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Det innkalles til årsmøte for FK Eik Tønsberg AIL: 
 
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.  
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 
  
 
 
 
 
 
 



FK EIK TØNSBERG, AIL 

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 9 styremøter med behandling av nær 90 saker. I tillegg har det vært avholdt 

en rekke arbeidsmøter samt dialog på telefon og mail.  

En del av styrets arbeid i 2021 har vært preget håndtering av Corona pandemien, med tidvis stengte 

baner og treninger, gjenåpning samt håndtering av avlyste arrangement. Som i 2020 har innarbeiding 

i ny klubb og felles styresamarbeid preget året.  

Det er bygd ny kiosk, i stor grad på dugnad.  

Gjennom 2021 er det også lagt til rette for styrket sportslig ledelse ved at flere ressurspersoner er 

tilsatt med virkning fra januar 2022. Mer fotballfaglig kompetanse på feltet, også for barn. Der vi 

tidligere benyttet foreldre på dugnad går utviklingen mer mot betalte verv.  

Styret 2021 har bestått av: 

Olav Bolseth - leder     
Agnar Svendsen - nestleder   
Malin Nylen – Damer  
Kristine Midtlyng Brattbakk –ungdom 
Pål Egeland- barn 
Hilde Mo  
Lars Andersskog – unified 
Pål Engseth  
 
               
Klubben har følgende æresmedlemmer :          

Svein Gunnar Førsund, Kåre Kihle, Odd Arild Østerud, Bjørn Arne Thorgeirsson, Lars Andersskog , Ivar 

Syrstad og Bjørn Thoren.  

 

Økonomi 

FK Eik Tønsberg AIL hadde i 2021 en omsetning på kr. 4 639 684 med et underskudd på kr 24 383,-       

(Budsjett underskudd kr.13 358). Vi styrer økonomien greit, til tross for et overforbruk på kiosk. 

Det er bokført Corona et tilskudd på kr. 127 711,- Det gjelder vårt datterselskap Vestfoldhallen og 

beløpet er inntekstført der.   

Likviditeten er tilfredsstillende.  

 



 

Sportslig aktivitet  

FK Eik Tønsberg AIL er organisert i 4 avdelinger med egne ledere for Damer, Herrer, Barn og Ungdom 

og Fotball for funksjonshemmede. I tillegg er det fellesfunksjoner (sport, arrangement, anlegg og 

økonomi) med egne ledere/utvalg. Styret er årsmøtevalgt.  

Det vises til avdelingenes beretninger.   

For herrer og damer ble det gjennomført seriespill på høsten.  

I barn og ungdom har det vært mer aktivitet og mange gode resultater. Vi har flere årganger som lover 

godt for fremtiden og mulig spill på Gressbanen.  

Administrasjon 

Klubben er fortsatt en av få som er sertifisert som «Kvalitetsklubb Nivå 2». Ny revidering er planlagt 

2022.  Det forplikter, forbedringsarbeid fortsetter.  

Daniel Hov er ansatt som daglig leder  

Tirsdagsgjengen fortsetter det gode arbeidet. Flere nevenyttige menn er med og vi ser resultatet rundt 

oss.  

Regnskapsføringen er utført av Jan Egil Levorsen.  

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. Styret håper på godt samarbeid og fortsatt god 

hjelp fra Tønsberg kommune.  

Takk  

Vi ønsker å takke alle gode støttespillere og medlemmer for den innsatsen som legges ned for klubben.  

En takk også til våre eksterne støttespillere samarbeidspartnere; Meny Eiktoppen, Ditt Kontor, Ditt 

Klubbhus og DNB.   

Styret vil som avslutning takke alle tillitsvalgte for all den innsats og alt det arbeid dere legger ned for 

Eik.  Uten dere hadde ikke klubben fungert! 

 

Eik,  

23.02.2022 



Olav Bolseth – styreleder   Agnar Svendsen – nestleder   
 
 
 
 
Pål Egeland    Lars Andersskog 
 
 
 
 
Hilde Mo     Kristine M Brattbakk 
 
 
 
 
Malin Nylen  
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2. DIVISJON AVDELING 2 
Lederapparat 

Styremedlem:   Malin Nylén 

Adm. Leder:   Ole Sparingen 

Marked/Sponsor:       Ole Sparingen 

Media:  Viger Østensen 

Instagram: Silje Larsen og Aurora Kvifte 

Facebook: Espen Solemdal 

Dugnad:  Ole Sparingen 

Kiosk ansvar:  Ole Sparingen 

 

 

Trener- og støtteapparat 

Sportslig leder:  Espen Solemdal 

Hovedtrener:   Kim Thomassen 

Assistenttrener:  delt Espen Solemdal og Malin Nylen 

Keepertrener:   Bent Halvorsen 

Naprapat:   Tobias Larsen, annenhver mandag. 

Fysisk trener:   Morgan Liljeback. Han var kun med frem til 1. juni. 

Materialforvalter og lagleder: Ola Smedstad  

 

Trenermøter 

Vi har gjennomført 17 trenermøter. I utgangspunktet skal dette være et trenermøte, men her fikk alle være 

med. Fra det syvende møtet tok vi med også J17 treneren for å få et bedre samarbeid med J17. 

 

Sosialt  

Vi hadde en målsetting om at leder- og støtteapparatet skulle gjennomføre noe sosialt hver måned, men det 

ble problematisk pga Corona. Noe fikk vi til: Ski og moro på Storås (februar), Påskequiz og påskeegg 

(mars), Grill- og CL-kveld på KongsEik (april), Teambuilding på Eidene med overnatting, (mai), ”Fangene 

på Fortet” & cupfinale (oktober) og Kakebokssalg (november). Det ble vanskelig å arrangerer noe i 

helgene i sesong, da alle kampene våre var på en søndag. 

 

Utviklingstreninger (16 treninger) 

Har vært en ubetinget suksess. En dag i uka har man samlet de beste 16-19 åringene. Dvs at de fleste var 

fra damelaget, men også to fra J17 har deltatt på treningene. Dette gjorde vi 16 ganger frem til 

sommerferien. Etter sommerferien var det så kort tid til seriestart at vi valgte å ikke ha utviklingstreninger, 

men ha fult fokus på seriestart og ikke for mye trening.  

 

Økonomi/dugnader 

Med få folk på den administrative delen, ble året kjørt med lavere intensitet enn ønsket. Noen sponsorer ble 

kontaktet og vi fikk sponsorer til baggene til jentene. Ellers hadde vi planlagt flaskeinnsamlingsdugnad, 

men dette ble forbeholdt yngres avdeling.  

Dugnadsmessig så startet vi før årsskiftet 2020/2021 med kakesalg i november som innbragte over kr 

22.000,- til damelaget. Vi fortsatte med en 2 dagers ryddedugnad på Vear i midten av Desember som 



 

 

    

 

 Side 2 
 

 

innbragte kr 14000,- til klubben hvor totalt 24 stykker deltok inkl noen foresatte. Totalt 55 timer ble utført 

av damelaget. Vi hadde deretter en telledugnad 03.januar 2020 hvor vi utførte 45 timer som innbragte kr 

9400,- til klubben. Med tanke på Covid og restriksjoner, så var det ikke lett å gjennomføre dugnader på 

vinter/vår, men vi fikk tatt en liten maledugnad på den nye kiosken 02.Juni av to spillere. Vi deltok deretter 

på dugnaden på Skjærgårdsleken  15-17 aug hvor vi leverte 100 timer totalt dugnad og 16 deltagere fra 

laget/foresatte deltok. Totalt kr 9800,- gikk da inn til klubben. Vi deltok deretter med 2 spillere og 2 rundt 

laget på Saganatt dugnaden 01.okt med 12 dugnadstimer før vi avsluttet året med en ny kakesalgskveld den 

15-16.november hvor vi tjente totalt kr 18200,- inn til damelaget. 

 

 

NAVN KAMPER MÅL GULE RØDE 

Keeper     

Petra Sparingen 10                   Debut 0 0 0 

Aurora Kvifte 0 0 0 0 

     

Forsvar     

Maria Landaas 10                   Debut 0 0 0 

Mathea Løvendahl Christoffersen 10                   Debut 0 0 0 

Silje Larsen 8 0 0 0 

Marthe Sofie Pedersen Utvik 5                     Debut 0 0 1 

Emilie Stray Bjerknes 10                   Debut 0 0 0 

Ane Othelie Krogness 6                     Debut 0 0 0 

Elise Wilson Horn 2                     Debut 0 0 0 

     

Midtbane     

Tiril Møller Olsen 1 0 0 0 

Therese Bjerkemo 5 1 0 0 

Kajsa Bagstevold 3 0 0 0 

Anniken Julsen Hollung 1 0 0 0 

Malin Nylen 10 0 1 0 

Stine Øisang Austad 2                     Debut 0 1 0 

Mathea Berg-Solemdal 8                     Debut 1 0 0 

Mina Løkke 2                     Debut 0 0 0 

Mari Steinbråten Krogsgård 10 0 0 0 

Helene Rognås Skadet hele sesongen    

Caroline Hovland 1 0 0 0 

Amina Besic 3                     Debut 1 0 0 

Regine Bonde Marthinsen 1                     Debut 0 0 0 

Raphaele Ravndal 3 0 0 0 

Johana Maria Jordhøy 2                     Debut 0 0 0 

     

Angrep     

Pia Elea Brandvoll Tormodsrud 10                   Debut 4 0 0 

Hedda Hagen Waaden 9 4 1 0 

Anna Lundby 10 1 0 0 

Erika Marie Gåsland 3                     Debut 0 0 0 

 

27 spillere brukt, 2 spillere som var i opprinnelig tropp ikke brukt. 
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1 NM kamp mot Fart 1-6. Pia Elea Brandvoll Tormodsrud ble historisk med den første scoringen for FK 

Eik Tønsberg AIL damer. 

 

9 seriekamper i 2. divisjon avdeling 2. 1 seier 1 uavgjort og 7 tap 13-44 i målforskjell og sisteplass i 

avdelingen. Pga mye surr dette året med sammensatte lag som ikke var lovlige og Covid, så var det ikke 

noe nedrykk. Det visste vi og brukte mange spillere fra J17 i stedet for å se etter forsterkninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7ER KVINNER AVDELING 1 
Vi startet opp et lavterskel tilbud for spillere som hadde sluttet/tatt pause og kun ville spille kamper og 

trene når det passet dem. De fikk hjelp fra spille fra J17 laget vårt. De spilte 6 kamper; 1 seier, 1 uavgjort 

og 3 tap og en som ble walk over. Endte på 5. plass (av 7) med målforskjellen 10-16.  

Trener: Selim Naibe Jafshen.  

 

NAVN KAMPER MÅL GULE RØDE 

Michelle Kristine Grøstad 5 1 0 0 

Aurora Kvifte 1 0 0 0 

Ingrid Torp Ness 1 0 0 0 

Mina Løkke 5 3 0 0 

Sanna Hammari Skarstad 2 0 0 0 

Louise Gran 5 0 0 0 

Maria Søderberg 4 1 0 0 

Emilie Stray Bjerknes 1 1 0 0 

Ane Othelie Krogness 1 0 0 0 

Lisa Solheim Grytnes 1 0 0 0 

Alette Wierød Kristoffersen 4 1 0 0 

Maja Fevang 2 0 0 0 

Victoria Myhre 1 0 0 0 

Nora Semb Johannessen 4 0 0 0 

Regine Bonde Marthinsen 1 1 0 0 

Julie Winberg Storstein 1 1 0 0 

Johana Maria Jordhøy 1 0 0 0 

Eveline Sahlsten 4 0 0 0 

Erika Marie Gåsland 3 1 0 0 

Sara Melsom Walle 1 0 0 0 

Martine Ruud Halvorsen 1 0 0 0 
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Lag 
 

G10 

Antall spillere 20 – snitt 17 utover sesongen 

Støtteapparat navn Årgansleder – Britt Ellen Løvold 
Hovedtrener – Lars Grorud 
Ass. Trener – Øystein Olai Jacobsen 
Lagleder – Hedda Storvik Olsen 
Klubbens trener høst – Jan-Eddie Hansen 
Assistenter – foreldre (Øyvind H. Øyvind S.O. Frans P. Arild C. Nils H. og BEL) 

Status støtteapparat Årgangsleder – Hovedtrener og Lagleder har egen chattegruppe til jevnlig dialog. 
Møter ved behov (digitalt) og fysisk. Årgangsleder er på treningsfeltet på alle 
treninger når mulig og bistår Hovedtrener i trenerteamet og trenerforum. Trygge 
rollemodeller og tilstedeværelse for spillerne. God rullering på trenerassistenter 
gjennom høstsesongen. 

Treningsmengde 3 x pr. uke a 1,5 t pluss Super-lørdag for de mest ivrige. 

Antall foreldremøter Foreldremøte i forkant av seriestart – forberedelser for 7’er fotball. Nytt 
foreldremøte etter sommersesongen med introduksjon til ny trener fra klubben. 

Antall  
spillermøter 

Jevnlig pep-talk i forkant/slutten av hver trening. 
Spillermøte i forkant av seriestart kombinert med Pizzakvelden – forberedelser til 
å starte med å spille 7’er fotball for første gang. 

Sosiale arrangementer Sommeravslutning med Pizza på Klubbhuset (premie etter loddsalg høsten 
2020). Juleavslutning på Klubbhuset med pizza og quiz. 

Cup’er og andre 
sportslige aktiviteter 

Ingen deltakelse på cup-er dette året som følge av covid-19, men gledelig med 
noe seriespill i alle fall. 

Fair play Jevnlig fokus på treninger og før hver kamp. Snakke pent til og om hverandre. 

Sportsligstatus Ca. 10 – 15 spillere i snitt som har deltatt på treningene fra januar. God utvikling 
sportslig – bedre pasningsspill, løfte blikket, gjøre seg spillbar og tempo i spillet. 
Litt utfordringer på høsten og vanskelig å få nok spillere til å stille på kamper 
med 2 lag oppmeldt, noen spilte da ekstra kamp pr. uke. I slutten av sesongen 
valgte vi å trekke ett lag for å gi ro i rekka og motivasjon. Bedring, til tross for at 
motivasjonen var krevende å holde på når de tapte to-sifret mot flere lag på 
høsten, mye som følge av ujevne lagoppsett og fordelinger fra kretsen. 

Status på det sosiale 
arbeidet 

Godt lagmiljø. Litt utfordringer i høstsesongen da hovedtrener ble A-lag spiller. 
Samtidig tungt å komme i gang for noen spillere etter ferien i sin mentale 
utviklingsperiode. Tok seg opp utover sesongen og vi juleavslutning med fokus 
på samhold og quiz på Klubbhuset. Hovedtrener gjennomførte spillersamtaler 
med deltakere. Fokus for å forankre at hver spiller blir hørt og sett. Gi de 
mulighet for å gi innspill på hva som skal til for trivsel og utvikling i laget. Ønske 
om godt samhold og fokus for å beholde flest mulig lengst mulig. 

Annet Bra samspill med sportslig enhet fra klubben – superlørdag og deltakelse av 
sportsjef på treninger innimellom gir løft og engasjement. 
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 Her er årsrapport for J13 2021.  

  

Antall spillere: 

• 27 

  

Støtteapparat navn: 

  

2021: 

• Abdul-Karim, Ahmed hovedtrener 

• Jon Wesnes, ass. trener 

• Rune Koefod, ass.trener 

• Lise Rødby, lagleder 

• Vibeke Berg, årgangsleder 

Fra 01.01.2022: 

• Fausto Gromaz, hovedtrener 

• Abdul-Karim Ahmed, ass. trener 

• Jon Wesnes, ass. trener 

• Øyvind Kvernhusengen, ass. trener 

• Arild Alfheim, lagleder 

• Kristin Lundsør, årgangsleder 

  

Status støtteapparat: 

• Abdul-Karim Ahmed går av som hovedtrener, går inn som ass. trener 

• Rune Koefod går av som ass.trener 

• Lise Rødby går av som lagleder 

• Vibeke Berg går av som årgangsleder 

Treningsmengde: 

• 3 dager pr. uke 

Antall foreldremøter: 

• 3 møter i 2021 

Antall spillermøter: 

• 1, høst 2021, pluss spørreundersøkelse foretatt av lagleder 

Sosiale arrangementer: 

• Sommeravslutning  

• Juleavslutning 

  

Cup'er og andre sportslige aktiviteter: 

• Ingen, grunnet covid-19  



  

Fair play: 

  

  

Sportslig status:  

• Stilte med to lag i seriespillet denne sesongen. Vårsesongen ble preget av korona 

restriksjoner, noe som førte til en kommunal serie med få lag. Hadde lag på nivå 

A og nivå B i høstsesongen. Blir slått sammen med 2007-årgangen i sesongen 

2022. Har hatt godt oppmøte på treninger gjennom hele sesongen, og lite frafall 

av spillere. 

  

Status på det sosiale arbeidet:  

• Sommeravslutning, juni -21 

• Høstavslutning, november -21 

  

Annet: 

• Flott, positiv og ivrig gjeng! 

 

Mvh Vibeke Berg 
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Lag 
 

G11 

Antall spillere 15 

Støtteapparat navn Carl Christian Laugen 
Per Stensrud 
Mats Aas Hansen 
Morten Christiansen 
Mette Biering 
 

Status støtteapparat Alle roller besatt 

Treningsmengde 3 g. pr. uke 

Antall foreldremøter 1 

Antall  
spillermøter 

1 

Sosiale arrangementer 2 

Cup’er og andre 
sportslige aktiviteter 

2 (EMS Flint og Meny-cup) 

Fair play Har fokus på fair play før hver kamp og snakkes også om på trening 

Sportsligstatus Fin gruppe som trener, skulle gjerne vært flere. Mange har god progresjon, god 
keepersituasjon, oppløftende spill og resultater i siste cup som var første møte 
med 9’er. 2 seire og 1 knapt tap. Meldt opp i laveste nivå på cup’en. I serien var 
nivået noe høyt, slik at det ble mye tap.  

Status på det sosiale 
arbeidet 

Det sosiale er greit ivaretatt sett i lys av den situasjonen man er i. 

Annet  
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Fk Eik Tønsberg G6 

Antall spillere 21 

Støtteapparat navn Håvard Benjaminsen (Trener) 
Jørgen Fluto (Trener) 
Hilde Mo (Årgangsleder) 

Status støtteapparat Alle fortsetter i sine roller i 2022 

Treningsmengde En trening i uka 

Antall foreldremøter 2 

Antall  
spillermøter 

- 

Sosiale arrangementer 3 (Vaffler og Kakao på klubbhuset og avslutning før sommeren) 

Cup’er og andre 
sportslige aktiviteter 

4 

Fair play Jobber med saken ved hver anlening 

Sportsligstatus Alle har det gøy 

Status på det sosiale 
arbeidet 

Støtteapparat har gjennomgående det sosiale som hovedfokus. Vi ønsker enda 
flere sosiale møter i etterkant av trening – samling med kakao, vaffler, is, toast 
e.l gir muligheter for utenomsportslig hygge. Enkelt å ta det rett i etterkant av 
trening. Ingen egen sosialansvarlig, støtteapparatet har tatt seg av det sosiale 
hittil. 

Annet Jobber med å refkruttere enda større støtteapparat (foresatte som kan bidra når 
det trengs). 
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Lag 
 

Gutter 7 (2014) 

Antall spillere P.t. 17 stk registrert. Ytterligere 3-4 har deltatt på noen treninger i løpet av året. 

Støtteapparat navn Trenere: Andre Slaattelid, Per Christian Hiorth Eliassen og Robert Bringaker 
Årgangsleder: Mats Willumsen 

Status støtteapparat Deltatt på «Trygg på trening» og opplæring i førstehjelp og bruk av hjertestarter. 

Treningsmengde To dager i uka. 

Antall foreldremøter Vi har ikke hatt foreldremøter i 2021, delvis på grunn av pandemien. 
Informasjon har blitt delt på facebook-gruppa. Vi tar sikte på et foreldremøte i 
2022 så raskt det lar seg gjøre. 

Sosiale arrangementer Sommer- og sesongavslutning med pizza og saft på klubbhuset 

Cup’er og andre 
sportslige aktiviteter 

Guttene deltok på åtte aktivitetsturneringer og cup-er. Og hadde det ikke vært for 
pandemien hadde det blitt enda flere. 

Fair play Alltid! 

Sportsligstatus Utviklingen skjer i rykk og napp. Flere gutter har tatt store steg, både med 
hensyn til ballbehandling og spilleforståelse. Trenere har sterkt fokus på 
samspill. 

Status på det sosiale 
arbeidet 

Begrenset, utover de sosiale arrangementene nevnt over. Vi bruker facebook-
gruppa til å melde fra dersom noen av guttene drar på en av banene for å spille 
utenom treningstid, for å nå ut og inkludere alle hele tiden. En fin gjeng! 
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G8 – Født 2013 

Antall spillere 19 

Støtteapparat navn Thorleif Schultzen – Hovedtrener 
Ole Jacob Bruserød – Trener 
Kjell Andre Bettum – Trener 
Atle Kirkevol – Trener 
Camilla Anderson - Årgangsleder 

Status støtteapparat Atle Kirkevol kom inn som trener høsten 2021. Trenerne deler på så vi alltid har 
minimum 2 trenere på hver trening 

Treningsmengde 2 treninger fra høsten 2021 

Antall foreldremøter 1 

Antall  
spillermøter 

Ingen direkte spillermøter 

Sosiale arrangementer Pizzakveld og en kveld med kveldsmat etter trening 

Cup’er og andre 
sportslige aktiviteter 

Ingen cuper grunnet Covid-19 

Fair play Har alltid en foresatt som har ansavar for dette på hjemmekamper. Trenerne har 
stort fokus på dette på treninger og bruker tid på dette. Fokus før kamp overfor 
egne spillere samt Fairplay-møte med dommer og motstanders leder.  

Sportsligstatus Vi har hatt 2 lag meldt opp i serien og begge lag har vært ganske jevne. Ca 
50/50 på antall kamper vunnet/tapt 

Status på det sosiale 
arbeidet 

Grunnet Covid-19 har vi hatt en del inndelinger basert på klasse og det har vært 
mindre aktiviteter enn håpet. Foresatte er flinke til å bruke egen facebook side 
for å informere når en eller flere drar på banen i helgene. Guttene er mer trygge 
nå på tvers av klasser og fremover vil det være mer delt.  

Annet  
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G 2008 

Antall spillere 12 (20 stk hvis vi inkluderer spillerne fra Barkåker) 

Støtteapparat navn Taran Buran Nærdal: Sosialansvarlig 
Atle Kirkevoll: Årgangsleder og noe lagleder 
Bent Halvorsen: Hovedtrener 
Mattis Bording: Trener, Rubic og fiks - ansvarlig 

Status støtteapparat Fungerer godt i samarbeidet med Barkåker, vi har god trenerdekning på alle 
treningene. 

Treningsmengde Tre ganger i uka med 1,5 time 

Antall foreldremøter 2 stk. 

Antall  
spillermøter 

1 

Sosiale arrangementer 3 

Cup’er og andre 
sportslige aktiviteter 

Ingen cup i år, men vi har gjennomført en del treningskamper.  

Fair play God tone på treningsfeltet og i kamp 

Sportsligstatus Stor variasjon i spillerstallen, men dette fungerer bedre når vi har samarbeidet 
med Barkåker da vi har flere å spille på 

Status på det sosiale 
arbeidet 

Fungerer veldig godt, men vi skal snarlig ha noe sosialt opplegg slik at den gode 
starten på samarbeidet kan fortsette. 

Annet  
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Lag 
 

J11 – f. 2010 (Inkludert J10 – f. 2011) 

Antall spillere 18 

Støtteapparat navn Status ved avslutning av året: 
Daniel Brekke (Hovedtrener) 
Petter Haugen (Trener) 
Stener Løkke (Trener) 
Anders Brikeland (Trener) 
Jan Olav Roaldseth (Keepertrener) 
Elin Bredesen (Lagleder) 
Arbresha Qeriqi (Sosialansvarlig) 
Sveinung Solhaug (Årgangsleder) 
 
Følgende har avsluttet verv i løpet av året: 
Anders Birkeland (Trener) 

Status støtteapparat Nødvendige roller er besatt 

Treningsmengde 2 treninger pr uke + noen innetreninger med fokus på skadeforebygging på 
høsten i tillegg. 

Antall foreldremøter 1 

Antall  
spillermøter 

1 

Sosiale arrangementer 1  

Cup’er og andre 
sportslige aktiviteter 

1 (Meny Cup) 

Fair play  

Sportsligstatus  

Status på det sosiale 
arbeidet 

Har blitt noe begrenset grunnet COVID-19, men hadde en sosial samling på 
klubbhuset på høsten. 

Annet COVID-19 har påvirket aktiviteten i betydelig grad, men har klart å oppretthole 
aktiviteten rimelig bra. 
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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    
 


