta følgende valg: 

(…) 

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9: 

(…) 

ii. Fem styremedlemmer til barne- og ungdomsavdelingen med funksjonstid to år, slik at tre 

styremedlemmer trer ut det ene år, de øvrige det annet år. 

 

OVERLAPPENDE FUNKSJONSTID FOR MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN 

Jf. nåværende lover har hele valgkomiteen blitt valgt for ett år av gangen. Dette innebærer en 

mulighet for at hele komiteen skiftes ut på en gang, noe som gir manglende kontinuitet og 

erfaringsoverføring mellom år. Det er derfor ønskelig at valgkomiteen velges for en toårig 

funksjonstid, med valg av to av fire personer hvert år. Styret foreslår også en 

overgangsordning for 2018. 
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Nåværende lovtekst om valgkomiteen lyder som følger: 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

(…) 

(11) Foreta følgende valg: 

(…) 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte. 

 

Styret har jf. redegjørelsen over vedtatt å oversende tre forslag til endringer i lovene til 

årsmøtet for behandling. 

1.  [§ 15 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

(…) 

(11) Foreta følgende valg: 

(…) 

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 

(…) ] 

ii. «Tre styremedlemmer til barne- og ungdomsavdelingen med funksjonstid to 

år, slik at to styremedlemmer trer ut det ene året og ett styremedlem det annet 

år.» 

2. [§ 15 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

(…) 

(11) Foreta følgende valg: 

(…) ] 

f) «Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Leder og ett 

medlem velges i partallsår og ett medlem og varamedlem velges i oddetallsår. 

Alle velges med funksjonstid to år.» 

3. «Som en overgangsordning velges ett medlem og varamedlem i 2018 med 

funksjonstid ett år.» 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar styrets foreslåtte lovendringer. 
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27. Odds Ballklubbs lover 
 

LOV FOR ODDS BALLKLUBB  

Stiftet 31. mars 1894, lover med endringer senest av 23. februar 2016, godkjent av Telemark 

idrettskrets 25. februar 2016. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1  Formål 

 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund. 

 

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Telemark idrettskrets, hører hjemme i Skien 

kommune, og er medlem av Skien idrettsråd. 

 

(4)  Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  
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§ 2 B   Idrettslagsallianse 
 

(1)  Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med IF Odd allianseidrettslag. Lagets formål er å 
drive idrett organisert i NIF. 

 
(2)  Idrettslaget kan ikke drive mer enn en særidrett. 
 
(3) Idrettslaget plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til 

angivelse av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. 
Medlemmer i idrettslaget blir automatisk medlem av allianseidrettslaget ved innmelding i 
idrettslaget og plikter å opprettholde medlemskap i allianseidrettslaget. 

 
(4)  Idrettslaget har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning 

med idrettslag utenfor idrettslagsalliansen. 
 

(5)  Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget 

og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte 

årsmøter. Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten 

oppløsning av idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. 

 

§ 3  Medlemmer 

 

(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 

 regelverk og vedtak.      

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

 

 (2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 

skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 

Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan 

påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til 

idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 

(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 

regelverk og vedtak. 
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(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

 

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt 

medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

 

(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 

inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og 

gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 

informere om klageadgang.  

 

(8)  Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling 

av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 

deretter avholdes innen én måned. 

 

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 

uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 

klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 

med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

§ 4  Medlemskontingent og avgifter 

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i 

idrettslagets aktivitetstilbud. 
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II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

 

§ 5  Kjønnsfordeling 

 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting 

i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal 

være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra 

hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes 

representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

 (2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 

foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 

styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

 

 (3)  Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 

dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon 

kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i 

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en 

person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 

 

 (2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har 

ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke 

for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.  

 

(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

    

(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse.   
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(5)  Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og 

fremme forslag under årsmøtet. 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget  

c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets 

representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på 

årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

 

(6)  Engasjert revisor har talerett på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i saker som ligger 

innenfor sitt arbeidsområde. 

 

(7)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært 

årsmøte i idrettslaget. 

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

 

(1)  En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget 

eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et idrettslag i en idrettslagsallianse er 

ikke valgbar til verv i øvrige idrettslag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 

eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 

skjer.   

 

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

 

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å 

utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 
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(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

 

(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare 

gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

 

(1)  Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen 

idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, 

eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i 

første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 

Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

         

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare 

gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 
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§ 9 Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)   når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 

linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 

part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 

noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 

viker sete.  

        

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 

gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 

annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille eller kostnad. 
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(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 

til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til 

avgjørelse. 

 

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

 

(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et 

flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 

forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til 

det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte 

skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

              

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap. 
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III. ØKONOMI 

 

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 

 

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs 

regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge 

regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal 

laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert 

revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har 

engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens 

oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 

gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 

underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør 

fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 

(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 

 

(6)  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 

skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør 

vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 13  Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 

dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 

tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 

ikke kan behandles.  

 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er 

vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 

når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 14  Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigenten eller valgt referent behøver å være medlem. Det 

kan velges flere dirigenter og referenter. 
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§ 15  Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal: 

 

(1) Godkjenne de stemmeberettigete. 
(2) Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
(3) Velge dirigent(er), referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
(4) Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
(5) Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
(6) Behandle forslag og saker. Styret gis fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige 

endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.  
(7) Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 

fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
(8) Vedta idrettslagets budsjett. 
(9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
(10) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  
(11) Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder med funksjonstid to år, slik at funksjonstiden utløper i ulike år. 
b) Fire styremedlemmer og tre varamedlemmer med funksjonstid to år, slik at 

funksjonstiden for to av styremedlemmene og respektive 1. og 2. varamedlem 
utløper det ene år og 3. varamedlem det annet år. 

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9: 
i. Leder og nestleder til barne- og ungdomsavdelingen med funksjonstid to år, 

slik at funksjonstiden utløper i ulike år. 
ii. Tre styremedlemmer til barne- og ungdomsavdelingen med funksjonstid to år, 

slik at to styremedlemmer trer ut det ene året og ett styremedlem det annet 
år. 

iii. Fire medlemmer til Historiekomiteen med funksjonstid tre år. 
iv. Fire medlemmer til Merke- og medaljekomiteen med funksjonstid tre år. 
v. Representanter til styrene organisert i aktuelle samarbeidende lag, foreninger, 

selskaper eller andre rettssubjekter. 
d) Kontrollkomité med to medlemmer, slik at funksjonstiden utløper i ulike år og ett 

varamedlem med funksjonstid to år. 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Leder og ett medlem 

velges i partallsår og ett medlem og varamedlem velges i oddetallsår. Alle velges med 
funksjonstid to år. Som en overgangsordning velges ett medlem og varamedlem i 
2018 med funksjonstid ett år. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
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§ 16  Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen 

kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 

anses som ikke avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og 

etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(5)  For å være gyldig, må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 

 

§ 17  Ekstraordinært årsmøte  

 

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers 

varsel etter: 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 
b) Vedtak av styret i idrettslaget. 
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten 

og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal 

det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og 

dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  



90 
 

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 

til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 

lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

 

§ 18  Idrettslagets styre 

 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom 

årsmøtene.  

 

(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge 

for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 

e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.  

 

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 
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§ 19  Grupper og komiteer 
 

(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 

årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 

valgkomiteen.  
 

(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 

organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 

(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 
årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan 
årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater 
fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst 
én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal: 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets 

godkjenning, jf. § 18. 
 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker 

og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
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§ 21  Lovendring 

 

(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å 

ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 

idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er 

begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 

motstrid med NIFs regelverk. 

  

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av 

NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 

 

(1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder 

senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

  

(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter 

avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, 

skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for 

behandling av saken.  

 
 
 
 
 
 
 

 


