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Saksliste Årsmøtet 2019 
Årsmøte for Fotballklubben Fosen. Klokken 18, på klubbhuset Oksvoll.  

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. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle innmeldt sak*  

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi 
gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

10. Foreta følgende valg:** 

a) Valg av Leder  

b) Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer  

c) Valg av revisor 

d) Valg av Valgkomitee 

* Årsmøtet skal ta stilling til fremmet sak til årsmøtet; Ønske om deltakelse for 11-

åringer (2008 modeller) ved Storsjøcup 2019.  

* * I.h.t retnigslinjer anført i «Lov for Fotballklubben Fosen» §15, - §16 
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KLUBBENS UTVIKLING 
Fotballklubben, Fosen (FK Fosen) er lokalisert i Bjugn kommune som en overbygningsklubb for 
fotballen stiftet tilbake i 1989. Ved oppstart for 30 år siden, var klubben orientert rundt satsning på 
seniorfotball i Fosen. Gjennom årenes løp har klubben hatt stor utvikling, hvor dagens utgave er 
sterkere orientert rundt barne- og ungdomsfotballen. Tilveksten av utøvere har vært stor, og 
interessen for lagidretten har økt siden 2017. Klubben har i dag nærmere 300 utøvere som aktivt 
deltar tilknyttet barne,- ungdoms og voksenfotballen. Det er ekstra gledelig at FK Fsoen gjennom 
trenere og styret har klart å stabilisere et sportslig tilbud ved å ivareta barnefotball (6-10 år) etter at 
Bjugn IL, fotballgruppa i 2017 avsluttet sitt tilbud.  

Sesongen 2018 har vært en spennende sesong, hvor det har vært jobbet veldig godt på 
aldersbestemte nivå. Klubben har dedikerte spillere og trenere, som sammen med en rekke andre 
frivillige bidrar daglig til at FK Fosen ivaretar rollen som en bredde og familie-klubb. Etableringen 
av barnefotball, med tilbud til våre minste spillere er fortsatt et satsningsområde. I 2018 har klubben 
økt vekst gjennom aktivitet på det sportslige plan, hvor frivillige har utvist stort engasjement. 
Klubben har dermed også et stort ansvar for å drifte arealer og utstyr etter de regler som er fastsatt 
gjennom NFF. Således har vi fortsatt noe arbeide igjen når det kommer til å realisere en 
modernisering av klubbens anlegg og baneflater. Dette er noe klubben i dialog med kommunen 
fortsatt jobber målrettet for. Året 2018 har dermed på nytt gitt sterk vind i seilene for en realisering 
av kunstgressbanen i Botngård sentrum. 

Fra de fleste klasser i barne- og ungdomsfotballen har klubben i 2018 deltatt med lag i vår og 
høstserien. Alle barn og ungdomslag har også i vinterperioden 2018, blitt gitt tilbud om treninger i 
Fosenhallen. Dette er noe klubben ser på som et meget attraktivt tilbud som er støttet av Campus og 
Bjugn kommune. Vår, sommer og høst, har også vært preget av høy aktivitet på Bjugn stadion, 
Leivikmyra og Oksvoll,  hvor lagene har vært i sving tilknyttet OBOS Cup og Seriespill. Sett i 
forhold til året 2017, har endringer fra NFF - Trøndelag bidratt til at sesongen i 2018 både startet 
tidligere, men også avsluttet senere. Klubben har dermed hatt spill aktivitet fra medio april til 
slutten av oktober.  

FK Fosen har for sesongen 2018 ikke kunne tilby et G16 tilbud, da antall spillere i årskullet 
2002-2003 desverre har vært lavt. Resultatet av dette, var at klubben for sesongen 2018 etablerte et 
junior tilbud, hvor de yngste spillerne inngikk i aldersgruppen 15 - 19 år. G19 laget gjennomførte 
vår serien i 2. divisjon og høst serien i 1. divisjon. Styret ved FK Fosen har gjennom sesongen holdt 
fast på at en snarlig re-etablering av G16 klassen har prioritet. Det ble derfor i dialog med trenere i 
november 2018 besluttet at klubben for sesongen 2019 igjen stiller med G16 lag, da grunnlaget for 
antall spillere i denne klassen har økt.  

Etter å ha gjennomført høst sesongen med et godt G19 tilbud, har flere av de eldste spillerne ved 
G19 takket nei til videre fotballdeltakelse i 2019. Årsaken til dette, er avsluttet skolegang med 
tilbud om videre studie eller jobb utenfor distriktet. Situasjonen ved Ørland ballklubb, fotball viste 
at de for høsten 2018 ikke hadde tilbud i denne klassen. Dette har bidratt til at FK Fosen ved styret, 
i dialog og prosess med Ørland ballklubb,fotball har inngått et samarbeid for sesongen 2019. Begge 
styrene i hver klubb fikk medio desember 2018 tilsvar fra NFF - Trøndelag om godkjent 
samarbeidssøknad. Dermed vil begge klubbene i felleskap videreføre et juniortilbud G19, som for 
sesongen 2019 heter FK Fosen/Ørland Ballklubb G19.  
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Klubben har også gjennom sesongen 2018 hatt et godt samarbeid med Jøssund UIL.  Gjennom 
dialog og gode møter, har styret jobbet med den hensikt å stabillisere et felles tilbud for 
voksenfotballen i Bjugn regionen. Dette har ført til at klubben i desember 2018 inngikk et formelt 
samarbeid med Jøssund UIL om en felles satsning på seniorfotball for sesongen 2019. FK Fosen 
stiller dermed eget lag i seriespill tilknyttet herrer 6. divisjon. Jøssund UIL ivaretar støtte og drift av 
laget, samtidig som FK Fosen ivaretar den formelle drift, herunder FIKS tilknyttning til spillere og 
trenere. FK Fosen Senior 6. div vil benytte Marienborg stadion som primær arena for sine 
hjemmekamper i 2019. Intensjonen videre er at junior gruppen som det også jobbes med, skal være 
stabil og bærekraftig for en gradvis re-etablering av et stabilt senior tilbudet også utover sesongen 
2019.   

Vi vil også fremheve jobben som gjøres på jentesiden. Vi har gjennom de siste årene hatt mange 
jentespillere som også gjennom lagspill har vist til gode resultater. Det er lagt ned mye arbeide fra 
våre trenere som har jobbet hardt for å tilby et sportslig tilbud blandt jentene. Det har for 2018 vært 
gjennomført cup og serispill. Samtidig har man forsøkt å støtte hverandres alderklasser der det har 
vært lav tilgang på antall spillere. Dessverre ser klubben at et naturlig frafall høsten 2017 bidro til at 
klubben for sesongen 2018 ikke stilte et J17 tilbud. Jentefotballen har blitt noe tynnere stilt for 
satsning mot et ungdomslag utover J14 års klassen. Vi viser til at spranget mellom J14 og J17 blir 
noe stort, da et tilbud fra krets i klassen i J16 ikke har vært tilstede. Alternativet har vært å stille lag 
i J15 klassen, noe som var utfordrende da det har vært for få lag i fosenregionen tilknyttet denne 
klassen. J17 ble grunnet manglende spillere i klassen 2000 - 2002 ikke gitt et tilbud for sesongen. Vi 
ser likheter med guttene i manglende klasse for G16, hvor klubben fremover fortsatt må jobbe for 
årsklassen. J14 har stilt to lag, hvor ett av lagene (2004) også har spilt utenfor fosenregionen.   

Cuper er også en viktig aktivitet klubben ønsker å fortsatt gi sportslig tilbud til. Årets Storsjøcup var 
rekordstor hvor FK Fosen deltok med en rekke lag. Totalt deltok ca 120 spillere, 20 trenere og over 
80 foresatte som i godt selskap etablerte seg på camping omkring Storsjøcup. Utover sverigetur 
deltok FK Fosen med lag på Orkla sparebank cup, Stokksund cup, Vårcup, Vanvik Indoor, Skandia 
cup, Lensvik cup, Dana cup og Ørland Sparebank cup.  

Selv om klubben er en breddeklubb viser vi også til at det jobbes grundig og godt i hverdagen 
tilknyttet både lag og spillerutvikling. Foruten egen klubbaktivitet har vi hatt spillere med på Klubb 
BDO-tiltak i regi av NFF Trøndelag. Dette har vært et flott samarbeid mellom klubber og krets hvor 
det er gitt mulighet for trener - og spillerutvikling. Gjennom dette tiltak har FK Fosen også for 
sesongen 2018 vært representert med spillere på Klubb BDO Sonelag, samt Trøndelag kretslag 
Team BDO.  

Styret har også fokusert på å øke den sportslige kompetansen i klubben. I 2018 har styret derfor 
prioritert å få på plass utdanning og kursing. Styret har deltatt på klubblederkurs i regi NFF-
Trøndelag, samt klubbforum både vår og høst. Videre har klubben gjennomført keeperkurs for 
spillere i aldersgruppen 10 - 14 år. Dette har vært gjort sammen med instruktører tilknyttet 
Trøndelag keeperskole. Vi har også prioritert utdanning av dommere i samarbeid med NFF 
Trøndelag, hvor vi har avholdt klubbdommerkurs. Sist men ikke minst har styret bevilget økonomi 
til å støtte en gjennomføring av grasrottrener kurs (C-lissens) for våre trenere.  
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Styret i FK Fosen er opptatt av miljø og trivsel, samtidig som vi også er opptatt av å sette sportslige 
mål og ha ambisjoner for klubben. Vi ønsker generelt sett at klubbens lag skal kunne spille og trene 
på høyest mulig nivå. Samtidig skal også spillere ha mulighet til å prestere innenfor klubbens 
sporslige plan som også beskrives gjennom modellen «flytsonen». Dette har blitt søkt løst gjennom 
differensiering i egen klubb, hospitering hos andre klubber, eller økt spillerutvikling gjennom NFF- 
Trøndelag. Vi tror resultatet av tålmodig arbeid har gitt og vil gi resultater, men vi vet også veldig 
godt at klubben er helt avhengig av kontinuitet både på spiller- og trenersiden.  

ØKONOMI  
Regnskapet for 2018 viser et negativt resultat på ca 40.000,- mot et plussresultat for 2017 på ca 
160.000,-.  

Inntektssiden er god og forutsigbar, men det er vanskelig å beregne kostnader gjennom en lang 
sesong. Uforutsette utgifter oppstår underveis, men vi har allikevel god kontroll på økonomien, og 
vil komme godt på pluss-siden igjen i løpet av 2019. Klubben har gått til anskaffelse av nye drakter 
til alle spillere – fra 6 år og oppover. Dette er store investeringer som vi ikke vil ha i 2019 og 2020, 
noe som betyr at vi bl.a kan øremerke alle sponsormidler til andre investeringer og - eller aktiviteter. 
Innkjøp av 3 mot 3-baner vil være en av disse investeringene. 

Vi har 3-årige sponsoravtaler til en samlet verdi på ca 450.000,-. Sponsorene er veldig positive og 
stabile, og vi opplever at FK Fosen er et prioritert sponsorobjekt. 
Betalingskulturen i klubben er strålende. Alt går ikke like raskt, men det viktigste er at vi i 2018 
knapt har utestående fordringer innad mht treningsavgifter og egenandeler. 
Vi vet pr i dag ikke noe hva den nye kunstgressbanen vil koste oss i form av baneleie mv, og det er 
derfor viktig at vi er forberedt på disse utgiftene fremover.  

Styret i FK Fosen vil fortsatt jobbe med økonomistyring og jobbe med nye ideer for 
inntektsbringende aktiviteter til beste for våre små og store.Tilknyttet dugnader har klubben fortsatt 
deltatt som vakter på enkelte arrangementer, samt  at vi også har gjort en stort arbeide for å rydde i 
strandsonen, og lokale områder i nærmiljøet. Slike aktiviteter har bidratt til at klubben tilføres 
økonomi som understøtter drift på en forsvarlig og sunn måte.    

ADMINISTRATIVT 
Styret har avholdt 8 møter i perioden. Samtidig er det avholdt 3 styresmøter, hvor saksbehandling er 
avgjort gjennom bruk av elektroniske skjema.  Vi mener det har vært et fungerende styre, som har 
hatt mange saker å jobbe med. Styret har på en god måte forsøkt å ivareta støtte til klubbens trenere 
og frivillige innefor det sportslige og det administrative. Videre mener vi å ha håndtert innkomne 
saker på en ansvarligvis måte.  

En av de viktigste saker styret har prioritert er oppfølging av fremsendt behovsoppgave (2017) 
tiknyttet kunstgressbane ved Botngård sentrum. Styret har jobbet aktivt sammen med Bjugn 
kommune med mål om en etablering. Det har vært avholdt mange møter, hvor kommunen i 
samarbeid med styret FK Fosen har fulgt opp ved å søke om midler til prosjektet. Kommunen 
leverte dokumenter for anbudsrunde i desember 18, og er i fasen for planlegging av oppstart 
tilknyttet arbeidet. Dette prosessen er tidligere også påstartet, men nå fått sitt gjennmobrudd som 
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følge av faglig god ballast og kompenase tilknyttet tett oppfølging og saksbehandling. 
Dokumentasjon og møtereferat er fulgt opp av medlemmer tilknyttet FK Fosen sitt styre.  

Arbeidsmengden fra NFF Trøndelag er stor, og det har det vært tøft å rekke over det vi MÅ rekke 
over, hvor styret fortsatt anbefaler å utvikle klubben videre. Vi ser det hensiktsmessig å vurdere en  
organisering av underutvalg innefor både sporstlige og administrative oppgaver. Vi føler likevell at 
vi har levert overfor krets og våre samarbeispartenere, hvor oppgaver har blitt ivaretatt  

• Blant styrets arbeid i 2018 nevner vi:  
Administrative oppgaver internt og eksternt overfor NFF Trøndelag (påmelding av lag, FIKS mv)  

• Tilrettelegging og oppfølging av spiller og trenerutviklings tiltak, herunder utdanning av klubb og 
organisering av lag og støtteapparat.  
• VårCup i FosenHallen  
• Organisering, deltakelse og understøttelse av en rekke cuper  
• Sponsorarbeid.  
• Drift av klubbens regnskap/økonomi  
• Drift og utbedring av klubbhuset og banen på Oksvoll  
• Drift av kiosksalg  
• Innkjøp av lagsvise drakter og nødvendig klubbutstyr  
• Viderføring av klubbshop hos OI Jensen  
• Organisering av nettside, vipps, Spond og politiattestordningen  
• Deltakelse på klubblederkurs, Klubbforum 
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Årsberetning Jenter Knøtt 6 - 8 år 
Jenter knøtt gruppa (f. 2010-2012) har vokst bra i løpet av året, og teller nå 18 
spillere. Av disse er 9 stk. født i 2010 og dermed på tur opp til neste nivå. Jentene har 
hovedsakelig spilt 3v3 fotball, men siden vi har kunnet ha 2-3 lag på alle 
arrangementer har de eldste også fått bryne seg “alene” i 5v5 på større bane. 
Hovedtrener har vært Edgar Dybfest, med Aina Dybfest og Karen Segtnan som 
oppmenn og hjelpetrenere. Det har vært gjennomført 1 trening i uka, i Fosenhallen på 
vår/høst og ute på Bjugn-banen sommerstid. Sesongen ble avsluttet 1.oktober med 
oppvisningskamp, diplom, bilde og pizza i Fosenhallen.  

Jentene har gjennom sesongen deltatt på 
mange arrangementer, og avspark ble 
vårcupen i Fosenhallen. De yngste lagene 
har i stedet for seriespill hatt kampdager på 
Gryta, og det ble planlagt 3 stk. vår og høst. 
Utenom kampdagene deltok gjengen på 
Stokksund Cup i juni, Ørland 
Sparebank1cup i august og Orkdal 
Sparebankcup i september.  

Flere av spillerne på laget deltok dessuten på 
Tine Fotballskole på Ørland, og en av 
trenerne fikk med seg grasrottrenerkurset 
som ble holdt i Fosenhallen. 
Som tilskuer, forelder og trener har det 
vært veldig gøy å se den gleden, det 
samholdet og den innsatsen jentene viser 
på –og utenfor banen – og den enorme 
utviklingen de har hatt gjennom det som 
for mange har vært deres første år med 
fotball. 

For fremtiden håper vi på enda større 
tilvekst, da halve laget som sagt nå rykker 
opp et nivå – og dernest er det et stort ønske at klubben investerer i (eller får noen til å 
sponse..) fleksible vant som er egnet for 3v3 spill. Det ville effektivisert treningene 
enormt og vært til stor hjelp for de minste for å kunne øke tiden brukt med ball, og 
antall berøringer pr. trening. 

Hilsen Edgard, Aina og Karen  
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Årsberetning Gutter Knøtt 6 - 8 år 

Trenere: John Roger Leseth, Erik Dalemark og Anne Lill Hopen. 

Spillere: Vi har hatt en flott økning av antall spillere iløpet av året. 
I starten av januar startet vi opp med 20-22 spillere fra barnehagealder 
til de nåværende 3 klassingene. 
Etter sommeren og iløpet av høsten har antallet økt til det dobbelte. 
Stor interesse for fotball i denne aldersgruppa. Vi har nå 38 registrerte 
spillere, 14 av disse rykker opp til g9-10. 15 spillere i aldersklassen 
2011, 8 spillere i aldersklassen 2012 og 1 spiller i aldersklassen 2013 
(regner med flere her etterhvert).  

Treninger: 
Vi har gjennomført 1 trening i uka, med veldig bra oppmøte. Vi har også deltatt på kampdager på 
Gryta 1 gang hver 14 dag. (4 før sommeren og 4 etter sommeren). Det har også her vært et veldig 
bra oppmøte og vi har stilt med flere lag. Lagene har blitt delt inn i hver enkelt klasse, dette er 
blitt gjort i hensikt av at spillerne har møtt spillere på sin egen alder og nivå. 

De yngste har spilt 3 mot 3 og 2010 klassen har spilt 5 mot 5. 
Det vi har savnet på våre treninger er å ha en vantbane, slik at spillerne har fått max ut av 
treningene. Det blir ikke det samme å spille med kjegler med tanke på de aller minste som er i 
startfasen både med tanke på forståelse og størrelse. 

Ellers har vi lagt opp til faste rutiner rundt treningene. Felles oppvarming for alle sammen med 
trener. 
Deretter har vi hatt ulike øvelser på stasjoner med hovedsak fokus på pasningsspill. 
Vi har avsluttet øktene med spill. Vi har da delt inn i de ulike aldersgruppene for å få best mulig 
utbytte av spillet i forhold til nivå. 
Det har vært lagt vekt på mye av de samme øvelsene, da repetisjon og lite variasjon er viktig for 
barnefotballen. Vi har lagt til noen nye øvelser etter at to av trenerne var på trenerkurs i høst. 
(Forøvrig et meget bra og nyttig kurs). 
Vi har blitt en stor gruppe, og vi har fått god hjelp av foreldrene til gjennomføring av treningene. 

Cuper: 
I g6-8 spilles det ingen serie, men som sagt tidligere har vi deltatt på kampdager på Gryta, med 
veldig gode resultater for alle årsklasser. Kampene har vært spilt - FKFosen mot Ørland. 
Vi startet sesongen med vårcup i Fosenhallen. Guttene var veldig klar for cup, positive og 
insatsen var på topp. Vi stilte med 3 lag 2011/2012 og 1 lag 2010. 

Cup i strålende sol på Stokkøya. Stor stas med cup på gressmatte og med mye publikum. Her 
stilte vi med 3 lag 2011/2012 og 2 lag 2010, alle spilte 3 mot 3. Veldig artig med opprop av 
spillere og medaljeutdeling som avslutning på en fin cup. 
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Cup i regn (som alltid) på Ørland sparebank cup 
2018. Til tross for regn og oppmøte før fuglene 
våknet, var guttene positive og innsatsen var 
også her på topp. Vi stilte med 1 lag 2010, 3 lag 
2011 og 1 lag 2010. Dette var en noe dårlig 
organisert cup som vi også har gitt 
tilbakmeldinger på. Følte vel litt at de minste 
ikke ble like mye tatt på alvor som de som er litt 
større. Vi måtte stille med egen dommer og egne 
baller etc. 
 
Siste cup i år og som ble sesongens høydepunkt 
var Orkdals cup. Vi dro med 19 spillere og mange foreldre som 
tilskuere. 
1 lag 2012 som spilte 5 mot 5, 2 lag 2011 og 1 lag 2010 som spilte 3 
mot 3. En veldig bra og organisert cup og alle lag oppnådde svært 
gode resultater.  
Høydepunktet ble medaljeseremoni og "we are the champions" over 
høytalerne, en fin avslutning på en meget bra cup. 

Alt i alt en flott sesong og godt samhold. Et veldig godt samarbeid 
med foreldregruppa, vi har hatt noen møter underveis. Med en så stor 
spillergruppe har det noen ganger vært utfordrende for hvordan vi skal 
lede an for å få det til å fungere best mulig. Med samarbeidet som har 
vært med foreldrene har vi som trenere følt at det har fungert bra, og 
vi ser en stor fremgang hos hver enkelt spiller. 

Mvh  

John Roger, Erik og Anne Lill 
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Årsberetning G9 og G10 Sesongen 2018 

G9 og G10 var i 2018 sesongen ca. 24 spillere. På treningene var guttene vært en kjerne på mellom 
18-20 spillere. Vi hadde en trening i uka, med noen ekstratreninger i Ervika. Siste halvår ble det fast 
to treninger i uka.  
Av kamper var vi et fast innslag på Gryta arrangert av Ørland ballklubb. I tillegg var vi med på 
Stoksundcup, vårcuppen, Ørland sparebank cup og Orkdalscup. 
Hovedtrenere var Paul Kovsand og Stefan Helberg, med god hjelp av en kjerne på tre foreldre fra 
G9. Foreldrekontakter var Lotte Reitan og Marianne Hyllmark. 

Mvh  
Stefan Helberg  
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Årsberetning J9 og J10 Sesongen 2018 

Vi har gjennomført årets sesong med ekte idrettsglede. Jentene har utviklet seg godt både med 
teknikk og fotballforståelse. 
Vi har vært med på mange cuper samt spillsekvenser på gryta arrangert av ØBK. 
Av cuper vil jeg nevne vår egen cup, Stokksund cup, Ørland sparebank cup og Orkdal cup. 
Det har også foregått differensiering der det stort sett har vært 2008 jenter som har fått prøvd seg 
opp på et litt høyere nivå. Tilbakemeldinger fra j12 trenerne er bare positive 😊  
Det er et sterkt kull, 2008 og 2009 årgangen som jeg tror vi får stor glede av i fremtiden. 
Vi vil takke for tilliten i 2018 og ønsker spillere, trenere og ikke minst styret et godt fotball år i 
2019 😊  
Ved Orkla Sparabank Cup stilte vi med 2 jevne lag. Endte med total ydmykelse av motstanderne. 
Begge lag vant alle sine kamper. Arti å se hvordan de fleste har begynt å fått fotballforståelse. Det 
var mye godt spill innad i laget og for noen scoringer 😊  

Dette lover godt for jentefotballen fremover 👌 👌  
 

Mvh 

Trenere; Erik Dalemark og Kenneth Sletten 
Foreldrekontakt; Karina Slette 
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Årsberetning G11 Sesongen 2018 

FK	Fosen	G-11	er	en	stabil	gruppe	spillere.	Vi	er	22	spillere,	og	har	ha9	spillere	som	er	
kommet	<l	i	løpet	av	året.	En	flo9	gjeng	å	arbeide	med.	Gruppa	har	modnet	voldsomt	i	løpet	
av	året	både	fotballmessig	og	sosialt,	og	fokus	på	arbeidsoppgaver	både	på	trening	og	kamp	
er	bli9	meget	bra.	

Vi	har	vært	3	trenere	på	G-11;	Steinar	Nilsen,	Christer	Harøy	og	Erik	Eidem	

De9e	var	gruppas	første	år	med	seriespill,	og	første	år	med	7'er-fotball.	Vi	har	brukt	<da	på	å	
bli	kjent	med	formasjon	og	roller	i	laget,	i	og	med	at	de9e	var	ny9	av	året.	Og	det	har	vært	en	
formidabel	utvikling.	Kamper	som	vi	tapte	mot	"blanda-lag"	(06'ere	og	07'ere)	på	våren,	ble	
snudd	<l	seire	og	uavgjort	på	høsten.	

Treningene	har	vi	gjennomført	sammen	med	G-12	spillere	(2006)	De9e	har	vært	li9	blandet	
resultat	av	de9e,	da	vi	har	ha9	perioder	som	har	vært	krevende	i	forhold	<l	nega<v	adferd	
mellom	de	ulike	årskullene,	og	da	hovedsaklig	fra	06'ere	mot		07'erne.	Må	understreke	at	
de9e	ikke	gjelder	alle	i	06'er-kullet,	og	enkelt	07'er	vet	også	å	bruke	snakketøyet.	

Men	vi	hadde	alvorlige	saker	vi	må9e	håndtere,	og	vi	ble	kontaktet	av	skole	om	sammen	med	
dem	å	prøve	å	bedre	forholdet	mellom	årskullene,	e9er	at	skolen	hadde	få9	inn	konkrete	
mobbesaker	med	06'ere	mot	07'ere.	

Vi	håndterte	sakene	så	godt	vi	kunne,	og	syntes	å	merke	en	bedring	e9er	at	problema<kken	
ble	løXet.	

Vi	har	også	ha9	meget	gode	treninger	sammen,	og	vi	har	jobbet	hardt	med	holdninger.	Og	vi	
ser	at	gu9ene	jobber	godt	sammen	uanse9	årskull	<l	<der.	

Re9	før	sommerferien	hadde	vi	et	lag	som	deltok	på	Scania	Cup,	og	høydepunktet	der	var	5-1	
seieren	over	Byåsen.		

En	spennende,	morsom	og	u]ordrenden	sesong	er	over,	og	vi	har	få9	"etabler	oss"	li9	i	
forhold	<l	7'er-fotball	og	med	seriespill,	og	jeg	tro	gu9ene	gleder	seg	<l	ny	sesong		
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Årsberetning G12 Sesongen 2018 

Trenere:	

Jan	Kenneth	Rødsjøsether	

Frode	Johnsen	

Oppmann:	

Rune	Valsø	

Foreldrekontakt:	

Mari	Wahl	O9esen	

Stø3ekontakt	og	dommerfullmek7g:	

Marius	Ulleberg	

På	Gu9er	12	har	vi	vært	18	spillere	i	år.	I	<llegg	har	vi	ha9	en	spiller	på	fast	hospitering	opp	<l	
G14.	Samt	at	en	spiller	vurderer	å	starte	igjen	e9er	et	års	pause	fra	fotballen.	Vi	har	trent	to	
ganger	i	uka	gjennom	hele	året,	bortse9	fra	3ukers	sommerferie.	Avslu9er	sesongen	nå,	og	
har	tenkt	pause	i	Desember.	Det	har	vært	stabilt	godt	oppmøte.	Sammen	med	G11	har	vi	på	
det	meste	vært	38stk	på	felles	treninger.	Mange	gode	treningsøkter	er	gjennomført.Vi	har	
ha9	en	del	fokus	på	holdninger	og	oppførsel.	De9e	e9er	<lbakemelding	fra	skole	om	en	del	
u]ordringer	mellom	enkelte	11	og	12	åringer.	G12	s<lte	med	2	lag	i	lokal	serie,	hvor	det	ble	
en	fin	blanding	av	seire,	tap	og	uavgjort.	Overvekt	av	seire.	G12	har	også	delta9	på	Vårcup,	
Stoksundcup,	Storsjøcup	og	Ørlandcup.	Beste	øyeblikket	var	nok	en	uke	i	Storsjøcup	med	
gode	sportslige	u]ordringer	og	godt	sosialt	samvær.	Vi	s<lte	med	sesonglagene	i	Storsjø.	E9	
lag	videre	<l	A-slu9spill	og	tapte	16-dels	finale.	Det	andre	laget	<l	B-slu9spill	og	kom	seg	<l	8-
dels	finale.	I	det	store	og	hele,	en	flo9	gjennomført	sesong!	

Takk	for	laget!		

Hilsen	Jan	Kenneth,	og	Frode.	
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Årsberetning J12 Sesongen 2018 

FK	Fosen	J12	2018		

Seier	i	Osen	

Fk	Fosen	J	12	Startet	oppkjøringa	<l	sesongen	allerede	uke	2	i	januar.	Vi	hadde	meget	bra	
treningsoppmøte	hele	året.	Vi	fokuserte	mye	på	pasningskvalitet,	samspill,	aggressivitet	og	
fysikk	på	trening	og	i	spillet	vårt.	Vi	spilte	noen	treningskamper	mot	jevnaldrende	gu9er	og	eldre	
jenter	for	å	herde	jentene	og	for	å	komme	oss	opp	i	tempo.	

Vi	trente	i	Fosenhallen	fram	<l	snøen	forsvant	på	Leivikmyra,	som	også	var	vår	hjemmebane.		

															

De9e	laget	hadde	ingen	utpregede	enere	så	det	var	vik<g	å	få	alle	<l	å	bidra	max	med	det	de	var	
god	på.	Vi	terpet	komprimering	i	forsvar,	vending	av	spill	og	innlegg	fra	kant.		

Serie	

J12	has	gjennomført	kamper	i	serispill	vår	og	høst	2018	

Vi	tapte	3	kamper	(alle	<dlig	på	våren),	vi	spilte	2	uavgjort	og	vant	resten.	Både	trenere,	spillere	
og	publikum	var	meget	fornøyd	med	sesongen.	
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Cup	

Vi	deltok	på	Vår	cup,	Stoksund	Cup,	Skandia	Cup	og	Ørlands	Cupen.	

	Vi	hadde	med	oss	2	stk	underårige	på	Skandia	Cup.	

Alt	i	alt	en	posi<v	sesong	med	mye	smil	og	moro,	og	god	utvikling.	

Vi	hadde	en	kjempe	fin	foreldre	gruppe	som	s<lte	opp	på	kjøring	og	som	publikum	på	alle	
kamper.	

Vi	takker	spillere	og	foreldre	(publikum)	for	et	fin	sesong	

Trener:	Rayner	Harøy	og	Pål-Inge	Stene	
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Årsberetning G14 Sesongen 2018 
Sesongen 2018 ble en veldig bra sesong for FK Fosen sine G 14 gutter. Etter at vi har trent 
systematisk og godt i flere år, fikk disse guttene prøve seg mot de beste guttene i Trøndelag. 
Guttene skulle få bryne seg i 1.div 11`er fotball. Det høyeste nivået i Trøndelag fotballkrets for 14 
åringer. 

Guttene la ned en enorm treningsinnsats med å trene i snitt 4 ganger i uka, hvor det også ble lagt 
inn en toppfotballøkt hver fredagsmorgen fra kl. 07-08 med havregrøt før de startet skoledagen 
opplagte og friske. 17-20 gutter hadde klokka på og sto opp før sola for å trene litt mer fotball en 
motspillerne. Med en tropp på ca. 20 gutter bet vi veldig godt fra oss mot motstandere som kunne 
disponere 50-60 gutter i sine tropper.  Vi trente bedre og kanskje litt mere, noe som førte gutten 
inn blant de 10 beste gutter 14. lagene i Trøndelag. For å sette dette i perspektiv, så var det totalt 
125 forskjellige gutter 14. lag i Trøndelag.  

 Å hevde seg som lag, er alltid vanskelig, og spesielt for et lag i distriktet hvor man blir nødt til å 
kombinere alderstrinn for å stille opp. Dette prosjektet viser at dersom man trener litt ekstra og 
trener litt bedre klarer vi å utligne forutsetningene. Å bli blant de 10 beste lagene på det høyeste 
nivå i gutter 14. klassen viser dette. Kanskje er dette den høyeste prestasjonen et FK Fosen lag 
noen sinne har prestert.  

Prosjektet lever videre, og i skrivende stund trener gutta fortsatt før sola har stått opp og før 
skoleklokkene ringer.  

Terje Steen, Andreas Søraker, Jørgen Ottesen, Jon Groven, Bjørn Henrik Jenssen  
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Årsberetning Jenter 14 - 2 Sesongen 2018 
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Spillere: Vi har vært 9 spillere som har vært den faste stammen i dette laget. Har iløpet av sesongen 
også hatt hospitering fra J14-1 laget i serien og J12 spillere på årets Storsjøcup.  

Treninger: Vi har trent 2 ganger pr uke, såfremt det ikke har kollidert med kamper. Har nesten hatt 
100% oppmøte på alle treninger og kamper.  

Cuper: Vi har deltatt på Stokkøy cup, Storsjøcup og Ørland Sparebank cup.  
Høydepunktet var nok Storsjøcupen som for mange var en ny opplevelse. Her spilte vi kamper, 
koste oss på skolen og hadde det gøy i Østersund by. 
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Spill: 
Laget var med som 7`er lag i J14 serie på Fosen. Vi spilte 7 ́er fotball med en back. Dette fordrer at 
keeper er inkludert i spillet og har en god back. Vi har vektlagt trekantspill med huskelappen 1-2-3. 
Dvs mottak som er 1, pasning som er 2 og 3 som er bevegelse. Dette fungert meget, meget bra på 
slutten av sesongen.  
Vi har også vektlagt betydning av å være nest sist ifbm scoring av mål. Dette begrenser selvfølgelig 
ikke sjansen for å score målet, men det gir en fantastisk mestringsfølelse.  

I vårsesongen ble det 5 tap og en seier. Høstsesongen derimot viste det motsatte. 5 seire og ett tap. 
Tapet kom mot det beste laget som 
fortjent vant serien. En stor gratulasjon 
til Leksvik. Vi endte på en flott 3 plass 

😊   
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Bilde av cupvinnere J14 i årets Ørland Sparebank-cup.  

Her hadde vi et sammensatt lag av 2004 og 2005 jentene. Her ble det en finale mot Åfjord jenter14 
som inneholdt alt. Rødt kort på en av våre, spill med en mindre, ekstraomganger med «sudden 

death», straffekonk. Alt denne ble en sjelden triller som resulterte i seier til våre jenter 😊   

FRODE HELLEM 

Årsberetning	 	 Fotballklubben Fosen 



 

Årsberetning Jenter 14 - 1 Sesongen 2018 
Antall jenter: 11 2004ere og 5 2003ere                             
Hjemmebane: Levikmyra stadion                               

Antall treninger pr. uke: 3                                                                                               

Trener: Sunniva Døsvik 

Treninger                   

Treninger ble startet opp desember 2017, med ivrige jenter. Vi trente inne i ishallen sammen med 
J14 -2. Jentene har hatt tre treninger hver uke utenom sesong. Fokus på treninger har vært 
pasninger, standfot og formasjonstrening. Det har også vært gjennomført noen spinningøkter, 
samt at vi har hatt fokus på den mentale delen av treningene. I tillegg til ordinær trening, ble det 
også avholdt ei keeperhelg i Fosenhallen. 

Frafall                                   
Underveis hadde vi noe frafall grunnet skader og sykdom som har bidratt til ugjevn deltakelse i 
spillergruppen. 

Seriespill                          

Laget ble påmeldt 9er serie i «byserie». Ved kamper, var det kun tillatt å anvende to overårige. 
Første halvår i serien ble dessverre preget av at vi hadde for få jenter som kunne delta på kamp. 
Resultatet av dette var at vi havnet i situasjoner hvor vi måtte spille 7er for å kunne gjennomføre 
en av kampene på bortebane. Laget var avhengig av hjelp fra J14 - 2, hvor dette bidro til å få 
gjennomført kamper etterhvert. Utover høstsesongen ble situasjonen rundt den tynne 
spillerstallen noe tøff hvor dette ikke bare påvirket jentenes spill, men periodevis var det tøfft å  
holde humøret på topp.Vårsesongen endte respektabelt midt på treet. Høstterminen ble hardere, 
da serien ble delt i 1. og 2. divisjon. Laget havnet med de beste i 1.divisjon, og lå godt an en 
stund, men havnet til slutt på en 9.plass. 
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Cupdeltakelse                      
Vanvik indoor:   2 blandede lag 2.plass på den ene laget                

Stoksundcup:   1 lag 1.plass                        
Storsjøcup   1 lag B-sluttspill                           
Ørlandscup  1 blandet lag 1.plass 

Sunniva 
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Årsberetning Junior G19 Sesongen 2018 
Etter et møte i november med aktuelle spillere hvor vi ønsket å få vite hvem som var 
motiverte for å være med på et G19 løp, og responsen var positiv, besluttet klubbens styre at 
det skulle startes opp et G19 tilbud i 2. divisjon for sesongen 2018. Trenerteamet skulle bestå 
av Eskil Sjøli, Trond Øvergård og Hugo Hansen. Det var enighet i spiller -og trenergruppa om 
4 treninger i uka, med en overgang til 3 treninger i uka når sesongen startet. Oppstart tidlig i 
desember 2017.  
Treningene ble gjennomført med høy intensitet, og etter en januarmåned med vekslende 
oppmøte stabiliserte antall spillere seg etter hvert på 17-18 spillere på trening. Laget ble også 
påmeldt OBOS-cup. Resultatene i vårsesongen var såpass gode at laget vant avdelingen, og 
rykket opp til 1. divisjon til høstsesongen. I sommerferien hadde vi et samarbeid med Ørland 

om G15 og G16 lag på Storsjøcup, og G17 og G19 
på Danacup. Spillernes tilbakemeldinger om dette er 
udelt positive. Sett fra trenernes synspunkt forsvant 
fokuset fra Fk Fosen sitt eget G19 lag i for stor grad, 
og vi følte oss ikke godt nok forberedt til 1. divisjon 
som ventet på høsten. Noen spillere forlot klubben 
pga utdanning eller 1.gangstjeneste, men klubben 
fikk også noen nye som meldte overgang fra Ørland i 
løpet av sommeren. I 1. divisjon ble som ventet 
motstanden betydelig tøffere, og vi fikk kjenne på 
det å spille mot spillere og lag som var bedre enn 

oss. Selv om resultatene litt ofte ikke gikk vår vei, var 
det vel bare et par kamper at vi følte at vi ikke klarte å gi motstanderne en tøff kamp. Dette 
synes vi er viktig lærdom å ta med seg inn i forberedelsene til neste sesong. 1. divisjon holder 
høyt nivå, men vi bør ikke være skremt fra å prøve oss på det nivået hvis vi legger ned en god 
treningshverdag også i fremtiden.  

Med bakgrunn i klubbens filosofi om at spillerne i størst mulig grad skal få et tilpasset tilbud 
ut fra ferdighetsnivå, har vi i løpet av sesongen hatt hospitering fra noen av klubbens sterke 
G14 stall. Johannes Antonsen deltok på en trening, Lucas Steen har vært med på 6 treninger, 
Erik Ulset 8 treninger og Elias Sjøli på 15 treninger. Elias Sjøli var også tatt med i vår 
kamptropp, og fikk spilletid, i to kamper. Selv om omfanget av antall økter er svært lavt, 
håper vi at disse G14 spillerne har opplevd hospiteringen som motiverende og lærerik.  

For trenerteamet 

Hugo Hansen 
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REGNSKAP  
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240092  Fk Fosen Resultat regnskap med f jorårstall
Periode: 1 - 12/2018     NOK

Dato: 22.02.2019

Utarbeidet av:  SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS Side: 1 Tid:: 12:43

975357279

Kontonr Tekst Denne periode i
år

Denne periode
i fjor

DRIFTSINNTEKTER

3100 Medlemskontigent 22£800,00 0,00
3105 Treningsavgift 183£650,00 192£600,00
3110 Dugnadsarbeid 36£200,00 23£776,00
3115 Salg av klubbeffekter/ tr.drakter 65£315,00 46£199,37
3120 Sponsorinntekter 161£640,50 159£000,00
3130 Inntekter cuper 36£184,00 92£726,00
3131 Egenandel Cuper 272£900,00 294£200,00
3135 inntekt buss 59£000,00 0,00
3160 Inntekter kiosksalg 36£379,85 37£685,07
3180 Inntekter div. arrangement 72£885,82 329£667,78
3400 Offentlig støtte/grasrotmidler 247£469,31 74£153,40

Sum salgsinntekter �£194£424,48 �£250£007,62
3445 Skattefrie offent. tilskudd 0,00 52£167,00

Sum andre salgsinntekter 0,00 52£167,00

SUM DRIFTSINNTEKTER �£194£424,48 �£302£174,62

DRIFTSKOSTNADER

4100 Deltakelse på cuper 302£377,67 255£834,92
4105 Innkjøp kiosk 30£286,48 47£786,74
4110 Overgangsgebyr �£200,00 �£400,00
4115 Påmeldingsavgifter TFK inkl bøter 50£741,20 66£700,00
4120 Innkjøp klær 182£664,81 100£344,00
4125 Kjøregodtgjørelse �£430,70 0,00
4130 Bussleie bortekamper/cuper 139£002,00 85£650,00
4170 Dommerutgifter 94£923,40 76£552,30
4180 Utgifter/ innkjøp div. arrangementer 70£401,28 277£650,89
4990 Beholdningsendr/  Periodisering 0,00 -25£000,00

Sum varekostnader 879£027,54 890£918,85

DEKNINGSBIDRAG 315£396,94 411£255,77

5990 Annen personalkostnad 0,00 0,00
Sum andre personalkostnader 0,00 0,00

Sum kostnader arbeidskraft 0,00 0,00

6010 Avskr.transportmidler 13£000,00 0,00
Sum av- og nedskrivninger 13£000,00 0,00

6300 Leie lokale �£500,00 �£431,00
6310 Bane-leie/drift anlegg �£494,00 55£500,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. �£530,00 �£264,00
6340 Lys 14£651,05 14£121,96
6360 Renhold 800,00 0,00
6390 Annen kostnad lokaler 780,00 0,00

Sum kostnader lokaler 22£755,05 77£316,96
6420 Leie datasystemer 500,00 400,00
6490 Annen leiekostnad �£180,00 �£720,00

Sum leie maskiner og utstyr �£680,00 �£120,00
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240092  Fk Fosen Resultat regnskap med f jorårstall
Periode: 1 - 12/2018     NOK

Dato: 22.02.2019

Utarbeidet av:  SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS Side: 2 Tid:: 12:43

975357279

Kontonr Tekst Denne periode i
år

Denne periode
i fjor

6540 Inventar �£670,00 �£990,00
6550 Driftsmateriale 74£452,41 47£780,75
6551 Datautstyr 0,00 �£394,00
6552 Programvare anskaffelse 0,00 �£500,00
6560 Rekvisita 578,00 0,00

Sum kostnadsførte anskaffelser 84£700,41 62£664,75
6600 Reparasjon og vedlikehold bygn �£407,00 �£221,38
6620 Reparasjon og vedlikeh. utstyr �£956,00 0,00

Sum reparasjoner og vedlikehold 11£363,00 �£221,38
6705 Regnskapshonorar 72£393,00 23£151,80

Sum eksterne honorarer 72£393,00 23£151,80
6800 Kontorrekvisita 937,50 0,00
6820 Trykksak �£071,00 0,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 38£425,00 �£879,88
6890 Annen kontorkostnad �£250,00 0,00
6940 Porto 320,00 0,00

Sum kontorkostnader 44£003,50 �£879,88
7000 Drivstoff 0,00 �£186,80

Sum bilkostnader 0,00 �£186,80
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplik �£570,00 11£318,50
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse 0,00 �£409,16

Sum reise, diett, bilgodtgj �£570,00 12£727,66
7320 Reklamekostnad 66£397,13 �£036,75
7321 Reklameannonser �£145,00 0,00
7323 Reklameartikler 0,00 �£142,00

Sum salgs- og reklamekostnader 68£542,13 12£178,75
7400 Kontingent, fradragsberettiget �£000,00 0,00
7420 Gave, fradragsberettiget 0,00 �£050,00

Gaver og kontingenter �£000,00 �£050,00
7500 Forsikringspremie 25£248,00 34£096,00

Sum forsikringer 25£248,00 34£096,00
7770 Bank- og kortgebyr �£160,00 453,00
7780 Kredittkortprovisjoner �£746,51 0,00
7790 Annen kostnad, fradr.ber 623,66 �£400,00

Sum andre kostnader �£530,17 �£853,00

Sum andre driftskostnader 356£785,26 248£446,98

SUM DRIFTSKOSTNADER �£235£812,80 �£139£365,83

DRIFTSRESULTAT -41£388,32 162£808,79

FINANSINNT. OG -KOSTN.

8051 Renteinntekt bankinnskudd 411,08 87,34
Sum finansinntekter 411,08 87,34

8151 Rentekostnad bank 0,00 �£756,69
8154 Renter/provisjon kassekreditt �£593,20 0,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld 74,93 �£530,95

Sum finanskostnader �£668,13 �£287,64
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240092  Fk Fosen Resultat regnskap med f jorårstall
Periode: 1 - 12/2018     NOK

Dato: 22.02.2019

Utarbeidet av:  SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS Side: 3 Tid:: 12:43

975357279

Kontonr Tekst Denne periode i
år

Denne periode
i fjor

SUM NTO. FINANSPOSTER -2£257,05 -4£200,30

ORD. RESULTAT FØR SKATT -43£645,37 158£608,49

EKSTRAORDINÆRE POSTER

ÅRSRESULTAT -43£645,37 158£608,49

Overskudd + /  Underskudd -



 

Balanse (revidert 050319) 
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BUDSJETT 
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REVISJONSBERETNING 2018 

Årsberetning	 	 Fotballklubben Fosen 



 

Styret for sesongen 2018 har bestått av Eskil Sjøli, Trond-Roger Melum, Hugo Solheim, Guri Ulset, 
Barbro Brønner Eikset, Marius Ulleberg, Ogne Undertun, Wenche Weisser, Pål-Inge Stene  

Styret takker for et fint fotballår, godt samarbeid og gode resultater i 2018. Vi ønsker alle lykke til i 
2019!  

Styret FK Fosen 

Oksvoll, 5.mars 2019. 

Årsberetning	 	 Fotballklubben Fosen 


