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4.0 STYRETS ÅRSBERETNING 2022  

4.1 STYRESAMMENSETNING 2022 

Årsmøte 2021 ble avholdt 2. mars og følgende styre ble valgt: 

Leder:   Geirfinn Kvalheim  Valgt for 2 år 

Nestleder:  Pål Nilsson  Ikke på valg 

Styremedlemmer: Tore Bjørnsvik  Ikke på valg 

   Bjørn Erik Bjøre  Ikke på valg 

   Mathilde Elster  Valgt for 1 år 

Tom Nelvik  Valgt for 2 år 

Halvor Viken  Valgt for 2 år 

Eirik F. Hagen  Valgt for 2 år 

Per Erik Olsen  Valgt for 2 år  

 

I mai trakk Bjørn Erik Bjøre og Tom Nelvik seg fra styret. Inn kom Gry Lauritsen som assosiert medlem 

av styret, dog uten stemmerett.  

Styremedlemmene fikk tildelt dedikerte ansvarsområder, noe som har fungert godt. 

 

4.2 STYRETS ÅRSMELDING 
Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden og behandlet 77 saker. 

I tillegg har det vært avholdt rene 2 arbeidsmøter. 

Klubben bar preg av 2 meget vanskelig år i koronaperioden noe som ga seg utslag i redusert antall 

spillere primært i de eldste årsklassene. Derfor måtte det nye styret ha en strategi for hvordan styrke 

klubben igjen, såvel sportslig som organisatorisk. Derfor ble det fort planlagt en 5 trinns «rakett»: 

4.2.1: Bygge og videreutvikle klubb 

4.2.2: Bygge og videreutvikle organisasjon 

4.2.3: Ta samfunnsansvar 

4.2.4: Videreutvikle anlegg 

4.2.5: Bygge og videreutvikle sport  

 

4.2.1 Bygge og videreutvikle klubb 

Tilbakemeldingene som kom kjapt var at Tønsberg Fotballklubb bestod av 15 lag, men ingen klubb. 

Med dette mentes at man burde bygge opp klubbfølelse som visualiserte at dette var en klubb og 

ikke mange separate enheter. Det ble da iverksatt noen strakstiltak. 

«Nettsus»; et infoskriv som var beregnet å gi medlemmene litt inf om hva som skjer i klubben. Etter 

hvert har dette også bli tilsendt våre samarbeidspartnere og andre støttespillere/ressurspersoner. 

«Kick off»; en samling av alle klubbens lag hvor de ble presentert når de defilerte inn på Tønsberg 

Gressbane. Alle lagene var med og på tribunen var det ca 250 foreldre, tanter, onkler, besteforeldre 

og søsken. Dette vil bli en årlig foreteelse like før oppstart av sesongen. 

«Trenere og lagledermøter»; ble et fora hvor disse møttes og bli kjent med hverandre og vi møtets 2 

ganger i løpet av året.  

«Hjemmesiden» ble oppgradert og fungerer nå som en infokilde både internt og eksternt. 

 

4.2.2 Bygge og videreutvikle organisasjonen 

Det er viktig for en breddeklubb at man har mange som jobber på frivillig basis. Det er kun noen få 

trenere som har godtgjørelse for sin innsats, men vi har fått inn mange personer som bidrar på 

forskjellig vis, så som: 

• Kioskvakter, noe klubben har hatt lenge og som fungerer fint hvor Svein Wold, Pål Nilsson, Hilde 

Bekkevahr og Kjetil Egeland hadde ansvar for å sette kioskvaktene inn sin arbeidsoppgaver. Her 

kom etter hvert Gry Lauritsen inn som en ressurs basert på utvalg av varer og billigere innkjøp. 



• Anleggsressurser, som har tettet slusene, lagt ned rist foran klubbhuset, installert filter i alle 

drenskummene og ikke minst bygget ballbingene. Stor takk til Svein Åge Enge, Kjell Roger 

Henriksen, Jan Johansen, Kristoffer Selsbakk, Svein Wold, Gudmund Johansen og Geirfinn 

Kvalheim 

• Dommeransvarlig, som i sesongen 2022 har vært Ketil Sondresen. Tilbakemeldingene tyder på at 

han har gjort en meget god jobb. Skulle gjerne hatt han med videre, men har bedt om avløsning. 

• Speaker på hjemmekampene til A-laget har vært Per Steinar Markussen. Han har laget en 

hyggelig informativ ramme rundt arrangementet som vi ønsker å ta med oss videre. 

• Hjemmesiden til TFK har fått en klar ansiktsløfting takket være redaktør Øystein Buvik. Dette må 

være en hjemmeside som skal være i kontinuerlig utvikling både mht innhold og layout. 

• Utdanningsansvarlig er Eirik Waage. Takket være Eirik har vi nå hatt flere deltagere på 

grasrottrenerkurs, både nivå 1,2,3 og 4. 

• Sølvcupen fungerer utmerket under ledelse av Sigurd Kraft Gundersen. Han har mange gode 

medhjelpere med seg som gjør sitt til at dette i er en flott arena for barn i Tønsbergområdet. 

• Markedsarbeid, både hva gjelder profilering og salg av sponsoravtaler har vært ledet av en 

meget energisk Per Erik Olsen, for øvrig også styremedlem. Takket være han har klubben 

oppgradert klubblokalene betydelig, «solgt» arenanavnet og ikke minst hovedansvar for en helt 

ny look på og rundt banen med mange reklameskilt og utstyrscontainer. 

• Fair Play er og skal være en ledetråd for TFK både på og utenfor banen. Her har styremedlem 

Mathilde Elster tatt nivået og høynet det. Hun har bla etablert en meget god Kampvertrolle som 

fungerer meget bra og har vært en viktig bidragsyter når saker av Fair Play-karakter har dukket 

opp.    

• Alle Styremedlemmene har tatt på seg særansvarsområder og styrets leder retter også en stor 

takk til Eirik Hagen som har fått meget god oversikt over medlemsmassen samt implementering 

av Spond til de aller fleste. Takk også til Pål Nilsson som har videreført TFK-ånden på en meget 

god måte og dermed er involvert i de aller fleste prosesser som klubben er innom. Flott innsats 

også av Gry Lauritsen som tiltrådde styret som assosiert styremedlem og som umiddelbart grep 

fatt i kioskdriften og klubbutstyr. Halvor Viken sin innsats både for laget han trener og som 

ansvarlig sportslig leder for yngres avdeling, har vært av stor viktighet for klubben. Flott at styret 

også har med seg selveste grand old man, Tore Bjørnsvik i sin midte. Fra han kommer historiske 

fakta fort på banen når slike ting diskuteres.      

 

4.2.3 Ta samfunnsansvar 

En av de viktigste elementene for Tønsberg Fotballklubb er å ta samfunnsvar. Dette har klubben gjort 

noe med i 2022. 

«Ukrainadag», var en aktivitetsdag hvor vi inviterte barn og unge fra Ukraina som oppholder seg i 

Tønsberg til en hyggelig dag hvor fotballen stod i sentrum. Hit kom det 18 barm og unge som trente 

sammen med noen av våre egne lag. 8 av disse ble med på fotballskolen påfølgende uke og 3 ble 

med i våre eksisterende treningsgrupper. 

«TFK Unified», er et lag bestående av mennesker med spesielle behov og som kom fra Vear foran 

sesongen. Disse har tatt gantesprang sportslig og har bla vunnet og blitt nr 2 i Norway cup i sine 

klasser. Her er det mye fotballglede under ledelse av Tom Sletback, Kim Gundersen og Anita 

Fredriksen. 

«Miljøansvar» ble også tidlig et tema å gripe fatt i. Med bakgrunn i Miljødirektoratets anbefalinger 

om handtering av gummigranulat, har dugnadsgjengen i TFK stengt 5 sluser inn til baneområdet, 

installert rist i inngangen foran klubbhuset, satt opp infoskilt og installert filter i de 9 drenskummene 

rundt banen. Dermed har man redusert granulatsvinn ut av området til et minimum. Når all snøen 

var tint på våren, ble alt av gummigranulat samlet opp, renset og lagt tilbake i banen. Når er det også 

kjøpt inn en sterk løvblåser, slik at granulat som kommer utenfor spilleflaten, kjapt kan blåses inn på 

banen igjen.   
  



4.2.4 Videreutvikle anlegget         

TFK Arena er blitt Strandman Arena og bakgrunnen er meget enkel; Strandman får stadionreklame 

mot at de klipper gresset rundt banen ved behov, slik at anlegget fremstår som pent og ryddig. 

Klubblokalene er oppgradert betydelig og fremstår nå som et flott klubbhus med pokalhyller, fin 

kiosk og et praktisk møterom for grupper inntil 10 personer.  

EDH Utleie har også satt opp en redskapscontainer med plass for minimål og annet mindre materiell. 

Denne er dekket med reklameskilt, slik at den også fremstår som pen. Innbyttebokser er reparert og 

beiset/malt.   

Det ble også i høst bygget 2 ballbinger a 10x15 meter, basert på 3-er fotball. Her har også 

anleggsgjengen gjort en formidabel jobb. Dette ble også et yndet sted for barna på Byskogen skolen.  
 

4.2.5 Viderutvikle sport 

Styret i TFK vil takke lagene for fine prestasjoner i sesongen 2022 og spesielt gratulere TFK Unified 

med kretsmesterskap både i vår- og høstsesongen, samt også gratulere G2012, G2014 og TFK 

Veteran med seriemesterskap.  

Styret i TFK har nå besluttet at det skal bygges opp lag hvor vi har hatt noen utfordringer med å stille 

gode lag som i G16 og G19. Dette gjøres det noe med ved at vi profesjonaliserer opplegget til G14, 

G16, G19 og A-laget noe, slik at vi får en bedre spillestrøm gjennom vårt system.    
 

Konklusjon: Styret er meget tilfreds med hvordan trenere, lagledere, spillere og annet støttepersonell 

har tatt tak i de mange utfordringene klubben har står ovenfor i 2022. Dette lover godt for 

videreutvikling av klubben. 
 

4.3 MEDLEMMER 
Tønsberg Fotballklubb har registeret en alder og kjønnsfordeling som følger:  

Kvinner Menn Sum 

Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25   26+ Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Sum 

Antall medlemmer 8 25 2 1 1 37 9 114 55 10 100 288 325 

Medlemsutviklingen de siste 10 årene er som følger: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

385 421 461 451 386 390 350 305 280 325 
 

4.4 ÆRESMEDLEMMMER 
7. september ble Henning Tollefsen utnevnt til Æresmedlem av Tønsberg Fotballklubb for sin innsats 

primært mht anleggsutvikling og som styreleder. 

Dermed er han i godt selskap med Tore Bjørnsvik, Hilde Bekkevahr, Åge Nikodemussen og Pål Ofstad. 
 

4.5 EGNE ARRANGEMENT   
4.5.1 Sølvcupen  

Noe av det nesten alle barn i nærområdet gleder seg mest til på våren, er den årlige Sølvcupen, i regi 

av Tønsberg Fotballklubb, som går av stabelen to helger i mars hvert år. I år var det rekord hva 

gjelder antall lag; 230 lag bestående av ca 1.800 spillere! I tillegg var det hele 1.800 betalende 

tilskuere innom. Dette er bare fantastiske tall. Takk til Sigurd Kraft Gulbrandsen og hans fantastiske 

team som gjør dette mulig. Takk også til alle de andre frivillige som stilte opp. Uten dere vil denne 

cupen aldri blitt den suksessen den er blitt. 

4.5.2 Aktivitetsdag for Ukrainske barn 

Onsdag 3. august inviterte vi ukrainske barn og unge til en aktivitetsdag sammen med våre egne 

spillere og trenere for å gi de en hardt tiltrengt pause i sine tunge tanker om det grusomme som skjer 

i hjemlandet deres. Det kom nesten 20 barn og unge fra den ukrainske delegasjonen som bor i 

Tønsberg og Færder. Sammen med våre egne ca 40 barn og unge med 5 trenere kom de til ei 

treningsøkt hvor inkludering og fotballaktivitet var satt i fokus. TFK kan ikke få fullrost nok de 5 

trenene som hadde anledning til å stille på kort varsel, Halvor Viken, Anders Nilsson, Rita Furan, 



Ingrid Sundby og Matthew McGee. De viste omsorg, inkludering og fikk snudd forsiktighet og 

usikkerhet til store smil på den grønne kunstgressbanen. For en forvandling! 

Takk også til Abdullahi Abdirahman Ali, eller Ali som han ønsker å bli kalt, som hadde opprettet 

kontakt med Ukrainsk støtteforening og som hadde lagt regien på økten, samt May Britt Lorentzen 

som hadde bakt fantastiske kaker og hadde ansvar for at alt var dekket og klart når ca 80 barn og 

unge, trenere, tolker, noen foreldre og støtteapparat fikk en hyggelig avslutning på tiltaket i 

klubblokalene våre. 
 

4.5.3 TINE Fotballskole 

Tønsberg Fotballklubb gjennomførte Tine Fotballskole fra 8. – 12. august med rundt 90 barn både på 

Tønsberg Gressbane og Strandman Arena. Leder for fotballskolen, Simon Licina, hadde med seg 8 

dyktige instruktører som gjorde alt for at barna skulle sitte igjen med en god fotballopplevelse, noe 

klubben i ettertid fikk mange tilbakemeldinger om. Stor kred til Simon og instruktørene. 

Fotballskolen ble avsluttet med grilling og utdeling av diplom.        
 

4.5.4 Aktivitetsdag for barna på 2 nærliggende skoler og 7 barnehager. 

Torsdag 18. august og torsdag 1. september var det duket for mange barnehage- og skolebarn på 

Gressbanen. Over 60 barn i 5 årsalderen møtte opp til litt innføring i fotballens finesser godt 

introdusert av 5 dyktige instruktører fra Tønsberg FK; Zirek Suleiman, Eirik Waage, Upkar Singh, 

Edvard Brendsrød og May Britt Lorentzen. Takk for flott innsats til dere. Og ikke minst takk til Ali, som 

organiserte dette. Det var stor innlevelse og iherdig forsøk både på dribling og straffespark hvoretter 

økten ble avsluttet med is og gratis drikkeflaske fra Tønsberg FK. 

 

4.5.5 VM i straffekonk 

Lørdag 3. september ble årets fotballevent, uoffisielt VM (Vestfold Mesterskap) i straffekonk 

arrangert. Ei flott ramme i et herlig høstvær ble vinneren til slutt The Rod Stricklands. Også i år ble 

dette et vellykket arrangement iscenesatt av Thomas Udness, Henrik Ogann og Halvor Viken.  

4.6 ØKONOMI 
2022 ble et litt spesielt år hva gjelder økonomi. 

Resultatregnskapet viser en omsetning på Kr. 2.497.111 og et overskudd på kr 661.392,-.  

Inkludert i dette er at Sæther Eiendom etterga lånet til Tønsberg Fotballklubb med kr. 620.000,-. 

Selv om det ikke betyr noe mht likviditet, betyr det mye for klubbens økonomi både i 2022 og videre 

fremover. 

Tønsberg Fotballklubb har i 2022 bygget to ballbinger som hadde en bruttokostnad på 1.065.000 inkl 

mva. Takket være dugnadsjobben med grunnarbeid fra Strandman Anleggsgartnerfirma, montering 

av bingene på dugnad og gode spillemiddelordninger og momskompensasjon, som for øvrig kommer 

til utbetaling i 2023, kom man i mål med dette uten kostand for TFK. 

Se for øvrig eget punkt om regnskap på dagsorden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 LAGENES ÅRSBERETNINGER    
 

4.7.1 G2016/17/18 

Trenere:  Zirek Suleyman, Erlend Kåsin Moskvil og Upkar Sing Athwal 

Lagleder:    Camilla Holmsen 

Spillere: Økte antallet fra høsten 2022 og er nå totalt 10-12 barn 

 

Etter at vi kom ut på våren, har vi hatt ukentlige treninger på Strandman Arena og senhøst i de nye 

ballbingene. 

Fra sesongslutt og frem til 31.-12. har vi hatt innetrening; 1 gang per uke på Træleborg skole. 

Vi har vært med i aktivitetsturneringer, 6 cuper som Sølvcupen, Teiecupen, O`Learys fotballfestival, 

Meny Søndersrød cup, Revac cup og Tropocup 

Vi er veldig fornøyde med sesongen og har en fin gjeng. 

Vi er også glad for å kunne ha innetrening over en lenger periode. Det gir mer kontinuitet i trening. 

Laget håper vi får samme mulighet i de kaldeste månedene til høsten/vinteren. 

 

4.7.2 J2013 

Trenere:  Ingrid Sundby og Anders Nilsson 

Lagledere: Samme som ovenfor 

Spillere: 9 jenter   

 

Jenter 2013 består av ni jenter, som også er aktive innenfor andre fritidsaktiviteter. Dette gjør det til 

tider utfordrende å få gjennomført både treninger og kamper. 

Vi har vært med på Sølvcup, Eatmovesleep på Eik og Flint, samt Teie cup. Vi stilte med ett lag i 

sesongens seriespill. 

Hvordan det blir videre med dette laget, avhenger av hva styret lander på rundt jentesatsingen i 

klubben – og eventuell sammenslåing av lag. 

 

4.7.3: G2011/2012 

Trenere:  Eirik Waage, Mohammed Buhari Idris, Morten Haughom, Per-Olav Wiik, Simon 

Hvitstein, Abdullahi Ali. 

Lagleder:  Mathilde Elster 

Spillere:  35 

 

Laget består av to årskull som ble slått sammen fra 2022 som følge av at 2012-kullet ikke var mange 

nok til å stille eget lag i serien. Sammenslåingen har vært positiv, og samholdet i laget er godt. Laget 

spiller kamper i 2011-serien og 2012-spillere har mestret dette godt. Gjennom sesongen har laget 

variert mellom 30 og 40 spillere.  

Vinteren 2022 spilte vi treningskamper mot Ramnes, Teie og Slagen, som er lag vi har særlig god 

kommunikasjon med. 

Vi stilte tre 7’er-lag i serien, ett på hvert nivå våren 2022 (A, B, C). Laget vant alle sine kamper i A-

serien. Det ble ikke nok lag til A-serie på høsten, og vi deltok derfor i B, B, C med mer rullering av 

spillere. I tillegg har 5 til 7 spillere spilt kamper for 2010-laget. Det ble arrangert foreldremøte i 

forkant av sesongen. 

G 2011/2012 deltok i 2022 på Sølvcup og Kunstgresscupen (Halsen) i mars, vårcup på Eik i april, 

Sparebank 1-cup i Halden i mai, Sommarland cup i Bø i juni, Sandarcupen, Færder skjærgårdscup og 

Meny Teie cup i august, Flint Kiwi Bama-cup i september, Mjøndalen Høstcup (første 9’erkamper) i 

oktober og Skattkammeret cup (Vestfoldhallen) i desember. 

Vi deltok også med ett lag i futsalserien for 2011. 

I forbindelse med deltakelse på første overnattingscup i Bø, arrangerte vi dugnad (flaskeinnsamling). 

Cupen ble en stor suksess med gode kampresultater, veldig god stemning i laget, mye gøy på 



Sommarland og strålende sommervær hele helgen. Anbefales til andre lag som første 

overnattingscup. 

Vi arrangerte Fair play-skole i samarbeid med NFF Vestfold den 10. mai 2022 

I mars 2022 hadde laget en egen kick off med kahoot og pølsefest på klubbhuset, vi hadde 

spillermøte, spiste pizza og spilte bowling i henhold til sponsoravtale på Kilden bowling i november, 

og arrangerte juleavslutning for spillere og foreldre i desember med pizza sponset av Barkaden, 

kahoot og bronsefinale VM på storskjerm i klubbhuset. 

G 2011/2012 er et godt sammensatt lag, som ikke har ønsket å bli splittet opp igjen før neste sesong. 

Vi har stabile trenere, og flere foreldre som kan trå til dersom trenerne er forhindret fra å møte. Vårt 

inntrykk er at spillerne trives godt på laget. Dette ser vi blant annet gjennom svært godt oppmøte på 

treninger. 

 

4.7.4: J2011/2012 

Trenere:  Petter Furan. Hjelpetrener Lisa Fagerhov fra uke 42. 

Lagledere:   Annette SH Krøglid 

Spillere:  13 spillere pr 31.01.23  

 

• Antall spillere: Dessverre frafall fra 15 til 13 spillere siste år. 

• Treninger inne: Vestfoldhallen uke 1 - uke 7 hver mandag og torsdag. 

• Treninger ute: Vinter 2022 forsøkte vi oss på utetreninger på TFK arena for å beholde vår 

viktigste treningsdag; tirsdager. Det var godt oppmøte, men vanskelig baneforhold. Øvrig sesong: 

Trening på TFK arena hver tirsdag og torsdag fra 1800-1930, med tirsdag som den dagen som 

samler alle. 

• Kamper: Serien vår 2022/høst 2022 hadde vi to påmeldte lag, et i 2012-serien, et i 2011-serien. 

• Turneringer: Sølvcup 12.03.22, to lag. 30.04.22 Vårcup FK Eik Tønsberg. Skjærgårdscup Husøy 

20.-21.08.22, Skattekammeret Cup 26.-27.11.22 Vestfoldhallen. Spill mot 2012-lag og 2011-lag. 

• Utenomsportslig: Norge-Kosovo 07.04.22, Release Arena Sandefjord. Norge- New Zealand 

25.06.22 Ullevål. Tine fotballskole TFK 2. uken i august. Juleavslutning med pizza fra Zirek/Peppes 

og Bowling på Kilden 06.12.22.  

• Foreldremøte x 1-2 pr sesong for informasjon og jobbe med gode holdninger i laget. 

• Søkt og mottatt 5000 kr i breddegave fra Sparebank 1. 

• Foreldredugnad: Sølvcup, Fairplay og kiosk, bidrag som ekstra voksne på trening. 

• Petter Furan i god gang med NFF-trenerkursrekke. 

• Evaluering etter sesongen:  

✓ Gøy men logistisk tøft, (for få jenter), å ha to påmeldte lag (et i hver årgang).  

✓ Behov for å søke Vestfold fotballkrets om at de tre overårige spillerne (2011-årgang) kan få 

lov til å delta i seriespill i 2012-årgangen. Spillerne vil ellers mangle kamptilbud i klubben. 

Motstanderlag med flere årganger har også vært praksis gjennom både vår- og høstsesong i 

2022. Mange motstanderlag virker å slite med å holde på nok jenter for å stille lag. 

✓ Behov for økt kunnskap på trenersiden, per nå ivaretatt ved at Petter Furan nå er i full gang 

med kursing. På ikke alt for lang sikt behov for betalt trener for å klare å holde på jentelaget; 

jentesatsning. 

✓ Behov for 4 voksne på innetreninger i Vestfoldhallen grunnet høyt volum/støy. 

✓ Behov for tettere dialog og samarbeid med 2013-jentene – ivaretatt vinter 2023 ved felles 

treninger. 

✓ Planlegger overnattingscup sommer 2023, har startet med dugnader for å samle inn penger. 

 

 

 

 



4.7.5 J2005 

Trener:   Kjetil Edvardsen 

Lagleder:  Kari-Anne Okkenhaug 

Spillere: 14 spillere hvorav 4 fra fra TFK 

 

Dette laget var et samarbeidslag med Re, hvorav TFK hadde 4 jenter med. De hadde varierende 

resultater, men her var trivsel og gode treninger i fokus. 

Etter sesongen ble dette laget oppløst og jentene gikk til hhv Eik, Flint eller lagt opp.  

Et par av jentene er fortsatt med i TFK, da som trenere for yngre jentelag.    

 

4.7.6 G2010 

Trenere: Thomas Udness, Nicolai Brun, Mikael Lund (keepertrener) og Anders Nilsson.  

Thomas trekker seg ut etter 2022- sesongen 

Lagledere: Ovennevnte personer er både trenere og lagledere 

Spillere: Gutter 2010 består av 14 fotballgutter. Noen veldig ivrige – andre ikke riktig så på. 

 

I sesongen 2022 stilte vi med to lag i seriespillet. Ett på nivå A (samarbeid med 2011) og ett på nivå C. 

Resultatfokus skal vi ikke ha i barnefotballen, men vi scoret mål oftere enn vi slapp inn. Dette 

resulterte da i mange seire for guttene våre. 

Kommende sesong skal vi samarbeide med 2009-kullet.  

Håper også å få til tur til Sverige og deltagelse på Oddebollen i sommer. 

Stiller med ett lag i sesongens seriespill og gleder oss til ungdomsfotball med tellende resultater! 

 

4.7.7:  G2013 

Trenere:  Matthew McGee, Tom Nelvik, Tor Espen Rønsen  
Lagledere:  Eirik Hagen  
Spillere:  21 
 
G2013 pr. 01.01.2023 – 20 spillere. 2 gutter har pause, kommer sannsynligvis ikke tilbake, 1 ny i 
januar. 5 spillere fra Træleborg, 13 spillere fra Byskogen, 1 fra Barkåker og 1 fra Teie.  
G2013 trener mandager og torsdager ute/inne. Siste trening før jul var 08.12.22. Vi avsluttet 
sesongen med julecup på Vallhall Arena 27. august hvor 8 spilleglade gutter stilte opp. 2 tap og 1 
uavgjort mot Vålerenga. Trener Tom Nelvik var godt fornøyd med resultatet, og guttene holdt motet 
oppe.  
Siste året med 5`er før vi går over til 7`er fotball. På slutten av sesongen avtalte vi interne 7`er 
kamper mot FLINT, EIK og TEIE for at guttene skal få en forsmak til hva de møter i 7`er og at 5`er 
fotball begynner å bli lite utfordrende. 
Sesongen totalt sett gått veldig bra, guttene er på og pr 01.01.23 har vi ikke mistet en eneste spiller, 
2 har kommet tilbake etter ½ års pause. Miljøet i gruppen er bra, vi har fokus på respekt, 
medmenneskelighet og evnen til å tåle nederlag. Trenerstanden gjør en utmerket jobb, her må jeg 
takke Tor Espen, Matthew og Tom for innsatsen de har lagt ned i året som har gått.  
Vi ser frem til 2023 med både 7`er, Norway CUP og MYE spill + sosialt. 

 

4.7.8:  G2014 

Trenere:  Kjartan Sondresen, Sigurd Kraft Gulbrandsen og Andreas Leine Jakobsen 

Hjelpetrenere:  Kristoffer Stensbak, Mariann Ellefsen, Branislav Spasojevic og Kay Wang 

Lagleder:  Kjartan Sondresen 

 

G2014 består av en glad gjeng som på det meste teller 19 spillere. På treninger ligger vi stort sett 

stabilt på 15 spillere.  

Det siste året har vi mistet et par spillere, men flere har kommet til – det er bra! 

Vi stilte med to lag i serien og har deltatt på 3 cuper. 

Rent sportslig er det stadig fremgang og resultatene er stabilt midt på treet. 



Vi er nå totalt 7 voksne rundt laget, da flere av oss har jobber som medfører en del reising og/eller 

sene dager. Målet er at vi skal være minst 2-3 voksne på trening og så langt har det fungert fint. 

Vi hadde en fin sesongavslutning med pizza i klubblokalene og straffekonk på Strandman Arena. I 

2023 planlegger vi flere sosiale tiltak og kanskje også det blir helgetreninger? 

 

4.7.9 G2015 

Trenere:  Bjørn Erik Bjøre, Vegard Eismann Kjøl, Jonas Torgersen (Geir Hegna) 

Lagledere:  Fredrikke Bjerkøy 

Spillere:  16 stk 

 

G2015 er en gjeng på 16 spillere der alle hører til Byskogen skole bortsett fra én. Det er forsøkt og få 

flere spillere fra Træleborg skole, men uten hell.   

Nå i vinter gikk vi fra en til to treninger, med variabelt oppmøte på trening nummer to. G2015 er fylt 

med mange typer personligheter og vi jobber mye med samhold og det å være en god lagkamerat. 

De trives godt med å trene inne i Vestfoldhallen, men gleder seg til det skal spilles utendørs med litt 

mer plass og mindre støy. De ser veldig frem til våren når de endelig skal få begynne med seriespill! 

Pga noe variabelt oppmøte på treninger har vi valgt og bare melde på ett lag i serien, og heller rullere 

på spillerne. Vi deltok/deltar på rundt tre/fire cuper i året og er tilfreds med det.  

Ellers så er G2015 en livlig gjeng som elsker å spille fotball! 

 

4.7.10: G2009 

Trener:   Halvor Viken 

Lagleder:  Ketil Sondresen 

Spillere:  Ca 20 på starten av året og 15 på avslutningen av året. 

 

• Antall spillere (tilgang/frafall) 

Vi har vært mellom 20 og 15 spillere i løpet av 2022, hvor vi startet året med flest og avsluttet med 

færrest. 

• Treninger inne og ute 

Treninger inne i Vestfoldhallen januar/februar 2022, hvor vi oppstart sammen med G2008 var nytt 

for guttene. Disse var en treningsgruppe gjennom 2022. 

Utendørs trente vi mandager, onsdager og torsdager gjennom vår- og høstsesongen – samt 

lørdagstreninger fra og med april. Lørdagstreningene ble gjennomført sammen med G2008 og 

G2010. 

• Kamper 

Vi var påmeldt i nivå B i vårsesongen og havnet litt under midt på tabellen. Dette førte til at vi spilte i 

«C-serien» i høstsesongen. Der havnet vi på øvre halvdel av tabellen, i en jevn og god gruppe. 

Nivåsetting er utfordrende i denne alderen, og vi har slått antatt bedre lag og tapt mot antatt 

dårligere lag. Uansett fin læring for guttene på veien inn i 11er-fotballen. 

• Turneringer 

Av turneringer deltok vi på: 

- Micasa cup, en multinivåturnering hvor man skal ende opp med jevn motstand utover i 

turneringen. 

- Oddebollen cup i Uddevalla. En fin og velorganisert turnering, hvor vi nesten utelukkende 

møtte utenlandske lag. Her hadde vi med oss spillere fra 2010, som bidro både sportslig og 

sosialt på en veldig fin måte. 

• Evaluering etter sesongen 

Vi fikk til en tidlig sammenslåing mellom 2009 og 2008 (treningsgruppe). Dette gjorde at treningene 

ble gode og med mulighet for å differensiere. Spillerne på G2009 som var godt øvet, fikk mulighet til 

å spille kamper med G2008 (11er), noe som er fint å ha med seg i overgangen til 2023. 



G2009-kullet har gått fra å være rundt 30 i før Corona-perioden frem til nå, hvor vi har 15 spillere på 

listen. Dette anser vi å være en normal størrelse på et kull i TFK, i denne alderen. Dette er selvfølgelig 

sårbart før en sesong hvor vi skal spille 11er-fotball. Gitt at vi har spillere som er godt øvet, middels 

øvet og lite øvet, håper vi å finne arenaer hvor alle finner passelig med utfordring og mestring. I 2023 

vil G2009 bruke spillere fra 2010 og vil sende spillere til G16 – når det er behov for det. Utfordringen i 

dette bildet er at kampbelastningen for noen, kan bli høy. Dette vil vi følge tett. 

• Andre elementer som laget ønsker å formidle 

G2009 ønsker å takke G2008 for et veldig fint og sunt samarbeid, hvor det har vært høy takhøyde og 

meget konstruktive diskusjoner  - alt for å få til et best mulig tilbud for barna, både sportslig og 

sosialt. Edvinas og Line spesielt skal ha masse skryt for å ha vært «de store», som tok imot «de små» 

- i overgangen inn i ungdomsfotball og ungdomsskolealder. I år er det vår tur, og vi skal gjøre vårt 

beste for å ta det beste fra i fjor, med inn i dette året.  

 

4.7.11 G2008/2009 

Trenere:  Edvinas Lukosevicius 

Lagledere:    Line Braathen (hovedansvar for 2008) 

Spillere:  20  

 

Vi har ca 20 spillere med årskullene 2009 og 2008. 2008 hadde 3 spillere som sluttet. 2 pga interesse, 

1 pga skade.  

2009 og 2008 har trent sammen, men vi meldte på ett 11 lag og 2009 hadde ett 9 er lag i serien.  

Vi har gjennom hele året lånt med 2009 spiller på 11er kamper, og her har det rullert på flere av 2009 

spillere som har fått utfordringen som de har håndtert veldig bra. Fikk 2 nye 2008 spillere i løpet av 

året.   

• Vi hadde en del treningskamper gjennom hele året.  

• Laget deltok på Stjernecup, hvor vi kom helt til semifinalen i A-sluttspillet. Veldig bra prestert på 

en cup som er kjent for bra nivå. En fin opplevelse for gutta. Dette var -08 sin cup, men lånte med 

oss noen -09 spillere.  

• Vintersesnongen var tøff for laget. Vårsesongen litt bedre, så hadde vi en fantastisk høstsesong, 

hvor vi vant serien i vår gruppe (B).  

• Vi hadde felles sommeravslutning i lagleders hage med grilling og bordtennisturnering, hvor 

nesten alle kom. Til jul hadde vi bowlingavslutning og pizza i klubbhuset, også veldig vellykket. 

Når årganger trener sammen har vi dette året hatt god erfaring med å skape en felles sosial 

arena for årgangene, slik at de også blir kjent utenfor fotballbanen.  

• Samarbeidet totalt sett mellom 2008 og 2009 har fungert veldig bra. En bra gjeng! 

 

4.7.12 G-16. 

Trener:  Simon Licina 

Lagleder: Cathrine Bergheim 

Spillere: Gruppen har bestått av mellom 20 og 16 spillere født i 2006 og 2007.  

Kjernen i laget har vært stabil. I løpet av året fikk vi tilskudd av spillere særlig i 2006- 

årgangen, noe som var gledelig. I kamper har også spillere fra 2008-årgangen fått 

prøve seg. 

 

2022 startet med at gutta fikk ny trener, Simon Licina. Cathrine Bergheim fortsatt som lagleder.  

Laget deltok ikke i vinterserien, men spilte en del treningskamper før serien startet. 

Seriespillet våren 2022 gikk ikke like bra som gutta nok forventet. Det tok tid å venne seg til nye 

formasjoner og en annen coaching enn hva mange av dem hadde vært vant til. En del spillere merket 

også at det er en stor overgang fra G-14 til G-16 hva gjelder fysikk og tempo.  

Gutta fikk endelig reist på cup denne sommeren. Turen gikk til Dana-cup, hvor laget kom til A-

sluttspillet. Der ble det dessverre stopp etter første runde hvor vi tapte på straffespark etter uavgjort 



ved full tid. De som var med laget skrøt av tidvis meget godt spill mot lag som på papiret var klart 

bedre enn oss. På grunn av sykdom mv var det med spillere født i både 2008 og 2009. Tobias (2009) 

må nevnes. Det er tøft av en gutt på 13 år og ta keeperjobben på G-15. Takk til alle foreldre som 

bidro til turen. 

Flere av gutta var trenere på TFK`s fotballskole siste uken i sommerferien. 

Seriespillet høsten 2022 viste fremgang både hva gjaldt kvalitet i spillet og resultater.  Laget gikk 

ubeseiret gjennom serien og tok hjem avdelingsseier. Laget deltok på cup i Lier i midten av 

september. Vi møtte god motstand og ble slått ut i første kamp i sluttspillet. 

Stor takk må rettes til alle foreldre og andre voksne som har bidratt rundt laget. 

4.7.13 TFK A-lag 

Trener:   Raymond Fejer med litt støtte og hjelp av Edvinas Lukosevicius 

Lagledere:  Pål Nilsson og Svein Åge Enge 

Spillere:  Vi hadde tilgang på 21 spillere i stallen. 

 

Vi startet sesongen 2022 med 4 trenings kamper som var greie hvor vi vant et par og spilte resten 

uavgjort. 

Når sesongen startet ble resultatene noe svakere og vi hadde ikke sjansestatistikken på vår side. Vi 

hadde som ambisjon å ligge på øvre halvdel av tabellen, men det ble på motsatt haøvdel.  

Høst sesongen startet nesten like dårlig, så da måtte vi bare prøve å berge plassen for alt det var og 

heldigvis klarte vi det. 

 

4.7.14: TFK Unified 

Trenere:  Tom Erik Sletback og Kim Gundersen  

Lagleder:  Anita Rindal Fredriksen  

Spillere: 18 gutter og jenter i alderen 16 til 57 år 

 

Vi i TFK Unified er en gjeng som har holdt sammen i en del år, nesten som en liten familie. 

Vi har bare vært ett år i TFK, men for et år det har vært. Det har vært et fantastisk år for oss og har 

blitt tatt så godt imot av alle i TFK. De gjør alt for oss og det er vi så glade for.  

Vi er en god blanding av gutter og jenter som trener to ganger i uken. Det gjorde vi hele 2022 og det 

fortsetter vi også med nå. Nå trener vi inne i Vestfold hallen mandager og fredager, men skal ut og 

trene fra uke 8. Vi mistet to spillere fra sist sesong, men har fått inn 4 nye. I 2022 ble vi kretsmestere 

med laget vårt i Mangfoldligaen i Vestfold. Det er vi selvsagt veldig fornøyd med. Vi var med på fire 

cuper; To i Sverige og to i Norge. I Sverige var det Orust Lions cup i Varekil, hvor vi tok andreplass og 

Svenska Spelen i Gøteborg. Her vant vi med førstelaget og kom på fjerde plass med 2.laget. Her 

hjemme var vi med i Norway cup som vi vant med førstelaget i sin gruppe mens andrelaget tok en 

flott andreplass i sin gruppe. Vi avsluttet sesongen med Lions julecup i Fredrikstad hvor vi tok en flott 

andreplass. Evalueringen etter denne sesongen er at vi har hatt en fin sesong som vi er strålende 

fornøyde med. Vi gleder oss til 2023 hvor vi kan fortsette å spille fotball og ha det like sosialt som vi 

har hatt det i 2022. Vi kan jo bare bli bedre. 

 

4.7.15: TFK Veteran 

Trenere:  Henrik Ogann  
Lagleder:  Helge Bondesen  
Spillere:  Helge Bondesen, Henrik Ogann, Eirik Torkildsen, Jørgen Nyhus, Matthew McGee, 

Gaute Stjernelund, Tom Andre Nelvik, Sergej Artemjev, Bjørn Erik Bjøre, Peik Hveem, 
Edvinas Lukosevicius, Jens-Ole Møgelmose, Edvard Brendsrød,  Dave Semb English, 
Dag Magnus Haugen, Zirek Suleyman, Petter Haugen, Halvor Viken, Terje Jensen, 
Rune Åkvik Nilsen, Tor Espen Rønsen, Omer Duhera  

Vi hadde cirka samme antall spillere som i 2021-sesongen, men noe variasjon i oppmøte.  
Laget hadde en trening per uke eller kamp, men trente ikke inne.  



Laget ble seriemestere for andre år på rad, men oppmøte til kampene har vært av varierende 
karakter. Laget har behov for nye drakter foran neste sesong i størrelsene L, XL, og XXL.  
Dette er en fin gjeng hvor det sosiale aspektet før og etter trening er like viktig som mosjonen.  
Spillerne består av trenere i klubben, gamle TFK-spillere eller venners-venners spillere.  
Vi tar fatt på en ny sesong med stor fotballglede.  
  
4.7.16: TFK Honour 
Leder:  Agnar Bekkevahr  
 
TFK Honour er en seniorgruppe bestående av medlemmer av klubben som er over 45 år. Dette er en 
gruppe som samles 2 ganger i året med hovedvekt på det sosiale. Medlemmene kommer fra tidligere 
fotballgrupper i TK og TT og TFK medlemmer. Pr dags dato er vi 35 medlemmer. De aller fleste har 
vært aktive spillere, trenere/oppmenn eller hatt administrative oppgaver i klubbene. På møtene har 
vi lagt opp til et eksternt aktuelt foredrag, god mat og sosialt samvær. Dersom noen ønsker å være 
med kan man bare gi beskjed til Pål Nilsson eller meg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.0 REGNSKAP 2022 

 

5.1 RESULTATREGNSKAP 

 
 

      Grunnen til det store overskuddet i 2022 skyldes i høy grad ettergiving av gjeld på 620.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 BALANSERAPPORT 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 REVISJONSRAPPORT 

 
 

 

 

 

 

 

 



6.0 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 

 

6.1 STØTTEMEDLEMSKAP 
Det kan virke som at det er mange som ønsker å støtte arbeidet i Tønsberg Fotballklubb. 

Den ordinære kontingenten for aktive medlemmer er 350,-. Mange klubber, lag og foreninger har en 

egen medlemskategori kalt støttemedlem. 

Styrets forslag: Styret foreslår at det opprettes en egen medlemskategori kalt Støttemedlem og at 

denne årskontingenten er kr. 200,- og gjøres gjeldende for inneværende år (2023). Som 

støttemedlem får man også stemme- og forslagsrett ved årsmøtet. I tillegg får man selvsagt ta del i 

TFKs øvrige medlemsfordeler. 

 

6.2 REHABILITERING AV KUNSTGRESSET PÅ STRANDMAN ARENA 
Kunstgresset på Strandman Arena ble lagt i 2010 og ved normal bruk, kan man søke støtte om 

spillemidler etter 10 år, forutsatt at tilstanden på kunstgresset er såpass slitt at det kan medføre 

skade og fysisk slitasje på legg og muskler. 

En slik rehabilitering koster normal ca 3 mill NOK inkl mva, men klubben vil tilstrebe både å få denne 

kostanden, samtidig som man vil søke om økonomisk støtte der det måtte forefinnes. 

Styrets forslag:  Kunstgresset på Strandman Arena rehabiliteres i 2024 og at forprosjektering starter 

umiddelbart. Kostnadsrammen på dette bør komme så langt ned mot 3 mill NOK inkl mva som mulig 

og rehabiliteringen skal skje iht Miljødirektoratets anbefalinger.   

  

7.0 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2023 

 

7.1 ORDINÆRT STØTTEMELDEMSKAP 
 Styret anbefaler at ordinær medlemskontingent for 2023 forblir 350,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.0 BUDSJETT FOR 2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett for Tønsberg Fotballklubb 2023 vs Regnskap 2022

Inntekter Budsjett 2023 Regnskap 2022

3101 Kontingenter/treningsavgifter 320 000                 307 879            

3120 Sponsorinntekter 250 000                 226 646            

3123 Fonds og andre støtteordninger -                         

3125 Utleie kubbhus 6 750                     4 610                 

3201 Kioskinntekter klubbhus 41 500                   37 112               

3205 Kioskinntekter Unifiedcup -                         

3210 Kiosk- og inng.inntekter Sølvcupen 240 000                 280 112            

3211 Påmeldingsvg. fotballskole 60 000                   46 000               

3215 Påmeldingsavg. Sølvcupen 225 000                 235 959            

3216 Påmeldingsavg. Straffekonk 25 000                   

3220 TV2-innspilling 60 000                   

3260 Salg husholdningspapir/restfyrverkei kuttes-                         10 000               

3261 Inntekter dugnader 35 000                   74 474               

Andre inntekter -                         

Sum Salgsinntekter 1 263 250              1 222 792         

3400 Kommunal og statlige tilskudd 65 000                   67 500               

3401 Momskompensasjon 90 000                   92 734               

3441 Tilskudd fra Norges Idrettsf. 60 000                   67 715               

3442 Gavemidler fra stiftelser etc 249 000                 131 000            

3900 Annen driftsrelatert inntekt 633 295            

3910 Inntekter Grasrotandel 110 000                 109 006            

3960 Inntekter Bingo 5 000                     

3965 Inntekter loddsalg/Spond 90 000                   89 309               

3970 Egenandler spillere cuper 120 000                 82 560               

3999 Andre driftsinntekter -                         1 200                 

Sum Annen driftsinntekt 789 000                 1 274 319         

Sum inntekter 2 052 250              2 497 111         



 
 

 

 

Driftskostnader Budsjett 2023 Regnskap 2022

4200 Innkjøp utstyr/materiell lag 235 000                 181 864            

4211 Innkjøp og kostnader fyrverkeri -                         15 005-               

4300 Innkjøp av kioskvarer klubbhus 25 000                   29 085               

4400 Innkjøp av kioskvarer Sølvcupen 50 000                   53 251               

4600 Utgiftsgodtgjørelse trenere 20 000                   

4611 Instruktører fotballskole 35 000                   24 400               

4620 Dommerutgifter 75 000                   75 941               

4630 Deltagelse cuper inkl overn. 226 000                 205 103            

4700 Kostnader sosiale lag 30 000                   10 056               

4800 Baneleie Gressbanen 15 000                   10 852               

4801 Leie Vestfoldhallen for trening 95 000                   57 000               

4802 Leie Vestfoldhallen for Sølvcupen 100 000                 100 000            

4910 Påmeldingsavg. til NFF Vestfold 66 000                   66 786               

4920 Lisens/forsikring NFF 40 000                   40 260               

4930 Andre kostnader i krets -                         

Varekostnad 1 012 000              839 593            

Andre driftskostnader

6100 Avskrivning Strandman Arena 255 000                 255 000            

6101 Avskrivning klubbhus 71 000                   71 571               

6102 Avskrivning inventar klubbhus 20 000                   20 000               

6103 Avskrivning fast inventar klubbhus 15 000                   15 000               

6320 Andre driftskostnader klubbhus 36 000                   39 711               

6360 Felleskostnader Trudvangveien 79 27 500                   29 558-               

6420 Leie datasystemer 26 800                   29 899               

6540 Inventar 2 000                     2 325                 

6560 Rekvisita 5 000                     4 498                 

6600 Drift og vedlikeh. Strandman Arena 77 000                   88 604               

6690 Rep og annet vedlik.hold 13 034               

6705 Honorar regnskap + tripletex 108 000                 103 410            

6710 Trenerkurs 25 000                   30 850               

6810 Kopiering/trykking 5 000                     5 729                 

6870 Årsfest 27 700                   26 418               

7140 Reisekostnader ikke oppg. pliktig 175 000                 203 294            

7190 Annen kostnadsgodtgjørelse -                         

7320 Reklamekostnad 16 000                   16 576               

7420 Gaver og premier 5 000                     6 654                 

7500 Forsikriingspremie 16 500                   

7710 Overgangsgebyrer 20 000                   23 800               

7771 Gebyr Spond 2 500                     

7790 Andre fradragber. Kostnader 11 000                   12 044               

7831 Andre avsetninger tap p fordringer 30 000                   30 000               

Annen driftskostnad 977 000                 968 859            

Totalt driftskostnader 1 989 000              1 808 452         

Driftsresultat 38 250                   688 659            

Finansinntekter og finanskostnader 27 267               

Netto resultat 661 392            



9.0 VALG 

  

9.1 DET SKAL FORETAS FØLGENDE VALG: 
 9.1.1 5 styremedlemmer 

 9.1.2 1 revisor 

 9.1.3 Valgkomite bestående av 1 leder og et medlem 

 

9.1.1 Følgende er på valg i styret: 

Pål Nilsson   

Tore Bjørnsvik   

Mathilde Elster   

 

Styremedlemmer som ikke på valg: 

 Leder:   Geirfinn Kvalheim  

 Styremedlem:  Eirik Hagen 

 Styremedlem:  Per Erik Olsen 

 Styremedlem:  Halvor Viken Er egentlig ikke på valg, men ønsker å fratre.  

 

Styremedlemmer som velges 2 år: 

 Styremedlem:  Pål Nilsson  

 Styremedlem:  Mathilde Elster 

 Styremedlem:  Tore Bjørnsvik  

 Styremedlem:  Gry Lauritsen  

 Styremedlem:  Simon Licina 

 

9.1.2 Revisor 

 Stein Aafos  

 

9.1.3 Valgkomite 

 Sigurd Kraft Gundersen og Henrik Ogann  

 

 

   

 


