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1. Innledning ved Einar Håndlykken 
En konges tilbakekomst 
Mitt første Odd-minne er fra NM-semifinalen mot Viking hjemme på Falkum i 1984. Ulf 

Moen scoret på landslagskeeper Erik Thorstvedt, noe jeg var helt sikker på at var umulig. 

Men Ulf Moen klarte det. Han scoret på Erik Thorstvedt.  

 

Viking utlignet, dessverre. Det ble omkamp i Stavanger og Odd røyk ut. Men kampen hadde 

satt varige spor i en 8-årig gutt fra Gulset. Fra 1984 av var jeg hekta. Jeg hadde blitt oddær.  

 

Det skulle bli mange nederlag for Odd og for oss odderær i årene som kom. Men det gjorde 

ikke meg mindre Odd-fan. Snarere tvert imot. Det lå en eim av gammal storhet over klubben 

fra Falkum. Norges eldste eksisterende fotballklubb. Som dominerte i norsk fotballs første år. 

Som inspirerte til stiftelsen av Rosenborg. Og som fortsatt har flest NM-gull av alle.  

 

Alle visste at det bare var et tidsspørsmål før Odd kom tilbake. Den gamle kongen i norsk 

fotball hørte hjemme i toppen. Derfor møtte vi opp på Falkum i medgang og motgang. Og 

motgang hadde vi til gangs. Klubbens bunnpunkt var kanskje kampen mot Ullern i 1990 med 

46 betalende tilskuere. Men utover 90-tallet startet for alvor klatringen mot toppen: stiftelsen 

av Grenland Fotball, opprykk til Tippeligaen i 1998, nytt cupgull i 2000.  

 

På 2000-tallet etablerte vi oss som et stabilt Tippeliga-lag. Og takket være Skien kommune, 

Skagerak Energi, Sparebank1 Telemark, Grenland Invest, Borgestad ASA, m.fl., ble klubbens 

nye stadion bygget; Skagerak Arena.  

 

I januar 2007 ble Dag-Eilev Fagermo ansatt som hovedtrener, og flere sterke 

tabellplasseringer i Tippeligaen fulgte. I 2014 tok Odd sin første seriemedalje (det var ingen 

nasjonal serie i Norge forrige gang Odd dominerte). 2015 gav oss et fantastisk Europa 

League-eventyr og 2016 en ny 3. plass.  

Den gamle kongen av norske fotballklubber er på vei for å ta tilbake tronen igjen.  

 

Mvh 

Einar Håndlykken 

Daglig leder i Odds Ballklubb  
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2. Hilsen fra NFF Telemark 
2016 viser fortsatt at Odds BK leverer og er et av Norges beste lag på herresiden. 

Eliteserielaget kom på en glimrende 3. plass. Andrelaget greide på imponerende vis som et av 

få andrelag, å kvalifisere seg til spill i PostNord-ligaen i 2017, mens juniorlaget kom på en 

flott andreplass i 3. div for menn.  

 

Vårt mål om i fellesskap å utvikle Telemarksmodellen, fikk kanskje den beste bekreftelsen på 

at vi er på rett vei da G16 ble vinner av nasjonal serie med spillere fra Gulset og Stathelle på 

laget? Samarbeidet på Nasjonal serie for G14 kan, dersom vi gjør det rett, bli et godt aktivum 

for spillerutvikling og at spillere får referanser på hvilke nivå som kreves. Dette vil være 

kretslag, hvor vi aktivt skal samarbeide for å levere et godt produkt.  

 

NFF Telemark mener at vi er på rett vei i å utvikle fotballen i Telemark. Men vi må ikke tro at 

det vi gjør i dag er godt nok for å møte morgendagen. Vi har en felles erkjennelse på at vi må 

styrke trenerkompetansen i barneklassene. Vi vet at det er her grunnlaget legges for at 

spillerne blir lengst mulig i fotballen. Det er her gode treninger utvikler spillerne og det er her 

vi kan starte utviklingen av en god treningskultur.  

 

Med det gode samarbeidet med Odds BK, vil vi bidra. Sammen ønsker vi å skape møteplasser 

og med all den kompetanse klubben innehar og den statusen klubben har, så vil vi nå mange. 

Vi vil ha et ekstra fokus på å få klubbene til å opprette rollen som Treneransvarlig. Dette er en 

ressursperson som kan bidra til at klubbens trenere kan bli tryggere i sin rolle, faglig sterkere 

og dermed underbygge vårt verdiståsted – «flest mulig, lengst mulig og best mulig». 

 

Disse områdene vil vi fokusere på via vårt arbeid med å få sertifisert enda flere klubber som 

Kvalitetsklubb. Våre krav til god klubbstruktur og trenerkompetanse mener vi vil gi gode 

bidrag. 
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Vårt felles engasjement rundt «Æresgjesten» leverer. Tilbakemeldingene fra klubbene er 

positive. De viktigste tilbakemeldingene vi har fått, er at klubbene ønsker at flere av 

politikerne i de kommunene klubbene sokner til, stiller opp og at vi må ha mer tid sammen på 

disse møtene. Det siste underbygger at tiltaket blir satt pris på. Dette samspillet legges merke 

til utover Telemark. Nå har Æresgjesten, den tid det har eksistert, samlet sett fylt hele 

Skagerak Arena med spillere og tillitsvalgte fra klubber fra hele fylket. NFF Telemark håper 

at avtalen med Telemark fylkeskommune vil prolongere og at vi sammen bruker denne 

arenaen til å påvirke og stimulere arbeidet som klubbene gjør for fortsatt stor aktivitet.  

 

Kompetanse er nøkkelord. Vi må styrke leder, dommer og trenerkompetansen. I fotballen er 

vi konkurrenter på banen, men vi er ellers på mange måter gjensidig avhengig av hverandre. 

Det gjelder kompetanseoverføringer og ikke minst erfaringsutveksling. Da er det godt at vi 

har en Eliteserieklubb som kan bidra og som er villig til å bidra. 

 

Roger	  Eilertsen	  

Daglig	  leder	  NFF	  Telemark	  
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3. Dagsorden for årsmøtet 
Onsdag 1. mars 2017 

 

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 2017 

11. Behandling av lagets organisasjon 

12. Valg 
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4. Protokoll fra årsmøtet for driftsåret 2015 
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5. Valgte tillitsmenn 
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6. Styrets beretning 
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7. Årsrapport A-laget 
Som vanlig startet treningen først i januar med stor entusiasme. Vi reiste på treningsleir til La 

Manga, og hadde et fint opphold med gode treningsfasiliteter og gode kampresultater.  

 

Fredrik Semb var tilbake i klubben, og det samme var Henrik Kjelsrud Johansen. Nye spillere 

var også Joakim Våge Nilsen og Zakaria Messoudi. I løpet av sesongen sluttet også Stefan 

Mladenovic og Riku Riski seg til troppen. Når sommeren kom meldte Henrik Kjelsrud 

Johansen overgang til Vålerenga, mens Ole Jørgen Halvorsen ble utlånt til Bodø/Glimt.  

 
Etter en fantastisk vårsesong lå vi helt i toppen av Tippeligaen og vi var fremdeles med i 

Europa. Dessverre ble vi slått ut av Europacupen mot greske Gianni etter ekstraomganger her 

på Skagerak Arena. I cupen tapte vi etter ekstraomganger mot Tromsø på Alfheim.  

 

Uheldigvis fikk vi skader på sentrale spillere, så høstsesongen ble ikke like sterk som 

vårsesongen. Likevel endte vi til slutt med bronse i Tippeligaen, noe vi må være godt 

fornøyde med.  

 

Etter en vel gjennomført 2016-sesong er vi optimistiske på fortsettelsen i 2017. Slik det ser ut 

nå beholder vi de fleste av våre spillere. Ole Jørgen Halvorsen har gått til Sarpsborg 08 og 

Lars Kristian Eriksen har lagt opp. Så med de nye signeringene som har kommet på plass ser 

det meget bra ut før vi kommer i gang med sesongen 2017.  

 

Svein Inge Nikolaisen, 

Lagleder og materialforvalter.  
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7.1 Statistikk A-laget i Tippeligaen 
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7.2 Statistikk A-laget i NM  
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7.3 Statistikk A-laget i Europacupen 
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8. Årsrapport 2. divisjonslaget 
Informasjon om laget 
Trenere: Morten Rønningen og Jan Frode Nornes 

Lagleder: Stein Eric Tonning 

 

Sport 
Laget har bestått av spillere fra A-laget og junior elite. De ulike spillerne trener med 

sine treningsgrupper, men de beste juniorene er med på enkelte A-lagstreninger. Vi spilte fire-

fem treningskamper og satte før sesongstart mål for sesongen. Ettersom nytt seriesystem 

skulle bli tatt i bruk, så ville 9-10 lag rykke ned. Vi bestemte oss derfor for at målet skulle 

være å holde plassen i 2. divisjon, noe som betydde å havne blant de fem beste. Dette målet 

ble oppnådd med glans.  

 

Det skal og nevnes at det totalt ble benyttet 30 spillere i årets sesong, hvor 17 av disse holdt 

junioralder.  

 

Til slutt ønsker vi å takke Ardian Gashi for måten han har forklart, motivert, stått på og 

veiledet unggutta på gjennom hele sesongen.  

 

Stein Eric Tonning.  
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8.1 Statistikk 2. divisjonslaget 
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9. Årsrapport 3. divisjonslaget (junior elite) 
Informasjon om laget 
Trener: Tommy Svindal Larsen, som etter sesongen ga seg som trener i Odd. 

Lagleder: Stein Eric Tonning, som har overlevd åtte trenere. 

 

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. Totalt spilte vi 8-10 

treningskamper, i tillegg til en treningsleir i Spania i februar.  

 

I serien endte vi på 2. plass. Dette betyr at vi holdt plassen, og spiller kommende sesong i den 

nye Regionsligaen.  

 

Statistikk på antall spillere, spilletid og annen informasjon ligger som eget dokument. 

 

Avslutning/lagbygging 
Gjennom året hadde vi tre sosiale spillermøter med både pizza og brus. Etter sesongen hadde 

vi en sosial avslutning i midten av november for å avslutte en flott sesong. På denne 

avslutningen delte vi ut noen priser. Prisen for størst fremgang gikk til Vegard Kongsro, mens 

Markus Kaasa vant årets spiller.  

 

Til slutt ønsker jeg å takke spillere, trener og Toppidrettsgymnaset for godt samarbeid 

gjennom sesongen.  

 

Stein Eric Tonning.  
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9.1 Statistikk 3. divisjonslaget  
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10. 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 startet opp 21. april 2016 med to treninger i uka. Østlandsserien for gatelag startet 

omtrent på samme tidspunkt, så vi ble kastet inn i det fra første stund. Her var det serie for 

åtte av gatelagene med hjemme- og bortekamper, og med en skikkelig tabell. I serien ble det 

spilt sju hjemmekamper og sju bortekamper. Det endte med åtte seire og seks tap, som 

resulterte i en finfin 3. plass på tabellen. Etter siste kamp i serien var alle gatelagene på Norge 

- San Marino på Ullevaal stadion. 

 

Gatelaget deltok også på Odd sin sponsorcup, som resulterte i tre tap, i tillegg til to nasjonale 

cuper hvor alle landets gatelag deltok. En i Sandefjord hvor vi endte på 6.plass, og en på 

Lillestrøm hvor vi endte på 9. plass. Begge disse turene innebar én overnatting. 

 

Vi var også så heldige å få spille oppvisningskamp i pausen på Odd – Vålerenga, hvor det var 

9135 tilskuere. En helt enorm opplevelse for alle. Det har også blitt spilt en del 

treningskamper, blant annet mot Tyrili.  
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Gulroten for de flinkeste og mest stabile på Odds Gatelag var å få være så heldige å være med 

fem dager til La Manga, samtidig som Odds A-lag var der. En vanvittig fin opplevelse og 

minner for livet. 

 

Avslutning 
Avslutningen på sesongen ble vi også invitert på Odds julelunsj hvor laget ble satt pris på. 

Laget har gjennom 2016-sesongen vært i snitt 13-14 stk. på trening, noe som har vært helt 

fantastisk å få være med på. Vi gleder oss til 2017. 
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11. Årsrapport dommere 
Det var i 2016 kun Hamo Kuko som var aktiv for klubben vår på dommersiden.  

 

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

representerer klubben vår. Dette dilemmaet har vært diskutert blant annet i klubbens 

sportslige utvalg. Telemark Fotballkrets har aktivt frarådet dommertalenter om å melde seg 

inn i vår klubb. Dette for at de selv kan dømme Odds Ballklubb og gjennom dette få topp 

matching. Vår krets er nå blant de svakeste i landet med ingen dommere i de to øverste 

divisjonene. Fotballkretsens tankegang gjør at dommerrekruttering nesten blir umulig for oss, 

men klubben stiller seg selvsagt bak ønske om å sørge for at Telemark også skal få innslag i 

Eliteserien også på dommersiden.  

 

Casper Holmberg.  
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12. 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 (6-10 år) har det vært avholdt 

spillekvelder med 5’er fotball, mens 11- og 12-åringene har spilt 7’er kamper en gang i uka. 

Lek med ball har gjennom det siste året 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. Eksempelvis kan vi trekke frem G16 som vant nasjonal 

serie.  

 

For niende 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. I år, som i fjor, fikk vi låne lokalene til Toppidrettsgymnaset 

og Voksenopplæringa. Kvaliteten er høy både på arrangements- og deltakersiden. Vi var 

dessverre uheldige med et kraftig snøvær den ene helgen.  

 

Trenerkoordinator Tor Arne Svartangen var hovedansvarlig for cupene, mens Solveig Anne 

Heddejord hadde ansvaret for bespisningen. Cupene og arrangementene 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 gjort cupene til en suksess for barn- og ungdomsavdelingen og for Odd.  

 

Vi er av den bestemte oppfatningen at alle våre arrangementer gir Odd, som merkevare, et 

godt omdømme.  
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Alle trenere i barn- og ungdomsavdelingen skal ha aktivitetslederlederkurs. Videre skal 

trenere som har ansvar for 7’er og 11’er lag minimum ha UEFA B-lisenskurs. Vi har også i 

2016 fortsatt vårt skoleringsarbeid og hatt trenere på kurs, både UEFA B-lisenskurs og 

utviklingskurs. Dette ser styret på som en viktig del av den sportslige utviklingen i 

trenerapparatet for barn- og ungdomsavdelingen. Samtidig er det kommet inn nye trenere og 

vi skal i gang med nytt C-lisenskurs. I 2016 gjennomført seks trenere ”Grasrottreneren”, 

deriblant Odds daglige leder, Einar Håndlykken. Tor Arne Svartangen gjennomførte UEFA 

Youth Elite A.   

 

Tor Arne Svartangen startet som trenerkoordinator i 100%-stilling i mars 2012. Barn- og 

ungdomsavdelingen er svært fornøyde med jobben Tor Arne gjør. Han er med på å styrke og 

utvikle barn- og ungdomsavdelingen på en profesjonell måte. Tor Arne har kontrakt ut 2018.  

 

Trenerforumene som har blitt arrangert har vært en suksess. Der kan trenerne utveksle 

erfaringer og hjelpe hverandre med gode og nyttige tips.  

 

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

spillere til et høyere aldersnivå. Det har i 2016 vært mange spillere med i kretsens 

soneutvikling. Videre er vi godt representert både på krets- og regionlag, samt U-landslag, 

noe som klubben synes er veldig hyggelig. 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.  

 

Odd ønsker å legge til rette for spillerutvikling, og derfor har vi i tidligere år satt i gang en 

ferdighetsgruppe med spillere som kommer fra våre aldersbestemte lag (9 til 12 år). Vi har 

gjennomført egne keepertreninger to ganger i uken i 2016. Disse har vært både for keepere fra 

Odd og utvalgte keepere fra Telemark. Det har og blitt gjennomført to basisøkter i uken for 

spillere som er 10-16 år. I tillegg har det blitt startet opp et allianselag i 2016. Dette er et 

samarbeid mellom åtte klubber i Skien for de beste spillerne som er født i 2003.  

 

Det gode arbeidet som er blitt gjort i avdelingen de siste årene har blitt lagt merke til, både i 

nasjonal presse og av andre klubber. Trenerapparatet, ved Dag Eilev Fagermo i spissen, er 

flinke til å skryte av oss og spillerutviklingen som skjer i klubben generelt i media.  
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Barnas Kiosk er tegnet av Florian Franz, og vil bli ferdigstilt i løpet av første kvartal 2017. 

Denne blir finansiert gjennom Sparebankstiftelsen, tippemidler og bidrag fra Odds Ballklubb. 

Det er også blitt gjort en utbedring av treningsfeltet. Tegningene av innbytterbenkene er klare, 

og disse håpes å være ferdige i løpet av våren 2017. Av trafikksikkerhetsmessige hensyn har 

det blitt satt opp et gjerde på 7’er-banen.  

 

Arbeidet med kvalitetsklubbprosjektet fortsetter.  

 

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.  

 

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

Trenerkoordinator møter på alle styremøter. Det har vært avholdt sju styremøter og en rekke 

arbeidsmøter i perioden.  

 

Styret vil avslutningsvis takke alle som har bidratt positivt for avdelingen i løpet av 2016 og 

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

2017.   

 

Skien, 09.02.17. 

Mona Christoffersen,  

Leder  
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12.1 Årsrapport junior rekrutt 
Trener: Sondre Norheim, tredje året, UEFA B lisens. 

Lagleder: Gitte Rosland, 10 år som lagleder.  

6 spillere var kretslagsspillere på G16 2015/16.  

 

Sport 
Vi har trent fem økter i uken, fire dersom det har vært kamper. Vi har også hatt basisøkter ved 

siden av i noen av ukene. Det har vært 28 spillere i denne gruppen i år, noen har reist og noen 

har kommet til oss. Tre spillere har blitt flyttet opp på Elite, fire spillere har gått til andre 

klubber, to spillere har sluttet og tre spillere har kommet til oss fra andre klubber. Tre til fire  

spillere har gjennom sesongen hospitert opp på elite. Treningsoppmøtet har vært meget bra,  

nær 90%. Trente kl. 15.30 mandag-fredag når elite ikke skulle ha full bane, og dette er noe 

som har fungert  meget bra. Viktig at dette fortsetter neste år, slik at spillere vil ha mulighet til 

å hospitere opp på elite. Ellers ser vi det som vanskelig for spillere å få den muligheten. 

 

G16: NM (Tap for Vigør i første runde etter ekstraomganger), Nasjonale tiltak i Trondheim 

og Fredrikstad (bare vært treningskamper), Nasjonal serie (1. plass sammen med g2001), 

Dana cup (Kvartfinalen), Elite cup (semifinale), TM (1. plass). 

 

G19: Kval Interkrets (6. plass), 1 div høst (2. plass, tredje beste g19 laget i fylket med g99 og 

g00), TM (kvartfinalen) 

 

G17: Aalborg City cup (Tapte finalen 1-0) 

 

Dugnad 
Spillere f.2000 har jobbet dugnad på alle kamper i Tippeligaen, NM og Europacup. De har 

ryddet to tribuner for søppel. I tillegg har spillerne hatt ansvar for Tippeligaseilet ved 

kampstart og Handshake for peace-banneret ved kampslutt. Utenom faste dugnader i kiosk og 

Elite Cup har laget hatt en stor dugnad i forkant av Dana cup.  

 

 

 

 



	   35	  

Avslutning/lagbygging 
Vi har oppmøte 15 min før og 15 min etter trening for å ha garderobekulturen i orden. Høy 

lagmoral med positiv spillergruppe som alltid tar godt imot nye spillere, selv om det betyr mer 

kamp om plassene. Avslutning med pizza, quiz, loddtrekning og utmerkelser på klubbhuset. 

Lagleder Gitte takket for seg etter 10 år. Trener Sondre fortsetter også neste år. 
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12.2 Årsrapport G2001 

Informasjon om laget 
Odd gutter 2001 består i dag av 20 spillere, tre trenere og to lagledere. Hovedtrener er Tor 

Arne Svartangen, og det er hans første år som trener for dette kullet. Han har hatt med seg 

Morten Fevang og Ole Bernt Jensen. Dette er et meget bra trenerteam som besitter utrolig høy 

kompetanse. Vi har også hatt besøk av Steffen Hagen én gang pr uke når det har passet inn. 

Vi har per nå ni spillere på kretslag. Det har vært tre spillere på regional landslagssamling, 

hvorav én (Joakim Jahnsen) har spilt landskamper for Norge.  

 

Sport 
Gruppa trener seks ganger per uke, mandag til fredag, samt basis på søndager. Gutter 2001  

har hatt seks spillere som har spilt Nasjonal serie i G16, som ble styrt av Tor Arne 

Svartangen. De gikk helt til topps og vant hele serien, sammen med spillere fra Odd G00,  

Stathelle G00 og 01 og Gulset. Vi spilte kvalifisering til interkrets på våren, og kvalifiserte 

oss for interkrets G16. Vi endte opp på 6. plass i interkretsserien under ledelse av Morten 

Fevang. Her har det vært spillere fra G00 og 01 som ikke har spilt nasjonal serie. I februar var 

vi på treningsleir rett på utsiden av Lisboa i Portugal. Strålende forhold og en fantastisk uke 

med mye bra trening og to tøffe treningskamper. Det ble spilt nasjonale tiltak i Stavanger i 

mars for 2001 hvor vi ble nr. 3. Vi har og spilt Odd elite cup, hvor det ble tap i semifinalen.  

 

Dugnad 
Vi har gjennomført følgende dugnader styrt av lagledere Tommy Jahnsen og Runar Hagen: 

Parkeringsvakter på samtlige av Odds hjemmekamper, rydding av tribune på samtlige av 

Odds hjemmekamper, kakesalg, kioskvakter på utvalgte hjemmekamper for Odd, alle mann 

har hatt dugnad under BDO Odd Elite cup. Guttene har også vært instruktører under 

fotballskole i sommer og høstferie. 
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Avslutning/lagbygging 
Vi har hatt sosiale kvelder med Champions League. Gutta har deltatt på WOX hinderløype i 

lag, og vi skal ha en fotballavslutning 15. november. 
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12.3 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.  

 

Sport 
Laget har trent 3-5 ganger i uken, avhengig av kampoppsettet og treners skolegang. På høsten 

har noen spillere hospitert med 01-laget, samt at tre spillere deltok på Hamar elitecup med 

Skiensalliansen. Treningene har et strukturert oppsett med et hovedtema for hver enkelt 

trening. Gjennomføringen av treningene har blitt utført på en måte som skal bidra til 

mestringsfølelse hos spillerne, samtidig som spillerne utvikler sine sportslige ferdigheter.  

 

Laget spilte vinterserie som samarbeidslag Odd/Grane. De vant serien med 9 poeng. Etter god 

dialog mellom klubbene, ble Odd/Grane slått sammen til et lag, og Granespillerne søkte 

overgang til Odds Ballklubb. Det ble spilt G14 kvalifisering interkrets på vårsesongen, der 

laget kom på 7. plass med 13 poeng. I høstsesongen spilte laget G14 1. divisjon og endte på 

en 4. plass med 19 poeng. Laget deltok på Norway cup, der de endte på en 3. plass i  

B-sluttspillet. I november kom laget til semifinale i Odd og BDO elitecup på Skagerak Arena, 

og endte på 3. plass.  

 
Dugnad 
Laget har hatt ansvar for å arrangere nasjonalt tiltak G13 på Skagerak arena 18.-20. mars. De 

har også hatt ansvar for matsal og kiosk på Odd og BDO elitecup G14 og G16 4.–6. 

november 2016. I tillegg har laget hatt dugnader som tribunevask før sesongstart og utdeling 

av flyers. Samtlige spillere fikk oppleve å bo og spille på Norway cup til 0,- i egenandel.  

 

Avslutning/lagbygging 
Laget har hatt sommeravslutning med tur til Sommarland og juleavslutning med pizza. Årets 

store høydepunkt var uka på Norway cup. Her deltok alle spillerne. De bodde sammen på 

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

 



	   39	  
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12.4 Årsrapport G2003 

Informasjon om laget 
Trener er Ørjan Alendal Kallevik, sportslig medhjelper er Hans Henrik Nøstdahl og lagleder 

er Erik Tanche Nilssen. Ørjan har vært trener for laget siden januar 2015.  

Laget har i 2016 bestått av 18 spillere.  

 

Tre spillere har deltatt på sonesamlinger for Grenland Nord våren 2016. Seks spillere har 

deltatt på Skien Allianselag sesongen 2016, og én spiller er tatt ut på kretslaget høsten 2016. 

 

Sport 
Laget har trent tre dager pr. uke hele året, bortsett fra når det har kollidert med kamper i vår- 

eller høstsesongen. Enkelte uker har det vært trening fire dager pr. uke. Mange av spillerne 

har i tillegg benyttet seg av tilbudet om basistrening, inntil én dag pr. uke. 

 

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

temaarbeid med påfølgende læringsmomenter. 

 

Laget spilte en treningskamp i vinter. Det ble tap mot Strømsgodset Elite i Mjøndalen. I 

vinterserien spilte laget i G13 avd. B. Laget spilte seks kamper, noe som resulterte i fire seire 

og to tap. Laget ble nummer 3 i avdelingen med seks lag. I vårsesongen spilte laget i G13 

1.div. avd. A. Laget spilte sju kamper, noe som resulterte i tre seire, én uavgjort og tre tap. 

Laget ble nummer 4 i avdelingen med åtte lag, og kvalifiserte seg med det for en felles 1. 

divisjon i høstsesongen.   

 

I høstsesongen spilte laget i G13 1. divisjon. Laget spilte seks kamper, noe som ga to seire og 

fire tap. Laget ble nummer 6 i serien med syv lag, med lik poengsum men dårligere 

målforskjell enn lagene som ble nummer 4 og 5. Vinner av divisjonen og kretsmester i 

Telemark ble Kragerø foran Stathelle. Odd G 2003 ble det 6. beste laget i Telemark i 2016.  
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Laget har i løpet av året deltatt i tre cuper; Herkules Cup 11.-12.06, Norway Cup 31.07-06.08 

og Telemarkmesterskapet innendørs 11.-13.11. Laget stilte med ett lag og kom til A-sluttspill 

i både Herkules Cup og Norway Cup. Vi stilte med to lag i Telemarkmesterskapet, og ett av 

lagene kom til sluttspillet. Totalt har laget spilt 15 kamper i disse tre cupene, noe som 

resulterte i sju seire, én uavgjort og sju tap.   

 

I tillegg har deler av laget med hospitanter deltatt på Nasjonale tiltak Elitecup i Oslo 16. 

17.04, Nasjonale tiltak Elitecup i Kristiansand 08.-09.10 og Odds Elitecup 21.-23.10. Totalt 

har laget spilt tolv kamper i disse tre cupene, noe som resulterte i to seire, to uavgjorte og åtte 

tap.   

 

Dugnad 
Foreldrene har deltatt på kakedugnad på våren, kioskdugnad på Odds hjemmekamper, dugnad 

på Odds Elitecup og kakedugnad på høsten. Vi har ikke lyktes med å få hele foreldregruppen 

engasjert i dugnadsarbeid. Det må det jobbes videre med i 2016.  

 

Avslutning/lagbygging 
Årsavslutningen holdes på Odds klubbhus i løpet av desember. Da inviteres både spillere og 

foreldre. Det er som tidligere år avslutning med utdeling av trofeer, servering av pizza og 

brus, og quiz. Avslutningen starter med fotballkamp mellom guttene og foreldrene.  
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12.5 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, Fossum, 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. I årets sesong har Magne Andersen fungert som lagleder for laget som har spilt 

seriespill i 13-års serien. Birk Hegland har vært hjelpetrener og Jøran Glittum har vært styrke- 

og balansetrener.  

 
Sport 
Gjennom hele sesongen har laget trent minimum tre dager per uke. I perioder har laget trent 

fem 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 ett lag i Gutter-12 

lite øvet, ett lag i Gutter-12 mye øvet og ett lag i 13-årsserien. Begge lagene som har spilt i 

12-årsserien har vunnet de fleste kampene, og laget i 13-årsserien vant sin avdeling i 2. 

divisjon der de spilte mot gutter som var ett år eldre enn dem. 

Laget har deltatt på mange cuper der vi har stilt med to jevne lag og noen cuper der de som 

har kommet lengst i utviklingen har fått brynt seg mot de beste lagene i Norge.  

2004-årgangen deltok med to lag på Norway 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. 

 

Vi har og hatt en egen sponsorgruppe rundt laget som arbeider med inntektsbringende tiltak. 

Denne gruppen heter Panelet. Panelets innsats gjør at vi kan ha et meget høyt aktivitetsnivå og 

at alle kan være med til en kostnad som alle har råd til. Panelets inntekter har vært ca. kr. 

200 000,- i løpet av sesongen. Noe av inntektene går til gode tiltak som Omvendt 

Julenisseprosjektet, hvor laget ga kr. 5 000,- til dette tiltaket. 
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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.  
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12.6 Årsrapport G2005 

Informasjon om laget 
Gutter 2005 har i 2016 hatt en lagleder og to til tre trenere.  

Lagleder: Linda Thommesen, 33 år. Vært lagleder for laget siden høsten 2010.  

Trenere: Michael Thomsen, 41 år. Vært hovedtrener for laget siden høsten 2012. Har dbu 

trenerkurs, samt pågående trener 2-kurs, i tillegg til lang erfaring som spiller. 

Geir Solheim, 45 år. Vært trener for laget siden januar 2011. Lang erfaring som              

spiller.   

Jon Espen Kolstad, 44år. Vært trener for laget i 2016. Lang erfaring som spiller.  

 

Sport 
Gutter 2005 trener tre dager per uke hele året, samt at noen utvalgte spillere trener ekstra med 

G2004. Siden september i år har et par spillere trent med G2006.  

 

 

Hovedfokuset har vært samhold i laget, tekniske ferdigheter og kondisjon. Treningene er 

enten delt inn i oppstart, fokus på tekniske ferdigheter eller kondisjon. Andre del samspill, 

samarbeid og kommunikasjon mellom spillerne. Videre har vi spillere som deltar på egne 

keepertreninger.  

 

Laget har spilt med to lag i serien. Hvem som har spilt på de ulike lagene har rullert fra kamp 

til kamp. Noen spillere har også spilt kamper med G2004, og siden september har en til to 

spillere spilt kamper med G2006 også. Sammenlagt har lagene levert gode resultater. Hver 

kamp starter og slutter med fair play-hilsen.  

 

Utover det har vi deltatt på diverse cuper, inkludert Dana cup og noen dagscuper i Vestfold og 

Telemark.  

 

Dugnad 
Vi har stilt på dugnad i form av tribunevask før sesongstart, kiosk på Odd 2 og 3 sine kamper, 

samt en elitecup. I tillegg til de vanlige salgsdugnadene og kiosk for A-laget. Vi har også hatt 

egne salgsdugnader med kaker og toalettpapir.  
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Avslutning/lagbygging 
I 2016 har laget vært på Dana cup. Alle spillerne sov på skole og det var mye sosialt for 

ungene. I forkant av cupen organiserte vi to foreldre-samlinger, samt en del foreldremøter og 

ett spillermøte. Videre har vi hatt stort fokus på fair play, samtlige av de spillerne som har 

vært registrert på 2005 i 2016 har jobbet med fair play-heftet og vi har hatt en felles 

gjennomgang i august hvor vi hadde ett spillermøte med hovedfokus på fair play.  

 

Fair play er et viktig tema for laget vårt og vi har jevnlig hatt innslag i forkant eller etterkant 

av treninger hvor fair play er utgangspunktet for samtalen. 

 

I september organiserte vi en felles tur til ”Høyt og Lavt” i Vestfold for samtlige spillere, 

inkludert hospitanter fra lag utenfor Odd og hospitanter fra andre Odd-lag. Det planlegges en 

felles avslutning for 2005-kullet før jul. 

 

Utover dette er foreldre, trenere og lagleder gode på å bruke lagets facebook-gruppe for å 

kommunisere, gi ut informasjon og drøfte tema som trengs å drøftes.  
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12.7 Årsrapport G2006 

Informasjon om laget 
Trenere er Simen Are Melfald (41) og Espen Gunstein Heddejord (42). Begge har vært 

trenere siden 2012. Simen Are Melfald har UEFA B-lisens. Espen Gunstein Heddejord har 

UEFA C-lisens. 

 

Laget har bestått av en gruppe på ca. 10 spillere (Sondre, Skjalg, Mads, Fredrik, Haidar, 

Henrik, Fabian, Stian, Aksel, Sindre). Wael sluttet på våren. 

 

Sport 
Vi har dette året hatt tre treninger i uken og enkelte har også hospitert opp på treningsfrie 

dager og også deltatt på søndagstreninger. Vi har hatt egne fysiske økter og flere deltok også 

på frivillige treninger i regi av G10 i sommer eller på fellestreningen til G11/12. 

 

Vi har deltatt på én cup lokalt (tre seire, ett tap) og én elitecup i Buskerud (en seier, en 

uavgjort, ett tap). Vi har spilt ni treningskamper (tre seire, seks tap). Vi har spilt 15 kamper i 

G10 serien (elleve seire, en uavgjort, tre tap) og 14 kamper i G11 serien (ti seire, to uavgjort, 

to tap). 

 

Vi har scoret godt over 200 mål og produsert godt over 100 assist (over 10 mål: Sindre 

146/39, Skjalg24 /28 Fredrik 18/23, Henrik 17/19, Stian 17/14 Fabian 12/4 Mads 11/8 kan 

være noe avvik, da noen kamprapporter ble våte). 

 

Vi har hospitert opp med: Sondre, Haidar, Aksel, Skjalg, Fredrik, Stian og Sindre. 

Vi har hospitert inn: Emil, Harald, Dennis, Thomas, Oweis, Kristian, Dag og Sebastian. Vi 

har og hatt hospitanter fra andre klubber. 
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Dugnad 
Vi har vært med på kakedugnader og kioskdugnader. 

 

Avslutning/lagbygging 
Vi har hatt avslutning hvert år. I fjor spiste vi mat og bowlet.  

I år skal vi ha en «galla»-avslutning med priser/premier og mat.  
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12.8 Årsrapport G2007 

Informasjon om laget 
Odd G9 består av 16 spillere. To nye spillere har begynt i løpet av året, og én har sluttet. 

Trenere er som tidligere Andreas Damsgaard og Stein Birger Johnsen.  

Karen Ragnarsdottir har blitt med som lagleder, og har sammen med Sondre Hegna ansvar for 

laglederoppgavene. 

 

Sport 
Vi har trent to ganger i uken gjennom hele året. Fra januar frem til påske trente vi inne i 

Stevnehallen, og etter det har vi trent ute. I november og desember har vi hatt tilgang på 

innendørstrening i Stevnehallen én dag i uken. 

 

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

Enkelte spillere har også prøvd seg på noen treninger sammen med eldre lag. 

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 to lag i 9-årsserien. 

Vi har deltatt på følgende cuper: 

2. april   Fix Arena-cup, Tønsberg  to lag 

11. og 12. juni  Herkules cup    to lag 

12. og 13. sept. Bunesfestivalen, Stathelle  to lag 

29. oktober   Skjærgårdscup, Langesund  to lag 
  

 

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

kamper/cuper og dugnadsarbeid.  
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Avslutning/lagbygging 
Det har som i 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 arrangert en hyggelig avslutning hjemme hos Stein Birger (med 

foreldre). I desember vil det bli arrangert sesongavslutning med pizza og teater på Klosterøya. 

I den forbindelse blir det også delt ut pokal til hver spiller for innsatsen i året som har gått. 

 

Odd G9 fortsetter med to treninger i uken i 2017. Planen er å fortsette det sportslige og sosiale 

arbeidet, og sørge for at vi får fotballglade barn også i året som kommerJ 
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12.9 Årsrapport G2009 

Informasjon om laget 
Gutter 2009 er et 7-årslag som vokser i riktig retning. Kim Aas, som også er trener for Odd 

gutter 2004, gjør en kjempejobb her også. Kim har vært trener i Odd-systemet siden 2010.  

 

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

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

hospiteringsspillere (Storm) og noen fra yngre lag (primært 2010). 

 

Dugnad 
Både kioskdugnader, vaktdugnader på Elite cup og kakedugnad.  
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12.10 Årsrapport G2010, G2011 og G2012 

Informasjon om laget 
Trenere:  

Elling Rønningen, snart 40 år. Fotballentusiast med bakgrunn fra elitelaget Gulset. 

Tor Erik Tollefsen, ca. 49 år. Ihuga syklist, oppvokst med Odd-fotball. 

Einar Håndlykken, alder ukjent. Sjef for Odd med gode fotballkunnskaper. 

Lise Oujyey Flatebø og Freddy Valtila. Ivrige og entusiastiske har de trent den yngste garden 

på Lek med ball.  

 

De to sistnevnte fortsetter med lek med ball, mens de andre trener G10 utover vinteren og året 

som kommer. Mot slutten av året trente G2010 for seg selv, mens G2011 og G2012 trente 

sammen. 

 

Sport 
Treninger har foregått hver torsdag på den nedre treningsbanen frem til det ble for mørkt. 

Ettersom det har vært over 30 oppmøtte på treninger, har det blitt delt opp etter alder. Det har 

blitt spilt kamper utenfor arenaen før hjemmekampene.  

 

Det har blitt spilt kamp på Åfoss, Fossum, i Siljan, på handelstorget, Gulset og Rema 1000 

cup på Heistad. Her har det vært stor fotballglede, og Odd har selvfølgelig hanket inn mange 

seiere. Det har nå mot vinteren blitt G10 av en del av gutta, og G10 trener nå inne i 

Stevnehallen tirsdager og torsdager. Lek med ball holder trening i Stevnehallen på torsdager.  
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Avslutning/lagbygging 
Det ble holdt en storslagen avslutning for alle gutta med foreldre i et klasserom på stadion. 

Her framkom det litt info om videre satsing, og det ble konsumert mengder med pizza og 

brus.  
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13. Årsrapport Odd og BDO Elitecup 
Årets cuper ble avviklet følgende helger: 

• G13 og G15: 21. – 23. oktober 

• G14 og G16: 4. – 6. november 

 

Vinnere: 

• G13: Asker 

• G14: KFUM 

• G15: Røa 

• G16: Nøtterøy 

 

Elitecupen i regi av BDO og Odds Ballklubb har vokst seg til å ble en prestisjetung 

aldersbestemt cup, hvor landets beste aldersbestemte klubblag blir invitert til å delta. Lagene 

som kommer langveis fra har tilbud om overnatting og måltider på Skagerak Arena, samtidig 

som det tilbys trenerseminar lørdag kveld for alle tilreisende trenere. Trenerseminaret er i regi 

av vår egen trenerkoordinator Tor Arne Svartangen, som får hjelp av Tommy Svindal Larsen, 

Jan Frode Nornes, Lasse Jørn Fredriksen og Morten Rønningen.  

 

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

finalekampen beste spiller, som blir premiert med 1000 kr, sponset av BDO.  

 

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, og det var en suksess nok en gang. Den første 

helgen hadde vi 12 lag som overnattet, mens det var 14 lag den andre helgen. Disse lagene 

fikk frokost, lunsj og middag. Tredje etasje ble brukt til matservering i begge helgene, og vi 

ønsker å takke for lån av kantinen. Totalt på begge cupene ble det servert mat til 1200 spillere 

og ledere.  

 

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, Leif Otto Brekka, Morten 

Rønningen og Jan Erik Tollefsen. Der fikk vi avklart en del praktiske saker vedrørende bruk 

av stadion og treningsanlegget.  

 

I semifinalene og finalene gikk spillere og dommere ut av spillertunnelen i to rekker til 

Tippeliga-fanfaren og tok oppstilling på banen slik det gjøre på Tippeligakampene. Alle 

spillernes navn ble ropt opp, som var stor stas for de involverte spillere og ledere. Dette 

skapte litt mer liv og røre, samt en flott stemning. Når finalelagene varmet opp på stadion 

spilte vi klubbsangene til hvert enkelt lag. Til resultatservice brukte vi også i år et program 

som heter Profixio, som var linket til hjemmesiden til Odd og en egen Facebook-side. Det ble 

oppdatert av sekretariatet. 

 

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, selv om det dessverre var enkelte foreldre som opptrådte usportslig og ikke i henhold 

til fair play.  

 

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.  

 

Irene Tvedt har ansvaret for bespisning på våre eliteturneringer. Det ble servert frokost, lunsj 

og middag både lørdag og søndag til 1200 spillere i løpet av to helger. Irene lager og 

planlegger alle måltider og gjør en utmerket jobb.  

 

Ønsker også å takke Toppidrettsgymnaset og Voksenopplæringen for lån av klasserommene 

til overnatting.  

 

En stor takk går også til BDO som er vår hovedsponsor til elitecupene.  

 

Med hilsen 

Tor Arne Svartangen 
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14. Årsrapport fotballbursdag, sesongavslutning og fotballskoler 
Fotballbursdag: 

I 2016 har vi startet med en ny aktivitet: fotballbursdag. Disse har foregått på Dominos-

tribunen på kampdager og i Odd-bingen på andre dager. Totalt har det vært 40 selskaper 

gjennom året, som har generert et tilleggssalg av billetter på ca. 500 stk. Det koster kr. 200 

per person å delta, noe som dekker blant annet bespisning, gave, kampbillett og et besøk av en 

A-lagsspiller.  

 

Sesongavslutning: 

I 2016 har vi hatt 650 personer på sesongavslutninger. Dette er lag fra hele Telemark som 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 2016 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.  

 

Skien, 15.02.2017.  

 

Irene Tvedt 

Event Ansvarlig 

Odds Ballklubb 

	  
	  



	   56	  

15. Rapport fra Grenland Fotball AS 
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	   58	  

16. Rapport fra Odd Stadion Vest AS 
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17. Årsoppgjør 2016 
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18. Konsernregnskap 

	  

 

Odd (konsern) Regnskap 
2015 

 

Budsjett 2016 Regnskap 
2016 

 
Inntekter:   

 

Reklame-/sponsorinntekter 36 144 159 37 890 000 36 444 482 
Kampbillettinntekter 12 528 508 8 720 000 9 378 770 
Andre kampdagsinntekter 821 353 840 000 640 292 
Medie- og ligasponsoratinntekter 15 139 641 13 770 000 18 642 189 
Medlems- og aktivitetsinntekter 383 820 395 000 484 197 
Andre salgsinntekter 4 692 946 4 175 000 3 992 856 
Leieinntekter 300 863 300 000 410 719 
Andre inntekter 15 845 935 12 115 000 16 325 722 
SUM Driftsinntekter 85 857 224 78 205 000 86 319 226 

 
Kostnader:   

 

Variable kamp og treningskostnader, inkl. arr. kost 11 693 700 9 420 000 10 605 728 
Personalkostn. spillere 21 236 686 20 710 000 22 629 479 
Personalkostn. Trenere/medisinsk støtteapp. 7 881 288 7 915 000 8 049 211 
Personalkostn. adm./andre 8 239 247 8 055 000 9 122 292 
Avskrivning spillerkontrakter 1 183 085 2 135 000 2 146 392 
Nedskrivning spillerkontrakter 0 0 0 
Avskrivninger for øvrig 3 790 525 2 060 000 3 567 011 
Nedskrivninger for øvrig 0 0 59 544 
Leie spillere 315 922 195 000 0 
Administrasjonskostnader 4 029 988 3 560 000 4 310 215 
Leie av faste trenings- og kampfasiliteter 9 550 532 10 125 000 10 253 633 
Bane og anleggskostnader egne anlegg 0 0 0 
Kostnader reklame/sponsor 9 968 864 11 280 000 11 894 832 
Salgskostnader 2 153 963 1 905 000 2 111 003 
Andre driftskostnader 1 535 267 1 430 000 2 127 204 
SUM Driftskostnader 81 567 066 78 790 000 86 876 545 
DRIFTSRESULTAT I 4 278 158 -585 000 -557 318 
Gevinst/tap ved salg av spillerrettigheter 1 652 079 715 000 243 750 
Direkte kostnader ved kjøp av spillerrettigheter 0 0 0 
Inntekter fra tidligere realiserte spillerkontrakter 0 0 987 329 
Netto transfer 1 652 079 715 000 1 231 079 
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler og andre immaterielle 
eiendeler 

 
0 

 
0 

 
86 534 

Driftsresultat II 5 930 237 130 000 760 295 
Finansinntekter 137 525 55 000 49 122 
Finanskostnader 1 075 074 185 000 720 141 
Finansnetto -937 549 -130 000 -671 019 

 
RESULTAT FØR SKATT 4 992 688 0 89 275 
Skatter 0  0 
ÅRSRESULTAT 4 992 688 0 89 275 
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19. Resultatregnskap 
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20. Balanse pr. 31. desember 2016 
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21. Noter til regnskapet 
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22. Revisors beretning 
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23. Rapport fra kontrollkomiteen 
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24. Innkomne forslag 
Det er ingen innkomne forslag til behandling.  
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25. Styrets forslag til kontingent 
Styrets forslag til kontingentsatser for 2017 

For 2017 foreslår styret å beholde kontingentsatsene som de har vært de siste årene.  

Voksne      kr. 350,- 

Studenter, pensjonister/honnør   kr. 200,- 

Barn og ungdom til og med 17 år   kr. 100,- 

Familiemedlemskap (alle i samme husstand) kr. 500,- 

 

Anledningen til å tegne støttemedlemskap uten stemmerett opprettholdes. Støttemedlemmer 

blir ikke medlem i IF Odd allianse-idrettslag. Styret gis fullmakt til å fastsette kontingenten 

for støttemedlemskap. 

 

Styret ønsker at årsmøtet i 2017 fastsetter medlemskontingentsatsene også for kommende år, 

altså 2018. Dette vil blant annet bidra til at fakturaene for medlemskapet i Odds Ballklubb kan 

sendes ut tidligere, som styret anser at vil styrke betalingsgraden. 

 

Styrets forslag til kontingentsatser for 2018 

For 2018 foreslår styret å beholde kontingentsatsene som de har vært de siste årene.  

Voksne      kr. 350,- 

Studenter, pensjonister/honnør   kr. 200,- 

Barn og ungdom til og med 17 år  kr. 100,- 

Familiemedlemskap (alle i samme husstand) kr. 500,- 

 

Anledningen til å tegne støttemedlemskap uten stemmerett opprettholdes. Støttemedlemmer 

blir ikke medlem i IF Odd allianse-idrettslag. Styret gis fullmakt til å fastsette kontingenten 

for støttemedlemskap. 

 
 
 
 
 
 
 



	   81	  

26. Styrets forslag til budsjett 
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  
 

Odd (konsern) 
 

Budsjett 2016 Regnskap 
2016 

 

Budsjett 2017 

 
Inntekter:   

 

Reklame-/sponsorinntekter 37 890 000 36 444 482 37 983 500 
Kampbillettinntekter 8 720 000 9 378 770 9 827 500 
Andre kampdagsinntekter 840 000 640 292 1 023 300 
Medie- og ligasponsoratinntekter 13 770 000 18 642 189 16 064 900 
Medlems- og aktivitetsinntekter 395 000 484 197 443 000 
Andre salgsinntekter 4 175 000 3 992 856 4 130 000 
Leieinntekter 300 000 410 719 479 000 
Andre inntekter 12 115 000 16 325 722 14 868 800 
SUM Driftsinntekter 78 205 000 86 319 226 84 820 000 

 
Kostnader:   

 

Variable kamp og treningskostnader, inkl. arr. kost 9 420 000 10 605 728 9 900 600 
Personalkostn. spillere 20 710 000 22 629 479 22 869 200 
Personalkostn. Trenere/medisinsk støtteapp. 7 915 000 8 049 211 8 335 000 
Personalkostn. adm./andre 8 055 000 9 122 292 9 830 700 
Avskrivning spillerkontrakter 2 135 000 2 146 392 1 811 000 
Nedskrivning spillerkontrakter 0 0 0 
Avskrivninger for øvrig 2 060 000 3 567 011 3 811 100 
Nedskrivninger for øvrig 0 59 544 0 
Leie spillere 195 000 0 80 300 
Administrasjonskostnader 3 560 000 4 310 215 3 100 300 
Leie av faste trenings- og kampfasiliteter 10 125 000 10 253 633 9 839 000 
Bane og anleggskostnader egne anlegg 0 0 0 
Kostnader reklame/sponsor 11 280 000 11 894 832 12 972 700 
Salgskostnader 1 905 000 2 111 003 2 090 000 
Andre driftskostnader 1 430 000 2 127 204 1 460 100 
SUM Driftskostnader 78 790 000 86 876 545 86 100 000 
DRIFTSRESULTAT I -585 000 -557 318 -1 280 000 
Gevinst/tap ved salg av spillerrettigheter 715 000 243 750 2 000 000 
Direkte kostnader ved kjøp av spillerrettigheter 0 0 0 
Inntekter fra tidligere realiserte spillerkontrakter 0 987 329 0 
Netto transfer 715 000 1 231 079 2 000 000 
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler og andre immaterielle 
eiendeler 

 
0 

 
86 534 

 
0 

Driftsresultat II 130 000 760 295 720 000 
Finansinntekter 55 000 49 122 60 000 
Finanskostnader 185 000 720 141 780 000 
Finansnetto -130 000 -671 019 -720 000 

 
RESULTAT FØR SKATT 0 89 275 0 
Skatter  0 0 
ÅRSRESULTAT 0 89 275 0 
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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.  
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(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. 

 

(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. 
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§ 4  Medlemskontingent og avgifter 

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

deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 

 

 

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. 
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§ 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.   

 

(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. 

 

 



	   87	  

§ 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. 

 

(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. 
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§ 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. 

 

§ 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.  
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(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. 

 

(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.  
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§ 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. 
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§ 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. 

 

§ 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.  

(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 to varamedlemmer med funksjonstid to år, slik at 

funksjonstiden for to av styremedlemmene og respektive 1. varamedlem 

utløper det ene år og to av styremedlemmene og 2. 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. Fem styremedlemmer til barne- og ungdomsavdelingen med funksjonstid 

to år, slik at tre styremedlemmer trer ut det ene år, de øvrige 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. 
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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 for neste årsmøte. 

 

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

velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 

til stemmetall. 

 

§ 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.  
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(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.  

 

(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. 
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§ 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. 

 

§ 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. 
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(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. 

 

§ 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.  
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(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.  

 


