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Dato:    Tirsdag 10 mars 2020 
Klokken:   19:00 
Sted:    Klubbhuset  
 

Saksliste:  
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.  

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.   

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100.  

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

10. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder 

b) 5 styremedlem og 1 varamedlem  

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

11. Avslutning. 

Pkt. 4. Årsmeldinger 
4.1 Styrets beretning. 
4.2 Beretning bane og anlegg. 
4.3 Foreldregruppas beretning. 
4.4 Fotballutvalgets beretning. 
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4.5 Seniorlagene. 
4.6 Aldersbestemte lag. 
 

4.1 Styrets beretning for 2019. 
Styret har i 2019/2020 gjennomført 6 styremøter. 
Følgende har inngått i styret: 

• Leder:   Lars Ole Molteberg 
• Kasserer:  Sten Rudi Engen Karlsen 
• Sekretær:  Elisa Borgli 
• Medlem:  Jens Mikkel Ørseng (Nestleder, sportslig leder) 
• Medlem:  Per Hauge (leder bane og anlegg) 
• Medlem  Monica Olseng Stordal (turneringsleder) 
• Medlem:  Runar Nilsen (leder foreldrelaget til nov 2019) 
• Medlem:  Natalie Gretland (leder foreldrelaget fra nov 2019) 
• Nestleder:  Paal Lislerud (representant Olavs Menn) 
• Ungdomsrep  Pia Slydahl 
• Ungdomsrep  Tina Nilsen 

   
 
Generelt 
Styret har fungert godt, og møtene har vært effektive og saklige. 
 
Styret ønsker at flere personer blir aktive i administrasjonsarbeid i klubben. I løpet av det kommende året 
ønsker det sittende styret at vi får på plass flere mennesker i underkomiteer til styret. 
 
Styret har overordnet ansvar for klubbens økonomi og har ivaretatt denne oppgaven som en 
hovedoppgave.  
 
Håndbok og beredskapsplan er tilgjengelig på www.skjebergsport.no . 
 
Fortsatt ruller det inn penger fra Grasrotandelen, og inntektene vil ligge på ca. kr. 115 000,- pr. år 
fremover. 
 
Økonomi 
Klubbens økonomi er fortsatt god som følge av salgsdugnader (loddsalg og kaker), turneringer og 
sponsorinntekter. Henviser forøvrig til ”Pkt. 5 Regnskap”. 
 
Medlemstall 
Det ble høsten 2019 startet opp 1 nytt lag, G2014. Det er noen medlemmer som ikke er tilordnet 
undergruppe fotball eller Am.fotball, det forklarer avviket mellom Tot.klubb og summen av undergrupper. 
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Medlemsstatistikk Skjeberg Sportsklubb 

 Jenter 
 

Gutter 
 

År Status 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 
Totalt 
jenter 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 

Totalt 
gutter Sum 

2013 Medl 0 12 31 0 16 59 0 45 84 11 80 220 300 

  Utøver 0 12 31 0 16 59 0 45 84 11 21 161 220 

2014 Medl 0 16 25 4 19 64 0 77 72 19 56 224 288 

  Utøver 0 16 25 4 22 67 0 77 72 19 39 207 274 

2015 Medl 0 25 29 4 25 83 0 60 84 6 41 191 274 

  Utøver 0 25 29 4 22 80 0 60 84 6 32 182 262 

2016 Medl 0 24 33 3 20 80 0 60 72 13 53 198 278 

  Utøver 0 24 32 3 19 78 0 60 72 13 38 183 261 

2017 Medl 0 27 32 7 20 86 2 52 78 7 43 182 268 

  Utøver 0 27 31 7 17 82 2 52 78 7 39 178 260 

2018 Medl 0 35 28 9 24 96 0 51 87 27 100 265 361 

  Utøver 0 35 28 9 16 88 0 51 87 9 41 188 276 

2019 Tot klubb 1 33 31 4 27 96 4 56 70 28 92 250 346 

  Fotball 0 13 24 2 14 53 0 36 38 7 30 111 164 

  

Am 

fotball 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31 40 40 

 
 
Fotballsamarbeidet 
SSK har deltatt på møter med Sarpsborg 08 og de øvrige klubbene i samarbeidet flere ganger i 2019. 
 
For styret 2019 
Lars Ole Molteberg 
 

4.2 Beretning bane og anlegg. 
Anlegget vedlikeholdes ukentlig av Hans Arve Mathisen, han gjør en meget god jobb for klubben. Han 
utfører vedlikehold av kunstgress banen, plukker søppel og gjør annet forefallende vedlikehold.  
 
Det har også blitt utført flere vedlikeholds og rydde oppgaver ved både vår og høstdugnadene. Stor takk 
til alle som stiller opp på disse dugnadene. 
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Vinterstid blir det brøytet snø ved behov, banen har vært svært lite stengt grunnet snø. Brøyting har blitt 
utført av Per, Lars Ole og Hans Arve. Vinteren 2019/2020 har vi kun brøytet 2 ganger. Det er svært 
positivt for banens levetid. 
 
Våren 2019 skiftet vi ballfangernettet mot grusbanen, det ble også fjernet mye gummigranulat utenfor 
banen. Det ble montert granulatfangere i de fleste kummene rundt banen. 
Vinteren 2019/ 2020 ble det bygget nye innbytterbenker. Jobben er utført på dugnad av Jarle Nilsen, 
Gjermund Bredholt, Kristoffer Theslo og Lars Ole Molteberg. Spesielt de 2 første har gjort en stor jobb 
med dette. 
Våren 2019 monterte vi nye mål for Amerikansk fotball. 
 
Skuret for vedlikeholdsredskap er stort sett ferdig, maling gjenstår, utføres på vårdugnad. 
 
Høsten 2019 startet vi jobben med ny 9’er bane på grusbanen. Alt av grunnarbeider og lys er ferdig, men 
grunnet dårlig vær fikk vi ikke lagt gresset i 2019. Dette utføres våren 2020. Oppsetting av gjerde (her 
gjenstår noe) og forskaling til lysstolper er utført på dugnad. Mange foreldre har stilt opp på dette, takk til 
dere. Samtidig med bygging av ny bane ble det ryddet opp rundt grusbanen, fjernet mye kratt og 
vegetasjon, så nå fremstår anlegget penere i denne enden av anlegget vårt også. 
 
 

4.3 Foreldregruppas beretning. 
FORELDRELAGETS ÅRSBERETNING 2019 

Sesongen 2019 har alle lag vært representert med minst en representant i foreldrelaget, det har vært 
gjennomført 1 møte, i Oktober ba Leder om å bli avløst men utførte oppgavene ut året, ny leder Natalie 
Gretland ble valgt ut året og for 2020.  

Sesong med OBOS Cup startet allerede i uke 4. 
Tone Rostad og Nina Aamodt har laget vaktlister og hatt ansvar for anskaffelser av varer til kiosken. 
Foreldre har også under sesongen vasket garderober og hyttas fellesområder, organiseringen av vask 
har vært utført av Nina Aamodt. 

Årets vårdugnad 6. April ble en forholdsvis kald fornøyelse, det var bra frammøte og oppgavene som 
styret fordelte til lagene ble utført av foresatt og de eldre spillere (fra 13år). Lettere vedlikehold samt vask 
og anlegg så klart ut til Sporten Cup og resten av fotball sesongen. 

Sporten Cup 11. Mai stilte noen eldre spillere som dommere og som parkeringsvakter sammen med 
foresatte og foreldrekontakter, hvor noen hadde ansvar for turnering gjennomføringen samt salg av både 
spise og drikke. 
Monica Stordal har forberedt bemanning og innkalt mannskap til både Sporten Cup og Minifestivalen og 
har gjort en fremdragende jobb. 
 
Salgsdugnad på våren bestod av Pizzalodder, foreldrelaget og kasserer stilte opp og med forhåndssalgs 
av lodder (83stk) med Pizza gavekort kjøpt fra Best på Skjeberg, overskudd ca. 30 000,- gikk til klubben. 
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Minifestival 31. Aug. med dugnads oppgaver tilsvarende som under Sporten Cup.  

Høstdugnad 2. Nov. med ute aktiviteter som samle gummikuler, rydding rundt på anlegg og snekker 
arbeide. Inne aktiviteter bestående av vaske gulv, tak, vegger og vinduer i stuer garderobe og kjøkken. 
Frem møte som vanlig ca. 30 forelder samt flere spillere fra eldre lag. Pølser og kake ble servert. 

Høstens kakeboks-dugnad 2019 ble gjennomført i Okt. Vi solgte 1 561 bokser med etterbestillinger 
pågikk denne øvelsen ut i November med undertegnende. Samlet overskudd ca. kr.50 000,-.   Kasserer 
og undertegnende stilte på klubbhuset for bestilling og forhånds betaling. Utdelingen av kakeboksene ble 
utført ved at Viggo og undertegnende som mottok bestilte kakebokser på formiddagen og fordelte de 
lagvis, på kvelden kom foreldrekontaktene og fordelte på respektive bestiller, en grei løsning. 

Ved betaling av kontingent hadde hver enkelt mulighet å betale seg fri for lodd og kake dugnadene 

Hvert lag har søkt og fått innvilget midler til sosiale tiltak under sesongen, det er ganske viktig for lag 
bygging med slike tiltak. Det ble utbetalt kr. 49 436,- for støtte til lagene.  

Takk til alle som foreldrekontakter som har stilt villig opp for laget. Det er viktig for laget og klubben at 
noen tar tak for å samle spillerne også utenfor trenings hverdagen for bygge samhold og vennskap. 
Håper Dere som spillere og foresatte har hatt flere gode opplevelser gjennom året som har gått, og at 
flesteparten fortsetter i 2020. 

Foreldrekontakt leder. 

Runar Nilsen  

 

4.4 Årsberetning utleie. 
I perioden 01.01.2019 til 31.12.2019 har klubbhusets 1. etasje vært utleid 30 ganger og  

2. etasje har vært utleid 9 ganger.   

Arrangementer har vært varierte. Det har vært konfirmasjoner, dåp, bryllup, årsmøter, julefester og ulike 
jubileumsfester. Det er utleid både i helger, kveldstid ukedager og dagtid ukedager. 

I tillegg har Sportens lag brukt lokalene til avslutninger, samlinger og foreldremøter, samt at det har vært 
dommerkurs og dommermøter. 

Det har vært lite skade på lokalene.  

Vasken av lokalene blir utført av Emilie Rød, avtalen er at lokalene vaskes to ganger pr. mnd. men i 
perioder med mye utleie avtales det ved behov. Jobben blir gjennomført på en meget bra måte. 

2. etasje er også mye brukt av klubbens medlemmer. Her kan det leies til møter, bursdager, overnattinger 
og ulike arrangementer som ikke krever et stort kjøkken. Arrangement som planlegges i 2. etasje må ta 
høyde for dette. 
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Ved lørdagskamper – hvor også lokalene er utleid, må kioskvaktene se over (de som står i kiosken) 
toalettene/ og gulv før de forlater lokalene. 

 

Kenneth Torper og Nina Aamodt har vært ansvarlige for utleie 
. 
 

Årsberetning Marked 2018 
Klubb-service AS har i løpet av året jobbet med to hovedprosjekter, det ene er skiltveggen bak mål på 
48meter og navn rettigheter til den nye kunstgressbanen. 

Det har være noe interesse, men ikke nok til å få det i mål. 

Nå jobbes det med en ny plan for skiltrekken bak mål som vi ønsker å ha på plass før seriestart. 

Klubb-service AS opplever sponsormarked i Skjeberg til å være bra og SSK har bare gode ord om seg 
blant bedriftene. 

Faktureringsbiten legges om da det ikke har fungert optimalt, noe vi håper skal gjøre det enklere å få inn 
sponsoratfakturaene. 

Får 2020 står følgene oppgaver i fokus:  

1. Skiltrekke ved riksvei 
2. Fornye draktsponsorene 
3. Fornye Skiltreklamen på parkeringsplassen 

 

Ole Jørgen Mathisen 

 

4.5 Seniorlagenes beretning. 
Senior Herrer. 

Det ble en tøff sesong for SR laget i årets 6 div. Vi har dessverre litt få spillere tilgjengelig, og har brukt 
veldig mange JR spillere hele sesongen. Stor takk til disse som stiller opp. Sesongen endte med nedrykk 
til 7. div, kom nest sist på tabellen. Laget for 2020 ser også ut til å bli veldig ungt, så det er egentlig helt 
greit at det blir 7. div. Vi håper vi kan beholde mange av de unge spillerne noen år så vi får bygget opp en 
stamme med SR spillere på sikt. 
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Senior Damer 

Startet inne rett etter serieslutt og helt frem til 1 April.  Da kjørte vi på med hele 6 treningskamper får og 
komme i form, det endte med 5 seire og 1 tap. Vårsesongen var bra med 4 seire og 3 tap. Høstsesongen 
ble litt tyngre med 1 seier og 3 tap, vi endte opp på en 7 plass av 12 lag med 11 Kamper  5 - 0 - 6   27-29  
15poeng. Dette er helt klart godkjent. Vi har brukt 18 forskjellige spillere hvor 6 av disse kom fra 17års 
laget og 5 av disse scoret også, siste var keeper :-) Alle har bidratt med flott innsats og gode holdninger, 
så tusen takk til de. Det sosiale har vi vært dårlig på i år så der må vi skjerpe oss litt. Syns Skjeberg Sport 
gjør en flott jobb for jente/damefotballen og håper det forsetter i årene som kommer. 

Mvh 

Roar Henriksen 

Damelagets trener 

4.6 Aldersbestemte lag.  

Juniorlaget. 
Årsmelding JR (00/ 01/ 02) sesongen 2019. 
 
Trenere: Sebastian Fredriksen og Emil Pettersen 
 
Antall spillere: 
22 spillere har i løpet av året vært innom laget (og betalt kontingent) Av disse er 7 siste års JR. 
 
Trening: 
Vi har gjennom sesongen trent 1-2 ganger i uka, og kamp i tillegg. Grunnet lite spillere på SR Hr har vi 
hatt felles treninger med de store deler av sesongen. Det har ikke vært positivt for JR laget, og påvirket 
oppmøte på disse treningene. En del av spilleren jobber kvelder/ helger og har derfor lovlig forfall til 
treninger. Stort sett er gutta flinke til å si ifra om de ikke kan komme på trening eller kamp. En positiv 
gjeng hele sesongen. 
 
Treningskamper: 
Vi deltok i Obos cup, her spilte vi 3 kamper, 1 uavgjort og 2 tap, men fin trening. Vi spilte også noen 
treningskamper til før seriestart. 
 
Seriespill: 
Vi startet serien med 3 tap, etter det gikk det bedre. Vi ble nr 4 i vår avdeling med 8 seiere, 1 uavgjort og 
4 tap, og 18 plussmål. Hele 12 spillere har scoret mål i løpet av seriespillet. Vi har brukt alle spillere i 
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løpet sesongen. Vi har prøvd å gi alle spillere som har vært tatt ut til kamp spilletid. Til kampene har vi tatt 
ut ca 15 spillere, uttaket har vi gjort etter vurdering av innsats, oppmøte på trening, og ferdigheter. 
Dessverre har mange av våre JR også vært nødt til å spille SR kamper hele sesongen, på det meste har 
det vært med 9 JR på a-lags kamper. Det har ikke vært positivt for JR laget 
 
Utvikling: 
I løpet av året har flere av spillerne hatt en fin utvikling. 12 spillere har i løpet av året spilt A-lagskamper, 
høstsesongen spilte 6-7 stk fast på a-laget. Dessverre var nok hovedårsaken til dette få spillere på SR 
laget. Men alle JR som var med klarte seg meget bra. 
 
Sosialt: 
Vi har hatt flere pizzakvelder i løpet av året, vi har spilt minigolf i Høysand og avsluttet sesongen med 
pizzakveld og utdeling av utmerkelser i november. 
 
Annet: 
Dessverre har flere av våre JR gutter gitt beskjed om at de gir seg etter sesongen. 3 stk har gått til 
Borgen (2 kom derfra for sesongen 2018), 3-4 har sluttet med fotball. 
 
Lagleder 
Lars Ole Molteberg. 
 

J15/17 sesongen 2019 

Ikke mottatt.  

Årsmelding for G 02-03 sesongen 2019 

Innledning 

Vi startet treningen i nov 2018 vi har vært stabilt ca. 12 stk, Patrik Olsen og Jørn Stenhus Bråthen som 
trenere. Dette fungerte utmerket gjennom hele sesongen, vi spilte vår cup gjennom vinteren og et pr 
treningskamper i tillegg, med blandet resultat. 

Seriespill 

Vi meldte på laget på nivå 3 G 16 og spilte mange jevne kamper som vi til slutt måtte gi tapt, vi hadde 2 
seire og 2 uavgjorte kamper og resten tap, bare et fåtall av tapene var av den stygge sorten 
(resultatmessig) 

Cuper 

Vi meldte ikke på laget til noen cup da antall spillere tilgjengelig ikke var stort nok. 
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Hospitering 

Vi har hatt med 2-4 spillere fra G 14 gjennom høstsesongen til kamper, samt at vi hadde felles treninger 
med G 14 hele høsten, dette fungerte veldig bra   

Sosialt 

Vi har hatt et par kvelder med kveldsmat og pizza etter trening i løpet av vinteren. Vi rakk ikke få til noen 
sommeravslutning da tiden ikke strakk til og flere skulle til Polen med skolen. 

Vi arrangerte i stedet en sosial hyggetur til Gøteborg i September, hvor vi tok tog fredag ettermiddag og 
returnerte søndag etter fantastisk artig tur med guttene. Vi var på Liseberg på lørdag. Vi bodde på 
Liseberg byen hytter og guttene oppførte seg eksemplarisk   

Neste sesong 

Patrik fortsetter som trenerne og får med seg en ny  mann i stedet for Jørn, undertegnede er i 
tenkeboksen. 

Hvem har vært med rundt laget 

Trenere Patrik Olsen / Jørn Olsen 

Lagleder Per Olaussen 

Foreldre kontakter Synøve Karstensen og Jan Thomas Karstensen 

Hva er bra, hva kan forbedres 

2 trenere og 2 foreldrekontakter er et minimum av hva det bør være rundt et lag i tillegg til lagleder, dette 
har i år fungert veldig bra. 

Mvh  

Per Olaussen 

Lagleder  

Skjeberg Sport G 02-03 

Gutter 2004 

Gutter 2005-2007 
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Årsmelding for SK J2008/2009 sesongen 2019 

Innledning 
Vi har trent 2 ganger pr uke gjennom hele året. Det har kun vært treninger ute i 2019. 
Det har vært en stabil gruppe på 11 jenter og en veldig stabil kjerne på 8 gjennom hele året. Stort sett bra 
oppmøte på trening. Sjelden vi er alle 11, men ofte 9-10. 

Seriespill 
Laget har fortsatt den gode progresjonen fra forrige sesong. Vi har hatt 1 7’er lag i nivået middels/lav i år 
og har hatt ca. 50/50 med seier og tap (ingen uavgjort). Stort sett har både seier og tap vært med liten 
målforskjell med unntak av et par store tap og en stor seier. Jentene virker svært fornøyd med sesongen 
og føler selv at de har tatt steg.  Det har vært bra foreldreoppmøte og aldri problemer med kjøring til/fra 
kamper. Veldig bra oppmøte på kamper, stort sett alle 11. 

Cuper 
Vi har vært med på XL-Bygg cup (Tveter), Sporten Cup, Eat, Move, Sleep (Borgen)og Alle jenter på 
banen (Råde). Oppsummeringen her er vel omtrent som for serien, ca. 50/50 med seier og tap. Og alt i 
alt, gode opplevelser. 

Hospitering 
Vi har ikke hatt noe hospitering, hverken opp fra oss eller fra noen lag under. 

Sosialt 
Vi har hatt «Kickoff med overnatting» på Sporten inkl. treningskamp(er). Vi har også hatt noen sosiale 
sammenkomster på sporten etter trening i form av kveldsmat. Sesongavslutningen var bowling på 
Sarpsborg Bowlingsenter. I tillegg var laget vært ballhentere for S08 damelaget to ganger og en håndfull 
var ballhentere for S08 herrer. Vi har også hatt besøk av S08s dametrener, Mike og et par spillere på en 
trening. Det var sammen med Sporten J2011. 

Neste sesong 
Vi håper og tror at vi har med oss minst 11 spillere inn i 2020 sesongen (ser bra ut så langt). Spilleform i 
2020 bil forhåpentlig vis 9’er. Da er vi litt sårbare i forhold til skader/sykdom, men satser på at det går fint. 
Har også innledet et tettere samarbeid med J2006/2007, slik at det blir lettere for oss å hospitere opp, 
eventuelt låne 2007 jenter ned hvis det kniper. 

Hvem har vært med rundt lager denne sesongen 
Hovedtrener og lagleder Christian Bråthe, trener Henrik Bjøberg, foreldrekontakt Trine Borgen og 
sosialt/lagkasseansv. Ann-Magrit Hedin Sund. 
 
Hva er bra, hva kan forbedres 
Per nå føler vi at det meste er på stell og vi går på en ny sesong med godt mot �. 
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Gutter 2008 
 
Gutter 2009-2010 
Ikke mottatt 
 
Gutter 2011 sesongen 2018 

Årsmelding for Skjeberg Sport j2011 sesongen 2019 

Innledning 

Laget har hatt stabilt 10-11 spillere hele sesongen. Det har vært godt oppmøte på samtlige treninger, og 
treningene har hatt god effektivitet. Enkeltspillere og laget som helhet har vist god progresjon gjennom 
sesongen. Laget startet sesongen med én trening i uken, samt en seriekamp når serien startet. Etter 
serieslutt i september har jentene trent to dager i uken.  

 

Seriespill 

I år, som i fjor, har laget stilt i serie med ett lag. Laget har vært delt i puljer, hvor en pulje på ca 3 jenter 
har rullert på å stå over kamper. Dette har fungert veldig bra føler vi. Laget har spilt 11 seriekamper 
denne sesongen.  

Cuper 

Vi har vært med på mange cuper. Dette er noe jentene syns er veldig gøy, og det er sosialt for både 
spillere og staben rundt.  

- XLBygg-cup i Skjeberghallen januar 2019 
- Sportencupen mai 2019 
- Kanalcup i Horten i juni 2019.  
- Eat move sleep cup på Borgen juni 2019 
- Jentefestivalen Rælingen september 2019 
- Serieavslutningcup Begbyseptember 2019. 

Totalt denne sesongen, med serie og cup, har laget spilt 34 kamper.  

Annet 

- Jentene fikk være maskoter/ballhentere på kamp i april, med Sarpsborg 08s damelag.  
- Laget har hatt besøk av spillere fra Sarpsborg 08s damelag på to treninger denne sesongen. 



 

 

 
Årsmøte for 2020 
10 mars 2020 

 

 

 Side - 12 – av 19 

 

 

 

 

- Før seriespillet startet hadde laget to treningskamper. 

Hospitering 

Ingen spillere har hospitert på andre lag. 

Sosialt 

I juni hadde laget sommeravslutning. Foreldre mot barn- kamp, samt pizza inne på klubbhuset. 

I desember hadde laget juleavslutning. Foreldre mot barn – kamp, samt pizza inne på klubbhuset.  

 

Foreldremøter 

Det har blitt avholdt ett foreldremøte i løpet av sesongen. Dette ble holdt høsten 2019. 

 

Hvem har vært med rundt laget 

Trenere: Gøran Eilertsen og Eirik Fauske 

Lagleder: Monica Engen Karlsen 

Foreldrekontakt: Ida Glenne Johansen 

 

Hva er bra, hva kan forbedres 

Dette er et lag det er gøy å være del av. Engasjerte foreldre og besteforeldre som gledelig stiller opp som 
heiagjeng og bidragsytere på både cuper, kamper og treninger. Trenerne er dedikerte til laget, er alltid 
forberedt, rettferdige og er gode rollemodeller for jentene.  

 

Skrevet av Monica Engen Karlsen 
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Årsmelding for Skjeberg Sport g2013 sesongen 2019 

Innledning 

Laget startet opp høsten 2018, da hovedsakelig med ball og lek inne i gymsalen på Hornnes skole. Det 
varierte med antall spillere, alt fra 3-7 stk. Flere som var med og ville prøve, noen falt av og andre kom til. 
Etter nyttår 2019 ble treningene mer tilspisset spesifikt fotball, men fortsatt med andre elementer og lek. 
Laget stabiliserte seg nå på 4-5 spillere, og startet også med utetreninger fra 1.april. Før sommeren 2019 
ble også tre nye spillere født 2014 med på laget.  

Høsten 2019 kom det mange nye spillere født 2014, og i løpet av høsten fikk vi delt disse lagene til rene 
lag, G2013 og G2014.  

Seriespill 

Laget har vært med på minifestivalen 3v3 denne sesongen. De har spilt 6 minirunder a 3 kamper pr 
runde.  

Cuper 

- Santander 3v3, Telenor Arena, mars 2019 
- Serieavslutningscup, Lervik, september 2019 
- Lervik IF 3v3, Østfoldhallen, november 2019 

Totalt denne sesongen, med minifestival og cup, har laget spilt 31 kamper.  

Hospitering 

Ingen spillere har hospitert på andre lag. 

Sosialt 

I juni hadde laget sommeravslutning. Foreldre mot barn- kamp, samt pizza inne på klubbhuset. 

Foreldremøter 

Laget har avholdt ett foreldremøte i løpet av sesongen. Dette ble avholdt høsten 2019, da tilstede var 
også Christian Bråthe som representant for klubben, samt foreldre for G2013 og det nye G2014.  

Hvem har vært med rundt laget 

Trener: Rainer Hivand 

Lagleder: Monica Engen Karlsen 
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Foreldrekontakt: Natalie Gretland  

Hva er bra, hva kan bli bedre 

Dette er et lag i startfasen, med unge spillere. Fairplay, lek, sosialt samspill og disiplin har stått like mye i 
fokus som selve fotballen. Stabiliteten virker nå å ha satt seg ifht antall spillere som ønsker å fortsette. En 
fin gjeng det er gøy å følge med på. Trener er god med guttene, og laget har hatt en jevn og god 
progresjon gjennom sesongen.  

Skrevet av Monica Engen Karlsen 

 

Amerikansk fotball gruppa  
Sesongen 2019 

Seniorlaget spilte i år i eliteserien. Vi hadde 6 kamper i serien og tapte alle 6. Det var 4 kamper som var 
jevne, og to som var store tap. Vi vant kvartfinalen mot Trolls. Vi kom til semifinalen i sluttspillet, men 
tapte der mot Vikings som vant finalen. Det var rundt 40 aktive spillere på Olavs Menn forrige sesong, og 
de fleste spiller også videre i 2020. 

  

I løpet av 2018, begynt det å komme inn forespørsler om vi hadde juniorlag. Vi startet opp trening med 
juniorer i 2018, og vi fikk støtte fra Sparebankstiftelsen til å kjøpe inn mye utstyr til denne aldersgruppa. 
På våren 2019 fikk utstyret på plass, og vi hadde en god gjeng på 5-10 personer de fleste treningene. På 
høsten ble u-13 spillerne med på flere jamboreer og en turnering i Gøteborg. Vi stilte opp i turneringen 
med 2 sammensatte lag fra hele Norge. Lagene fikk 2. og 4.plass i turneringen. 

  

Vi har også hatt et par juniorer U17 og u-19 på laget. De har spilt for Oslo Vikings, siden vi ikke har hatt et 
juniorlag. U-19laget ble Norgesmestre. 

I 2019 fikk vi også satt opp permanente målstenger for amerikansk fotball. En stor takk til Skjeberg Sport 
for dette�  
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Vedr. Pkt 5 Regnskap.  
Regnskapet gjennomgås på årsmøtet og evt. kommentarer noteres i møteref. for 
årsmøte 2020. Se vedlegg for regnskap. 
 
    

Pkt. 6 Innkomne forslag 
Innkommet sak fra styret: Utvidelse av styret. 
Styret ønsker å utvide styret med en egen nestleder (har tidligere vært Sportslig leder). 
Valgkomiteen har allerede funnet en person til oppgaven. 
Forslag til vedtak: Styret utvides med Nestleder so m egen funksjon . 
 
 

Pkt. 7 Kontingent 
Styrets forslag: 

Gruppe 2017 2018 2019 2020 
Forslag 

2021 

Old boys 1050 1079 1097 1097 1100 

6-7 år 1050 1079 1097 1097 1100 

8-10 år 1750 1799 1828 1828 1850 

11-12 år 1950 2005 2037 2037 2100 

13-14 år 2150 2210 2246 2246 2300 

15-16 år 2250 2313 2350 2350 2400 

17-19 år 2350 2416 2454 2454 2500 

Sr. Herrer 2500 2570 2611 2611 2700 

Sr. Damer 2100 2159 2193 2193 2250 

Sr. Damer (kun trening) 1050 1079 1097 1097 1100 

Olavs Menn 750 771 783 783 800 

Støttemedlem 300 300 300 300 300 

Tillitsvalgt/trener 100 100 100 100 100 
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Pkt. 8 Budsjett  

    
Se eget vedlegg. 

 
 
Pkt. 9.  Behandle idrettslagets 
organisasjonsplan.  
  

 

 

 

   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Årsmøte NFF/NIF 

Hovedstyret 

• Leder 

• Nestleder 

• Sportslig leder 

(fotball) 

• Kasserer 

• Sekretær 

• Leder 

turnering 

• Leder 

bane/anlegg 

• Ungdomsrep. 

• Rep fra 

foreldrelag 

• Rep fra 

Amerikansk 

Underutvalg 

fotball 

 

Revisorer Alva Regnskap 

Underutvalg 

Amerikansk 

fotball 
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Pkt. 10 Valg på nytt styre. 
Styret i Skjeberg Sportsklubb 
Valgkomiteens forslag: 
Funksjon  Oppgave  Valg   Periode  Navn 
Leder      p.v.  1 år  Lars Ole Molteberg 
Nestleder   p.v  2 år  Christian Bråthe 
Leder Sport (fotball)   i.p.v  2 år (1 år igjen) Jens Mikkel Ørseng  
Kasserer   p.v   2 år   Sten Rudi Engen Karlsen 
Sekretær   i.p.v  2 år (1 år igjen) Elisa Borgli 
Styremedlem 1 Turneringsleder   1 år  Monica Stordal 
Styremedlem 2 Foreldrelaget   1 år  Natalie Gretland (velges av foreldrl) 
Styremedlem 3 Bane og anlegg   2 år   
Representant Olavs Menn   1 år  Pål Lislerud (velges av OM ) 
Ungdomsrepresentant 1   1 år  Pia Slydahl 
Ungdomsrepresentant 2   1 år  Tina Nilsen 
 
Funksjon Oppgave Valg Periode Navn 
Revisor p.v (1 år igjen)   2 år  John Einar Molteberg 
Revisor p.v     2 år  Odd Henry Pedersen 
Revisor vararepresentant     
Rep. Fotballsamarbeidet i Sarpsborg 1 år   Leder/ Sportslig leder 
Rep. Sarpsborg Idrettsråd   1 år   Leder/ Nestleder 
Representasjon ØFK – krets ting  1 år   Leder/ Nestleder 
Representasjon Borg Bingo  1 år   Leder/ Kasserer 
Valgkomitè  i.p.v leder   1 år   Thomas Martinsen 
Valgkomitè Medlem ny     2 år  Eirik Fauske 
Valgkomitè medlem ny   3 år  Roger Dahl 
 

Pkt. 10 Grupper og styrer - forespurte deltakere. 
Listen fylles ut manuelt av styret og fotballutvalget I etterkant av årsmøtet. 
Fotballutvalget 
Funksjon Oppgave Valg Periode Navn 
Leder    Sportslig leder 
Barnefotballleder    Rolf Aamodt 
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Matrial forvalter    Ole Fredrik Aamodt 
Ungdomsleder     
 
Bane og anlegg 
Funksjon Oppgave Valg Periode Navn 
Leder     
Medlem Vaktmester   Hans Arve Mathisen 
Medlem    Per Olausen 
Medlem    Rainer Hivand 
 
 
 
Utleie klubbhus/ kiosk 
Funksjon Oppgave Valg Periode Navn 
Medlem Utleie Nei 1 år Kenneth Torper 
Medlem Utleie Nei 1 år Nina Aamodt 
Kioskansvarlig   Nei   
Kioskansvarlig   Nei   

 
Pkt. 11 Avslutning. 
Skjeberg Sportsklubb takker alle tillitsvalgte for flott innsats i året som er gått, og ser 
frem til videre godt arbeide I klubben. 
Klubben hatt noe nedgang i antall medlemmer, men det veldig gledelig at Amerikansk 
fotball har økt antall medlemmer i 2019. Vi har god rekruttering i klubben, det er startet 
opp 3 nye lag i 2019, 1 fotball, damelag og ungdomslag i Amerikansk fotball. 
Styret mener at flere foreldre bidrar til klubbens drift for å unngå at få personer gjør 
mye. For at vi skal fortsette med god og stabil drift i årene som kommer er det en 
forutsetning at flere bidrar. I året som kommer blir det derfor en prioritert oppgave og få 
engasjert flere i underutvalg slik at det blir flere til å dele på oppgavene som skal 
utføres. 
Lars Ole Molteberg 

Styrets leder 2019 
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Underskrifter: 

Styret:  Lars Ole Molteberg 

  Jens Mikkel Ørseng 

  Sten Rudi Engen Karlsen 

  Per Hauge 

  Fra Olavs menn : Pål Lislerud 

2 valgte: 


