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ÅRSMØTE 2021 
 

Det innkalles til årsmøte for FK Eik Tønsberg 871: 
 
Årsmøtet avholdes torsdag 3. mars 2022 kl. 18.00 på Eik klubbhus.  
 
Saksliste: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent. samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  

Styrets forslag til endring av lovtekst 10: 
Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b) Fire styremedlemmer og to varamedlemmer 
 

7. Fastsette medlemskontingent  
8. Vedta idrettslagets budsjett 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 
    a) Styret  
    b) Revisor   
    c Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget er tilsluttet 
    d) Valgkomité  
    e) Kontrollkomite 
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ÅRSBERETNING FK EIK TØNSBERG 871 
 
Styrets beretning for 2021 
 
Styrets arbeid og funksjon 
Styrets hovedoppgave er å legge forholdene til rette for medlemmene slik at sportslige, administrative og 
økonomiske målsetninger blir innfridd.   
 
Det har i 2021 vært avholdt 15 styremøter med behandling av over 100 saker. De fleste møtene er blitt 
avholdt på klubbhuset. I tillegg har det vært avholdt en rekke arbeidsmøter samt dialog på telefon og mail.  
 
En stor del av styrets arbeid også i 2021 har vært preget av håndteringen av Korona pandemien, med tidvis 
stengte baner og treninger, gjenåpning samt håndtering av avlyste arrangement. Bygging av ny klubb etter 
sammenslåingen med tidligere FKT har også preget det andre driftsåret. Styret har i tillegg hatt et 
kontinunerlig fokus på økonomistyring. Det har vært søkt på tilskuddsordninger som følge av pandemien, 
samt andre støtteordninger for å sikre klubbens økonomi gjennom 2021. 
 
Det har vært mer sportslig aktivitet i 2021 med  mye administrativt arbeide og en balansert økonomi.  
 
Styret 2021 har bestått av: 
Runar Danielsen – leder/økonomi     
Catharina Schlytter-Henrichsen – nestleder/marked/økonomi 
Morten Kihle - sport 
Nick Sandberg - marked 
Per Arne Olsen – PR 
Lene Øvrevik - arrangement 
 
I tillegg er det fellesfunksjoner (sport, arrangement, marked og økonomi) med egne ledere/utvalg. Styret er 
årsmøtevalgt.  
 
Økonomi  
FK Eik Tønsberg 871 hadde i 2021 en omsetning på 3.692.770,- med et driftsresultat på -6740,-  
Egenkapitalen er bedret siden 2019 og likviditeten er god.  
Statlig koronatilskudd som følge av reellt tap av inntekter på arrangement utgjør en del av driftsinntektene 
også i 2021.  
 
Sportslig aktivitet 
FK Eik Tønsberg 871 er organisert med A-lag for herrer i 3. divisjon, rekruttlag i 4. divisjon, G19 (juniorlag) 
og G16 (guttelag). 
 
For A-lag herrer og rekruttlag ble det kun gjennomført halv serie høsten 2021. Det startet spennende med 
første hjemmekamp mot Odd som ble tapt knepent etter en flott innsats av våre gutter. Serien startet opp i 
august og A-laget har kjempet i toppen gjennom hele sesongen. Dessverre så glapp opprykket i siste 
bortekamp mot Hønefoss. 
 
G19 og G16 har hatt normal aktivitet høsten 2021, og mange gode resultater.  
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G19 kom på fjerdeplass i Interkrets avdeling 2 og deltok i NM G19 Telenor Cup Vestfold – Finale, tap med 
knapp margin mot Store Bergan. 
 
G16 vant kretsmesterskapet (det 4. i rekken) etter at interkretsfinalen røk i siste kamp. Laget deltok på 
eliteturnering på Hamar hvor de vant finalen etter straffespark konkurranse mot Strømsgodset. De deltok 
også gjennom sesongen i uoffiselt NM (Adidas cup) og fikk sølv etter avslutningshelg på Gjøvik. 
 
Det vises til avdelingenes egne beretninger.   
 
Arrangement 
Fra sommer 2021 og utover høsten ble Gressbanen igjen arena for arrangementer. Det ble satt ned en egen 
arrangementsgruppe for hjemmekampene ledet av Agnar Svendsen, Geirfinn Kvalheim og Catharina 
Schlytter-Henrichsen. Første kamp var første cupkamp i NM mot Odd slik at man fikk en flying start på 
sesongen. Det har vært mye dugnadsarbeid innenfor områdene kiosk, inngang/billett, klargjøring av baner 
og garderober, VIP før kampene, parkering, ballgutter/jenter, registrering, vakter m.m. En ekstra takk til 
G16 og G19 med foreldre som har stilt opp. 
 
Det ble gjennomført flere aktiviteter for våre sponsorer eller nettverkspartnere som vi benevner disse, bl.a. 
et eget VIP opplegg før hver hjemmekamp, frokostmøter med profiler som NRK og Wangs Fredrik Aukland 
samt sportsjef i Lillestrøm Sportsklubb Simon Mesfin på foredragslisten. Våre samarbeidspartnere ble også 
invitert til Bakgårdsrevyen i Tønsberg og juleshow på Park Hotel. 
  
Disse aktivitetene ble svært godt mottatt, men årets høydepunkt var nok likevel hyllesten til minne om 
Jahn Teigen og Reidar Lindqvist under Odd kampen i NM 1. runde, der Sara Teigen og Filip Lindqvist før 
matchen landet i helikopter på banen utstyrt med FK Eik Tønsberg-drakter og dermed gjenskapte det 
legendariske øyeblikket da Jahn Teigen landet i helikopter før debutkampen i Eliteserien mot Ham Kam i 
1983. 
  
 
Marked 
Markedsutvalget i 2022 har bestått av Odd Arild Østerud, Catharina Schlytter-Henrichsen, Hein Henriksen, 
Vidar Monsen, Daniel Hov og Nick Sandberg. Utvalget kom relativt sent i gang med markedsarbeidet 
grunnet Covid 19 og nedstenging som har vanskeliggjort fysiske møter i lange perioder i tillegg til at 
gjennomføringen av sesongen stadig ble utsatt.  Det har imidlertid vært utfordrende med et aktivt 
markedsarbeid rettet mot nye sponsorer, men noen nye har kommet til. Til tross for dette var det heldigvis 
ingen samarbeidspartnere som trakk sin støtte og vårt lange og gode samarbeid med DNB som 
hovedsponsor har fungert veldig bra også i 2021 sesongen. 
  
Under pandemien har vi likevel videreutviklet samarbeidet med Kirkens Bymisjon og Tønsberglivet, i en 
kampanje vi har kalt «Fotball er mer enn fotball». FK Eik Tønsberg ønsker å ta en posisjon lokalt ved et 
utstrakt samarbeid med bl.a. nevnte sentrale samfunnsaktører. Vi mener det er avgjørende for den videre 
satsningen mot toppfotballen at klubben markerer sitt samfunnsansvar. Forskning viser at fotball bryter 
barrierer mellom ulike samfunnsgrupper og kulturer. Samfunnsengasjement vil skape merverdi for byen og 
dens innbyggere, samtidig som klubben styrker sitt omdømme. Dette arbeidet vil fortsette og forsterkes 
også i 2022. 
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Et eksempel på en slik aktivitet er at klubben har tatt en sentral rolle i å etablere et permanent Jahn Teigen 
Museum i Tønsberg! Ellers ble «Tønsbergbrødet» lansert i ny «drakt» i 2021, og gir nå faste inntekter både 
til FK Eik Tønsberg og våre samarbeidspartnere Kirkens Bymisjon og Tønsberglivet AS. 
  
Kampen mot Flint og duellen Riise VS Johnsen ble heldigvis vunnet av oss og ga oss også masse positiv 
oppmerksomhet i media med innslag bl.a. i NRK-nyhetene. 
  
Videre ønsker vi å være innovative og nyskapende i både vårt markedsarbeid og kommunikasjon. Blant 
annet tok vi i bruk en medlemsapp som benyttes ved billettkjøp til kamper. FK Eik Tønsberg har startet å 
kartlegge medlemmer, supportere samt andre interesserte og ønsker å kommunisere med disse på 
moderne plattformer via nyhetsbrev, podcast, sosiale medier osv. Dette arbeidet er påbegynt men har også 
blitt noe forhindret og forsinket grunnet Covid 19. 
  
Etter gjenåpningen i februar 2022 satser vi på en normal sesong med oppstart i april, og vi lanserer i disse 
dager et nytt sponsorkonsept for 2022. Vi håper og tror på god mottagelse og fine resultater, og er 
optimister selv om innsalgstiden fram til seriestart bare er på noen uker! 
 
Administrasjon  
Klubben er etter sammenslåingen sertifisert som «Kvalitetsklubb nivå 2». Ny revidering er planlagt i løpet 
av 2021. Dette utviklingsarabeidet forplikter, og det etablerte forbedringsarbeid fortsetter.  
 
Daniel Hov har fortsatt engasjement for FK Eik Tønsberg 871 til 40% stilling som daglig leder som leid inn fra 
AIL. 
 
Tirsdagsgjengen fortsetter det gode arbeidet. Flere nevenyttige menn er med, og vi ser konkrete resultater 
på baner og anlegg rundt oss. Gressbanens garderober har fått en real ansiktsløftning med maling, snekring 
og ny logo. Klubben er meget takknemlige for innsatsen som legges ned. 
 
Regnskapsføringen er utført av Jan Egil Levorsen. Tripletex er benyttet som regnskapssystem. 
  
Ytre miljø 
Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø og følger de til enhver tid gjeldene lover og regler som pålegges. 
 
Anlegg 
Våre baner har også i 2021 holdt svært god kvalitet. FK Eik Tønsberg håper på godt samarbeid og 
fortsattgod hjelp fra Tønsberg kommune både på FK Eik Tønsbergss egne anlegg samt på Gressbanen. 
 
Takk  
Vi ønsker å takke alle gode støttespillere i nærmiljøet og medlemmene for den gode innsatsen som er lagt 
ned i klubben i 2021.  
  
En takk også til alle våre eksterne støttespillere og i den sammenheng nevner vi spesielt våre 
hovedsponsorer; DNB, Meny Eiktoppen, Meny Revetal, Zeiner Bolig, Engers Malerfirma, Ditt Klubbhus, EDH 
Utleie, Byggmakker, Murmester Dag Arne Nilsen, Færd og Foynhagen samt våre samarbeidspartnere 
Kirkens Bymisjon og Tønsberglivet. 
 
Styret vil som avslutning takke alle tillitsvalgte for den innsats og det arbeid dere legger ned for FK Eik 
Tønsberg. Dere er grunnlaget for klubbens kvalitet. 
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Eik,  
3.03.2022 
 
 
Runar Danielsen – styreleder    Catharina Schlytter-Henrichsen – nestleder   
 
 
 
 
Lene Øvrevik     Morten Kihle 
 
 
 
 
Per Arne Olsen     Nick Sandberg 
 
 
 
 
     
 
 



Årsberetning A-Lag 2021 

Trenere og kampledere for gruppen har vært som følger: 
Trener Ronny Johnsen 
Trener Christopher Barland 
Ass. Trener Per Egil Swift 
Ass. Trener Øivind Barland  
Keepertrener Tobias Holmen Johansen 
Keepertrener Alf Rune Svensen 
Oppmann Roar Kasin 
Oppmann Bjørn Thoren 
Oppmann Kåre Kihle 
Fysio Arild Viksand 
 
Sesongen 2021 startet som den forrige sluttet, med tilrettelagte treninger ut fra gjeldene 
regler, og usikkerhet om/når serien skulle starte. Vi holdt oss i gang gjennom vinter og vår 
for å være godt rustet når det ble åpnet for seriespill igjen. Det ble etter hvert tatt en 
beslutning om halv serie for Norsk Tipping Ligaen, med start 07.08.21. 
 
Vi fikk arrangert en treningskamp mot Flint (1-1) på siste dagen av Juni, samt en internkamp 
helgen etter. Før det ble gitt en 2 ukers sommerferie med eget treningsprogram til hver 
enkelt spiller. Fellestreninger startet opp igjen 16.07.21 med fokus på 1.runde i NM mot Odd 
på Tønsberg Gressbane. Var bra trøkk på treningene etter ferien, og vi fikk en god 
gjennomkjøring i treningskampen mot Ørn i Lystlunden. Odd kampen ble en positiv sportslig 
opplevelse med nydelig ramme rundt kampen, helikopter som landet på Gressbanen, og en 
hyllest/minne til/om Jahn Teigen og Reidar Lindqvist. 1347 tilskuere innenfor portene, men 
dessverre tap i sluttminuttene 0-1 på straffe. 
 
Før seriestarten kom det inn noen viktige brikker. Tønsberg gutter med erfaring fra ett 
høyere nivå som ville øke kvaliteten på trening og i kamp. Og ikke minst dele erfaringer med 
de yngre i spillergruppen. Markus Brændsrød, Anders Nygaard, og Lars Grorud er forbilder 
som ville trå til for Tønsberg fotballen igjen. Tidligere FKT spiller Kristian Rinaldo Pedersen 
kom også inn rett før serien skulle sparkes i gang. A-lags troppen består nå av nærmere 30 
spillere. 
 
Seriespillet startet oppskriftsmessig med en 2-0 seier over Halsen hjemme på Tønsberg 
Gressbane. Vi spiller deretter 1-1 borte mot Pors, før en rekke med fem strake seiere gjør at 
vi topper tabellen. Deretter kommer en periode med 1 seier 2 uavgjorte og tap i 
hjemmekampen mot Ørn. Som viser seg til slutt å bli avgjørende for opprykket. Det blir 
folkefest på hjemmekampen mot Flint med 2473 tilskuere på tribunen. Vi vinner 3-1 og har 
alt i egne hender før bortemøtet mot Hønefoss. Mange har tatt turen fra Tønsberg, og alt er 
duket for å krone en bra sesong. Men vi leverer langt under pari, mot ett Hønefoss lag som 
ikke har noe å spille for, og som kan slippe seg løs. Vi spiller med høye skuldre, og får ikke til 
eget spill, samtidig som vi blir straffet hardt i viktige perioder av kampen. Vi taper 4-0, og 
med Ørn seier 1-0 mot Follo, er det de brune som rykker opp med 29 poeng, mot våre 27 
poeng. En stor nedtur, og ikke ha med opprykket i bagasjen hjem til Tønsberg, og ett steg 
nærmere toppfotball. 



På 13 kamper ender vi på 8 seiere, 3 uavgjort, og 2 tap. 27 – 14 i målforskjell. 
 
Toppscorer blir Anders Gustavsen med 6 mål. Fulgt av Lars Grorud med 5, og Markus 
Brændsrød med 4 mål. 
 
Tobias Midtlyng, Marius Brinck Rygel, Lars Grorud, Christian Foss Hargott, og Anders 
Nygaard var involvert i alle 13 seriekampene. 
 
Årets Spiller kåret av spillerne selv: Christian Foss Hargott. 
 
 
Mvh. 
 
Roar Kasin 
Oppmann/Lagleder  
 
 
   

 



Årsberetning 2021 rekruttlaget/G19 
 
Rekruttgruppen besto i 2021 av ca 20 spillere i alderen 16-19 år, hovedsakelig ifra lokale 
klubber (i Tønsberg). Trenere, kampledere og støtteapparat for gruppen har vært som 
følger;  

• Hovedtrener; Fredrik Kjølner  
• Assistenttrener; Cato Kihle  
• Assistenttrener; Ketil Moen  
• Assistenttrener; Thomas Eftedal 
• Keepertrener; Alf Rune Svensen 
• Lagleder/Oppmann; Kenneth Maurstad 

 
Rekruttlaget har normalt hovedansvar for G19 satsning og stiller med bidrag i klubbens 
senior 2. lag (4 divisjon).  
  
Kort oppsummert rundt konsekvens av COVID-19 var som for de fleste at sesong-
oppkjøringen og vårsesongen ble preget av usikkerhet og ustabilitet mhp treninger, 
treningskamper og ordinære kamper. COVID-19 var direkte årsak til at vinterserien (NM 
kvalifisering) eller normalt gjennomførte cuper ikke ble gjennomført. Og i mars var det ny 
total nedstenging og ingen muligheter for fellestreninger som etter hvert ble lettet på med 
mulighet for trening og kamper med spillere innenfor samme kommune. COVID-19 hadde 
derfor direkte påvirkning på hvorfor det ikke ble gjennomført G19 interkrets 
kvalifiseringsserie på våren (i stedet ble det gjennomført kommunalt seriespill).  
 
Gjennom sesongen deltok spillere fra rekruttlaget på alle klubbes lag hvor de er 
spillerberettiget, dvs G19, 4. divisjon og Norsk tipping ligaen. For de spesifikke G19 
kamparenaene så var det deltagelse i følgende turneringer/seriespill; 

• G19 vår Tønsberg avd 1 (kommunalt seriespill, styrt av COVID-19 regler) 

• G19 Interkrets avd 2 

• NM G19 Telenor Cup Vestfold - Finale 

• G19 KM-sluttspillkamp 2021 
 
Oppsummering fra G19 turneringer/seriespill gjennom hele sesongen.  

• Totalt var 33 spiller involvert i kamper og da med bidrag fra både G16 (3 stk) og 
junior spillere fra A-lags stallen (7 stk)  

• I alle turneringer som er nevnt over så ble det totalt spilt 16 kamper.  
• G19 vår Tønsberg avd 1 (4 stk) 
• G19 Interkrets avd 2 (10 stk) 
• NM G19 Telenor Cup Vestfold – Finale (1 stk), tap 1-3 mot Sandefjord Fotball 
• G19 KM-sluttspillkamp 2021 (1 stk), tap 2-1 mot Store Bergan 

• Laget scoret 47 mål og slapp inn 43 (diff +4) 
• Laget kom på 4. plass i G19 Interkrets avd 2, med 5 seiere, 2 uavgjort og 3 tap. 
• Totalt spilte 18 stk. G19 spillere på 1 eller flere 4. divisjons kamper. 
• En G19 spiller «Amund Engseth» fikk debut i Norsk Tipping ligaen. 

 
  
Ketil Moen  
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ÅRSBERETNING FK EIK TØNSBERG 871 G16 
 
Støtteapparat i 2021 har vært: 
Hovedtrener   Jan Eddie Hansen 
Trener  Hein Irgens Henriksen 
Assistenttrener  Espen Silseth 
Assistenttrener  Carl-Axel Andreassen 
Keepertrener  Thomas Moldvær 
Film / Video  Nils Ole Nerland 
Lagledere  Vibeke Aannestad 
  Thomas Arne Rogne 
Årgangsleder  Torbjørn Biering 
 
 
Som 2020 så ble også denne sesongen preget av en del nedstengning og begrensninger. Gruppa har bestått av 
27 spillere med god fordeling mellom spillere født 2005 og 2006. I tillegg hadde vi hospitanter med gjennom 
vinteren fra AIL, og gjennom hele sesongen fra G14 og enkeltspillere fra andre klubber. Med en gruppe med 
meget sterke treningsholdninger så gir dette stor treningsgruppe som kan differensieres og gi tilpassede ut-
fordringer.  
Samtidig kunne vi glede oss over at førstemann tok turen opp til A-laget i Sander Holseter-Karlsen! 
 
Vi har trent i hovedsak 4 ganger per uke. Gjennom vinteren med en gang fysisk i supert samarbeid med Family 
Sports Club, og ellers i Vestfoldhallen. Med en så dedikert gruppe er det å trene mye på valg og spill i høy in-
tensitet med kampgjenkjennelige situasjoner svært viktig. Samtidig har det hele tiden vært en rød tråd i å ut-
fordre spillerne på tekniske detaljer, presisjonsnivå samt å begynne å ta steg med fysisk trening tilpasset den 
hverdagen og totalbelastningen de kan ha.  
 
Med nedstengt vårsesong ble det ingen referansetur til Danmark som planlagt i Mai, men en byserie mot 
andre lokale lag. Dette ble løst ved at vi møtte Flint til flere kamper med lag 1, mens lag 2 fikk testet seg mot 
de andre lagene i byen også. Sportslig begrenset innhold, men sett i lys av de regler vi var under i idretten og 
med pandemien var det morsomt å få spilt kamper!  
Samtidig fikk de eldste spilt treningskamper mot lokale juniorlag, og på denne måten få testet seg mot høyere 
tempo og sterkere spillere. Også vårt eget G19 lag stilte opp et par ganger! 
Vårsesongen endte med seier til FK Eik 2 foran FK Eik 1 i «byserien», FK Eik 2 dog med en kamp mer spilt.  
 
Det ble heller ingen Dana-Cup, og Adidas Cup ble hele tiden forskjøvet. Dermed stod en meget hektisk høstse-
song for døren. Adidas-Cup, begge lag til Hamar på Talentcup, OBOS-cup for førsteårsgjengen i tillegg til serie-
spill. Vi forberedte oss godt med mye trening gjennom sommeren for å klare å stå i det løpet vi skulle gjennom, 
og gjennom høsten mye skadeforebyggende trening. Med rullering på spilletid og tett oppfølgning av spillerne 
fra trenerteamet kom vi oss godt gjennom «tidenes travleste» høstsesong.  
Lag 2 dro seg gjennom sesongen til serieseier med 19 poeng av 21 mulige. Som i 2020 så vi at å la de yngste få 
lov til å utfolde seg i offensiv fotball det første året av G16 perioden bærer frukter. Stor fremgang og økt for-
ståelse i det offensive spillet gjennom hele høsten.  
Samtidig kom gutta til semifinalen i OBOS-Cup, og fikk meget gode referanser i Talentcup på Hamar. Totalt sett 
en meget god sesong for de yngste, hvor alle gutta fikk testet seg opp på lag 1. 
 
Lag 1 spilte interkrets og endte med seriefinale mot Odd. En sliten gjeng måtte innse at energien rant litt ut av 
dem mot slutten av høsten. Odd kom til Eik for seriefinale og det ble en knalltøff kamp som Skienslaget dess-
verre vant 2-1. Senere kom det også et tap mot Mjøndalen, og dermed 2. plass i avdelingen. Dette ga rett til å 
spille om kretsmesterskapet mot Store Bergan. En jevn og tøff avslutning av sesongen som Eik-gutta vant etter 
ekstraomganger. Dermed sikret 2005-gjengen seg sitt fjerde strake kretsmesterskap! 
Adidas-Cup ble også avviklet i helgene mellom seriekampene. Innledende kampene endte med seiere og så 
sluttspillseier borte mot Rælingen før Bergenslaget Bjarg ventet på Geilo. Langtur med overnatting og viktig 
sosialisering, samt en ny seier og dermed sluttspill på Gjøvik. Her kom vi til finalen, men måtte strekke våpen 
mot et meget sterkt KFUM Oslo – lag. En imponerende finale som kunne vippet begge veier.  
I tillegg var også 2005-gjengen på Hamar i Talent-cup. Her gikk gutta hele veien til finalen, og dro hjem seieren 
over Strømsgodset i finalen.  



 

 Classified: General Business 

 
Totalt spilte disse gutta 35 kamper fordelt på 27 spillere, på 11 uker. Med en og annen skadet, og en og annen 
syk, så gir dette en ekstremt høy belastning. Gutta fikk verdifull læring i restitusjon, å ta vare på seg selv, 
kjenne igjen vondter som en bør være oppmerksomme på. Samtidig ga treningsgrunnlaget veldig god hjelp, 
hvis ikke hadde ikke de prestasjonene denne gjengen leverte vært mulig.  
 
Samtidig fikk mange av de eldste sin debut i 4. divisjon. Samtlige stod godt i denne debuten og fikk mersmak 
på mer seniorfotball! 
 
En herlig sesong, med en fantastisk gjeng. 
 
Mvh 
Teamet rundt. 
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FK Eik Tønsberg 871 
Verv Navn Tid 

Leder 
 

Runar Danielsen Velges for 2 år 

Nestleder 
 

Catharina Schlytter-Henriksen Ikke på valg 

Styremedlem 
 

Vibeke Aanestad Velges for 2 år 

Styremedlem 
 

Per Arne Olsen Velges for 1 år 

Styremedlem 
 

Nick Sandberg Velges for 2 år 

Nytt styremedlem 
 

Pål Didriksen Velges for 1 år 

Varamedlem 
 

Erik Hermann Nygård Velges for 1 år 

 
Varamedlem 

Morten Kihle Velges for 1 år 

 

FK Eik Tønsberg AIL 
Verv Navn Tid 

Leder 
 

Olav Bolseth Ikke på valg 

Nestleder 
 

Agnar Svendsen Velges for 2 år 

Gruppeleder 
Damer, 
Styremedlem 

Malin Nylen Ikke på valg 

Gruppeleder 
Unified, 
Styremedlem 

Lars Andersskog Velges for 2 år 

Gruppeleder 
Ungdom, 
Styremedlem 

Kristine Brattbakk Midtlyng Ikke på valg 

Gruppeleder Barn, 
Styremedlem 

Pål Egeland Velges for 2 år 

Styremedlem  
 

Hilde Hovland Moe Ikke på valg 

Varamedlem 
 

Raphaele Ravndal Velges for 1 år 

 
Kontrollkomite: 
Medlem: Ivar Syrstad    Medlem: Charlotte Svendsen 
Medlem: Henning Kock   Varamedlem: Jarle Hansen 
Medlem: Anne Holm Moen    
 


